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providências................... 12496

PRESIDENTE- (Michel Temer) - Votação
de requerimento de retirada da pauta do Projeto
de Lei n2 2.891-D, de 1992. 12496

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) 
Solicitação ao Relator de votação da matéria arti-
go por artigo. 12497

MENDES RIBEIRO FILHO (Pela ordem) -
Pedido de suspensão da sessão para análise da
solicitação pelos Srs. Líderes. 12497

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Mendes Ribeiro Filho ~.. - 12497

CAIO RIELA (Pela ordem) - Descontenta-
mento da população gaúcha com o anunciado
aumento geral de impostos pelo Governo do Estado.. 12497

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) -
Solicitação de retirada do requerimento. 12498

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferimen-
to da retirada do requerimento 12498

VIVALDO BARBOSA (Pela ordem) - Aviso
sobre a realização, pela Frente Parlamentar em
Defesa do Brasil, de assembléia no subsolo do
Anexo IV. 12498
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Usou da palavra para proferir parecer ao
Substitutivo do Senado, em substituição à Comis
são de Viação e Transportes, o Sr. Deputado
ELlSEU RESENDE. 12498

Usou da palavra para proferir parecer ao
Substitutivo do Senado, em substituição à Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, o Sr. Deputado FERNANDO GABEIRA. 12499

Usou da palavra para proferir parecer ao
Substitutivo do Senado, em substituição à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, o
Sr. Deputado IÉDIO ROSA.................................... 12500

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados WALTER PINHEIRO, FERNANDO
CORUJA................................................................ 12500

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da discussão. 12500

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
em globo dos arts. 1.2 a 30 e 32 a 35 do Substitu
tivo do Senado Federal, em substituição aos arts.
12 a 36,38 e 39 do texto da Câmara dos Deputa-
dos......................................................................... 12500

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, REGIS CAVALCANTE,
BISPO RODRIGUES, ALEXANDRE CARDOSO,
FERNANDO CORUJA, ODELMO LEÃO,
WALTER PINHEIRO, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
CEZAR SCHIRMER, AÉCIO NEVES, DUILlO
PISANESCHI......................................................... 12507

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
dos arts. 1.2 a 30 e 32 a 35 do Substitutivo do
Senado Federal. 12509

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação do art. 31 do Substitutivo do Senado
Federal, em substituição ao art. 37 do texto da
Câmara dos Deputados, exceto a expressão "até
cinco anos" constante do inciso 11, para manuten
ção da expressão "36 meses" do inciso 11 do art.
37 do projeto da Câmara. 12509

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de emenda de redação ao art. 32 do Substitutivo
do Senado Federal. 12510

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ELlSEU RESENDE. 12510

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
da emenda de redação.......................................... 12510

Votação e aprovação da redação final. ....... 12517

Encaminhamento da matéria à sanção........ 12517

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua-
ção da votação, em primeiro turno, da Proposta

de Emenda à Constituição n2 96-B, de 1992, que
introduz modificações na estrutura do Poder Ju-
diciário. 12517

Anúncio de retirada das Emendas Aglutina
tivas n.Qll 42, 14, 22, 26 e 37, do Destaque sim-
ples n.2 71 e da Emenda Aglutinativa n2 21............ 12523

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento ele Destaque de Bancada para Votação em
Separado ~ 156, para o § 22 do art. 134 da Consti-
tuição, constante do art. 41 do Substitutivo. ............ 12525

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
WALTER PINHEIRO. 12525

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAI~

COBRA, Relatora da matéria. 12525

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
MENDES RIBEIRO FILHO, GERSON PERES,
AVRTON XER~Z, IÉDIO ROSA. 12526

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do GERSON PERES............................................. 12526

PAULO PAIM (Pela ordem) - Improcedên-
cia de noticiário sobre aumento de impostos pelo
Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 12526

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PERES. 12526

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) 
Apelo à Presidência da Casa para imediata de
signação dos membros de Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada à investigação do Fundo de
Investimentos do Nordeste - FINOR, na hipótese
de não-indicação pelos LIderes partidários........... 12527

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PERES. 12527

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SVNVAL GUAZZELLI. ..... 12527

NELSON PROENÇA (Pela ordem) 
Não-concessão, pelo Governador Olívio Dutra,
de aumento salarial ao funcionalismo público ga
úcho. Rejeição, pela Ass~mbléia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul, de tentativa de au-
mento do ICMS proposto pelo Governo estadual.. 12527

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) 
Asseguramento pelo Governo Olívio Dutra, do
Estado do Rio Grande do Sul, de piso salarial
correspondente a 100 dólares, a partir de 12 de
maio, para os servidores públicos estaduais. ........ 12528

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ANTONIO CARLOS BISCAIA, PROFESSOR
LUIZINHO. 12529
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 12529

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MÚCIO SÁ. 12529

PRESIDENTE (Michel Temer) - Manuten-
ção do texto destacado.... 12525

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa n2 51. 12532

Usou a palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 12532

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DARCfslO PERONDI...... 12532

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ
ROBERTO BATOCHIO. 12532

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados MARIA ELVIRA,
VICENTE ARRUDA. 12533

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado GERSON
PERES................................................................... 12533

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JOSE CARLOS
VIEIRA, FREIRE JÚNIOR, ALEXANDRE
SANTOS :,...................................... 12533

RICARDO NORONHA (Pela ordem) - Aler
ta sobre prazo destinado à votação de matéria
sobre a Agência Nacional de Saúde. 12533

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados PINHEIRO
LANDIM, LÉO ALCÂNTARA, ANfBAL GOMES,
SILAS BRASILEIRO, COSTA FERREIRA,
GLYCON TERRA PINTO, NILO COELHO............. 12533

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado IÉDIO ROSA...... 12534

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ANA CATARINA,
HAROLDO LIMA.................................................... 12534

Usou da palavra para orientação da 'res-
pectiva bancada o Sr. Deputado ANTONIO
CARLOS BISCAIA................................................. 12534

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ALBÉRICO CORDEIRO.. 12534

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do GERSON PERES............................................. 12534

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputadps ROMMEL FEIJÓ,
JOÃO CASTELO. 12534

Usou da palavra pela,ordem o Sr. Deputa-
do MENDES al.BEIRO FILHO............................... 12535

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SEBASTIÃO MADEIRA.. 12535

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MORONI TORGAN................................................. 1?535

.Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado THEMfsTOCLES
SAMPAIO............................................................... 12535

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado PROFESSOR
LUIZINHO. 12535

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ANTÓNIO
GERALDO, ALCIONE ATHAYDE, JOSUÉ
BENGTSON. 12535

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 12535

Aprovação da emenda Aglutinativa n2 51... 12535

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DA. HÉLIO....................... 12538

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque de Bancada nSl161, para vo
tação em separado do art. 44 do substitutivo da
Comissão Especial. 12538

Usou a palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 12538

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ L1NHARES,
SEBASTIÃO MADEIRA, PAULO DELGADO. ....... 12539

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO
CARLOS BISCAIA, GERSON PERES..................... 12539

Usaram da palavra pela ordem, para registro de
voto, os Srs. Deputados ANTONIO FEIJÃO, BADU
PICANÇQ, ZENALDO COUTINHO, JOSÉ PRIANTE,
OSVALDO SOBRINHO, FEU ROSA, RODRIGO
MAIA, BABÁ, MUSSA DEMES.................................. 12539

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado AYRTON
XERÊZ. 12539

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PAULO LIMA. 12540

AUGUSTO NARDES (Pela ordem) - Pro
posta do Ministro Rafael Greca, do Esporte e Tu
rismo, de transferência do controle dos jogos de
bingo para a Caixa Econômica Federal- CEF. ..... 12540

PAULO LIMA (Pela ordem) - Anúncio de
reunião da Comissão do Salário Mínimo para dis-
cussão e votação do relatório final. 12540

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados THEMfsTOCLES
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SAMPAIO, MARCOS AFONSO, JOSÉ DE ABREU,
GERALDO MAGELA, VIC PIRES FRANCO, NEY
LOPES, VITIORIO MEDIOLl. 12540

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. . 12540

Rejeição do dispositivo. 12540

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RICARDO IZAR. 12543

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque de Bancada n2 73, para vota
ção em separado do inciso VI-A, do art. 103,
constante do art. 15 do substitutivo. 12543

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados MILTON TEMER,
PEDRO WiLSON................................................... 12543

Usou a palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 12543

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LAEL VARELLA............... 12544

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO
GABEIRA, AYRTON XERÊZ, JOÃO CALDAS,
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA, JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO, ODELMO LEÃO, MARCELO DÉDA. .... 12544

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Depu,tado ARMANDO MONTEIRO.. 12545

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados INOCÊNCIO
OLIVEIRA, MENDES RIBEIRO FILHO, JUTAHY
JUNIOR, DUILlO PISANESCHI....... 12545

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do FERNANDO GABEIRA. 12545

Usaram da palavra pela ordem, para registro
ele voto, os Srs. Deputados DARCíSIO PERONDI,
ARLINDO CHINAGLlA. 12545

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado GERSON PERES. 12546

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados MARIA DO CARMO
LARA, JOÃO GRANDÃO, ANTONIO PALOCCI,
IBRAHIM ABI-ACKEL, GILMAR MACHADO. 12546

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado GERSON PERES. .. ...... 12546

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados RAIMUNDO
SANTOS, FRANCISTÔNIO PINTO. 12546

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JUTAHY JUNIOR.................................................... 12546

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados FÁTIMA PELAES,

PEDRO CANEDO, DILCEU SPERAFICO,
FRANCISCO GARCIA. 12546

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados PROFESSOR
LUIZINHO, JOSÉ ANTONIO ALMEIDA. 12546

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado NICIAS RIBEIRO............. 12547

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PERES. 12547

Usaram da palavra pela ordem, para re-
gistro de voto, os Srs. Deputados HUGO
BIEHL, MARCOS CINTRA, PEDRO CHAVES,
THEMíSTOCLES SAMPAIO..................................... 12547

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PERES.................................................. 12547

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MAX ROSENMANN. 12547

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO. 12547

Usaram da palavra pela ordem, para registro
ele voto, os Srs. Deputados JÚLIO REDECKER,
SERAFIM VENZON. .. 12547

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PERES.................................................. 12548

Usaram da palavra pela o'rdem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados EVANDRO
MILHOMEN, MALULY NETIO. 12548

Usaram da palavra pela orélem os Srs. Depu-
tados MENDES RIBEIRO FILHO, ANTONIO
CARLOS BISCAIA. 12548

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados CIRO NOGUEIRA,
JOÃO HENRIQUE, CLEMENTINO COELHO 12548

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PERES.................................................. 12548

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados SILAS CÂMARA,
NAIR XAVIER LOBO, PAULO BRAGA. 12549

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 12549

Supressão do dispositivo destacado............ 12549

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação da
Emenda Aglutinativa nll 23, que dá nova redação ao
caput do art. 112 da Constituição Federal................ 12559

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JÚLIO DELGADO............ 12559

Usou da palavra para 'orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado AYRTON XERÊZ.."......... 12559
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Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 12559

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado AYRTON XERÊZ........... 12559

Usou a palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 12560

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados MIRO TEIXEIRA, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
JUTAHY JUNIOR. 12560

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado MIRO TEIXEIRA. 12560

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MARCELO DÉDA. 12561

Usaram da palavra para orientação das respec-
tivas bancadas os SIS. Deputados AYRTON XERÊZ,
BISPO RODRIGUES, JOSÉ ANTONIO ALMEIDA,
GERSON PERES, MARCELO DÉDA, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, MENDES RIBEIRO FILHO....................... 12561

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MARCELO DÉDA. 12562

lLsaram_da~~ QI'dem-! paI!. registro de
..m, os Srs. Deputados JOSÉ CARLOS MÃFITINEZ,
SÉRGIO REIS, JOSÉ CARLOS VIEIRA, PEDRO
VAJ..AOt\RES, ZAlRE REZENDE, AUGUSTO
FRANCO, JORGE PINHEIRO, DARCI COELHO,
SEBASTIÃO MADEIRA, ALCESTE ALMEIDA............ 12562

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JUTAHY JUNIOR.................................................... 12563

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados DA. HELENO,
OSMAR SERRAGLlO............................................ 12563

VIVALDO BARBOSA (Eela ordem) - Reite·
ração de aviso sobre reunião da Frente Parla-
mentar em Defesa do Brasil. 12563

PAULO LIMA (Pela ordem) - Aviso sobre
reunião da Comissão Especial do Salário Mínimo
para votação do relatório final. 12563

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 12563

Aprovação da Emenda Aglutinativa nl! 23.... 12563

GERMANO RIGOnO (Pela ordem) 
Apresentação de projeto de lei sobre revogação
da Taxa de Fiscalização Ambiental. 12574

Usaram da palavra pela ,ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados NEY LOPES, MENDES
RIBEIRO FILHO, GERALDO MAGELA.................... 12574

~~

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convocação
de sessão extraordinária para após o encerramen-

to da ordinária, destinada ao exame dos Projetos
de Lei nll5 2.078, de 1999, e 2.398, de 2000. 12574

Apresentação de proposições: CORONEL
GARCIA; PEDRO WILSON; PAULO PAIM E OUTROS;
PPJJLO BALTAZAR E OUTROS; ALMIR SÁ E
OUTROS; WELLINGTON DIAS; MARINHA RAUPP;
RICARDO NORONHA; JOÃO GRANDÃO; ANTONIO
DO VALLE; AVENZOAR ARRUDA; ALBERTO FRAGA;
BISPO RODRIGUES; JÚLIO REDECKER; REGIS
CAVALCANTE; AIRTON CASCAVEL E OUTROS;
PPJJLO LIMA; GIIJMR MACHADO E WALTER
PINHEIRO; OOLO DRGADO; RICARDO FERRAÇQ;
FREIRE JÚNIOR E OUTROS; DR. EVlLÁ.SIO; PEDRO
CELSO; VALDEMAR COSTA NETO; WILSON
SANTOS E OUTROS; MARINHA RAUPP; GERMANO
R/GOTIO E OUTROS; POMPEO DE MATTOS;
RUBEM MEDINA; JOSÉ CARLOS COUTINHO; JOÃO
HERRMANN NETO; XICO GRAZIANO; JOSÉ
ROBERTO BATOCHIO; JOÃO CALDAS; WALDOMIRO
FIORAVANTE; GERMANO RIGOTTO E OUTROS; DR.
HÉLIO; ALBÉRICO FILHO; RAIMUNDO GOMES DE
MATOS; OSMAR SERRAGUO; FLÁ.VIO DERZI. 12574

VII - Encerramento
3 - ATA DA 371 SESSÃO DA CÂMARA DOS

DEPt:fI"AOOS, EXTRAORDINÁRIA,-NOlURNA,-DA
21 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 51!
LEGISLATURA, EM 28 DE MARço DE 2000.

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

são anterior
111 - Leitura do expediente

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 28-3-2000

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

em turno único, do Projeto de Lei n2 2.078, de
1999, que dispõe sobre as reestruturações dos
Tribunais Regionais Federais das cinco Regiões
e dá outras providências........................................ 12596

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, o Sr. Depu-
tado NELSON OTOCH. 12596

Usou da palavra para proferir parecer ao proje-
to, em substituição à Comissão de Finanças e Tribu-
tação, o Sr. Deputado CEZAR SCHIRMER. 12596

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO................................ 12596

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra·
mento da discussão. 12596

Votação do projeto. 12596
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Usaram da paIavra para orientação das respec
tivas bancadas os Srs. Deputados MARCELO DÉDA,
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA, EDINHO ARAúJo.......... 12598

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do projeto e da redação final. 12598

Encaminhamento da matéria ao Senado
FederaL....................................................... 12600

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PEDRO PREDOSSIAN... 12600

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados FEU ROSA,
ANTONIO KANDIR. 12600

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, o Sr. De-
putado NELSON OTOCH. 12600

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Finan
ças e Tributação, o Sr. Deputado CEZAR
SCHIRMER. 12600

Usou da palavra para proferir parecer
ao projeto, em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, o Sr.
Deputado-"JOSÉ ROBERTO BATOCHIO. 12600

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da discussão. 12600

Votação do Projeto......... 12600

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
EDINHO ARAÚJO, JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA, VADÃO GOMES, MARCELO
DÉDA, INOC~NCIO OLIVEIRA.......................... 12601

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
_~rov~çª~ ~jlrojeto e da redação fi,:,aL 12602

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal........................................................ 12602

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados OSMÂNIO PEREIRA,
ROBERTO ROCHA, MARCOS CINTRA. 12602

DA. HÉLIO (Pela ordem) - Apresentação
de projeto de lei sobre regulamentação da pres
tação do serviço de transporte de mercadorias
ou documentos por motocicleta, com alteração
da Lei n2 9.503, de 1997 - Código de Trânsito
Brasileiro. 12603

ALBÉRICO FILHO (Pela Ordem) - Apre
sentação de requerimento de informações ao Mi
nistro da Defesa sobre montante de recursos
destinados pelo Programa Federal de Auxílio a

Aeroportos - PROFAA, para o Municfpio de Bar-
reirinhas, Estado do Maranhão. 12603

Usou da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, o Sr. Deputado ALBÉRICO
CORDEIRO. 12603

RAIMUNIlO GOMES DE MATOS (Pela or
dem) - Apresentação de projeto de lei sobre
obrigatoriedade de gravação, em código, do nú
mero do lote de fabricação de medicamento des-
tinado ao consumo humano. 12603

V - Encerramento
4-ATO DA PRESIDÊNCIA
- Em aditamento ao Ato da Presidência,

em 2-2-00, que constitui Grupo de Trabalho des
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Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente; Marisa Serrano,
Eduardo Jorge, § 29 do art. 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 30 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Declaro
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 OA ATA

A SRA. MARISA SERRANO, servindo como 22

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

OSR. PRESIOENTE (Michel Temer) - Passa-se
à leitura do expediente

O SR. PAULO DELGADO, servindo como 12

Secretário procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS

Do Poder Execútivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N2 388

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformid~de com o disposto no art. 84, inci

so VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de V. ExAs, acompanhado de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores, o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrâ
nia sobre Cooperação Cientffica e Tecnológica, cele
brado em Kiev, em 15 de novembro de 1999.

Brasrlía, 27 de março de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso. '

MENSAGEM N2 389

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art.j4, inci

so VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de V. ExAs, acompanhado de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores, Interino, o texto do Acordo entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
dos Estados Unidos da América relativo à Cooperação
entre suas Autoridades de Defesa da Concorrência na
Aplicação de suas Leis de Concorrência, celebrado em
Washington, em 26 de outubro de 1999.

Brasília, 27 de março de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N2 390

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de V. ExAs, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado da Saúde, Interino, o texto do projeto de lei
que "Altera o art. 12 da Lei n2 9.961, de 28 de janeiro
de 2000, que cria a Agência Nacional de Saúde Su
plementar - ANS".

Brasília, 27 de março de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

OFíCIOS

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

OFíCIO N2 474-L-PFL

Brasnia, 22 de março de 2000

Câmara dos Deputados
o: 2000/106045 (v. 1)
Data : 29-3-2000 9:45:02
Assunto : Partido Político-indicação de líder/vi-

ce-líder
Interessado: Dep. Gilberto Kassar
Procedência: Gab. Parlamentar
Órgão: SEC/SGM
Sr. Presidente,

Indico a V. Exi o Deputado Gilberto Kassab
como Vice-Líder do Partido da Frente Liberal, em
substituição ao Deputado eleuber Carneiro.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.
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Defiro. Publique-se.
Em, 29-3-00 - Ao Sr. Diretor-Geral 

Michel Temer, Presidente.

OFfclO N2 484-L-PFU2000

Brasflia, 28 de março de 2000

Câmara dos Deputados
D: 2000/106047 (V. 1)
Data: 29-3-2000 9:47:37
Assunto: Partido Político-indicação de líder/vi-

ce-líder
Interessado: Dep. Luciano Pizzatto
Procedência: Gab. Parlamentar
Órgão: SEC/SGM
Sr. Presidente,
Indico a V. Ex" o Deputado Luciano Pizzatto

como Vice-Líder do Partido da Frente Liberal, em
substituição ao Deputado Santos Filho.

Atenciosamente, Inocêncio Oliveira, Líder do
PFL.

Defiro. Publique-se.
Em, 28-3-00. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Alexandre Cardoso do Bloco

Parlamentar PSBlPCcloB nos seguintes termos:

OF/A/PSB/151/oo

Brasília, 28 de março de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Senador Antonio Carlos Magalhães
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Sr. Presidente,
Tenho a honra de indicar a V. ExA os Deputados

Gonzaga Patriota e Sérgio Miranda como titulares e
Djalma Paes e Agnelo Queiroz como suplentes da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

Atenciosamente, Deputado Alexandre Cardoso,
Líder do Bloco PSBIPCdoB.

Publique-se.
Em, 28-3-00. - Michel Temer, Presi

dente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Finda a

leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - SrAs e

Srs. Parlamentares, senhoras e senhores, hoje esta
mos realizando sessão solene em homenagem ao

Ano Internacional da Cultura da Paz, requerida pelos
nobres Deputados Eduardo Jorge e Marisa Serrano.

Convido o Dr. Jorge Whertein, representante da
Unesco no Brasil, para fazer parte desta Mesa. (Pausa).

Dando seqüência, convido todos para assisti
rem ao vídeo institucional sobre a homenagem, pro
movido pela TV Câmara.

(Apresentação de vídeo.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tenho o
prazer de anunciar a presença dos Srs. Embaixado
res da Polônia, do Equador, da Argentina; do Sr.
Conselheiro da Embaixada da Turquia; do Sr. Conse
lheiro da Embaixada do Reino da Bélgica; do Sr.
Encarregado de Negócios da Embaixada de Israel,
do Sr. Secretário da Embaixada do Uruguai e do
membro da SisglobaJ.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sr. Re
presentante da Unesco, SrAs e Srs. Deputados, sra
Deputada Marisa Serrano, Sr. Deputado Eduardo Jor
ge, autores do requerimento, ao início desta sessão,
antes de passar a Presidência ao Sr. Deputado Edu
ardo Jorge, quero, em nome da Mesa Diretora, dizer
uma breve palavra de saudação aos presentes.

Temos tido a oportunidade de realizar as mais
variadas sessões solenes ne~ta Casa, todas voltadas
a homenagear personalidades vivas ou que se foram,
ou entidades de várias naturezas que prestam servi
ços com repercussão pública. Hoje homenageamos a
cultura da paz, num momento fundamental para o
País e para o mundo.

é interessante observarmos o que tem impera
do nos dias atuais: em vez do consenso, o dissenso;
em vez da concórdia, a discórdia não apenas em de
terminados setores. Para usar uma palavra muito em
moda, é algo globalizado neste País e internacional
mente.

Com tristeza, vivemos um tempo em que as fa~

mílias já não mais colocam as cadeiras à beira da por
ta para ficar conversando; há dissenso entre os vizi
nhos. Muitas e muitas vezes, vemos o dissenso no
seio familiar e no meio social. Vemos atitudes quase
raivosas, quando se sustenta um determinado conce
ito. E quem dele diverge - volto a usar a expressão - o
faz raivosamente, não argumenta, contesta com rai
va, com rancor, muitas vezes com ódio.

Hoje há dissenso praticamente em toda a socie
dade brasileira, até entre os Poderes do Estado - um
dissenso extraordinário. Há preocupação com o dis
senso, porque, a partir do instante em que nas mais
variadas entidades sociais e públicas se verifica a fal-



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 29 12413

ta de harmonia - e falta de harmonia significa ausên
cia de paz, o povo fica aflito. Esse dissenso espa
lha-se pelo mundo e acaba afligindo cada membro da
sociedade.

Por isso, no início do meu pronunciamento, dis
se que, lamentavelmente, hoje assistimos à discórdia
no seio familiar, entre vizinhos da chamada pare
de-meia, o que causa um mal extraordinário ao País.

Pergunto-me se valem a pena o progresso, o de
senvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da en
genharia genética, em vez de desenvolvermos os
sentimentos de amizade, fraternidade, paz e igualda
de. Aliás, a revolução consolidadora dos direitos indi
viduais do mundo, a Revolução Francesa, adotou o
lema "liberdade, igualdade e fraternidade".

Quando vemos esse desenvolvimento extraor
dinário - dizia eu, tecnológico - verificamos uma invo
lução do sentimento humano, no sentido de que o ho
mem, exatamente porque não cultua a paz, se anima
liza, o que não é compatível, não está em consonân
cia com o avanço tecnológico. Ela é, isto sim, de um
passado mais remoto, porque o homem evoluiu para;
como dizia eu, figuradamente, colocar sua cadeira na
frente de casa e conversar com os vizinhos, trocar
idéias muito harmoniosas. Porém, temos hoje uma
desarmonia muito grande no nosso meio social.

Por isso, com estas palavras, em nome da Mesa
Diretora, cumprimento os autores do requerimento,
os nobres Deputados !=duardo Jorge e Marisa Serra
no, e a Unesco pelo trabalho que desenvolve em favor
da paz mundial.

Almejo, nesta sessão, em que vejo muitos jo
vens, que as palavras aqui pronunciadas pelos auto
res dos requerimentos e pelos Deputados que falarão
pelos partidos possam incrustar-se na mente e no es
pírito de cada um. Embora sejamos poucos, espero
que isso frutifique. Afinal, a mensagem de paz mais
divulgada no mundo nasceu de uma pessoa que tinha
apenas doze acompanhantes. Se conseguirmos fruti
ficar as idéias e as manifestações que aqui se verifi
carem, esta Casa Legislativa estará, mais uma vez,
dando uma contribuição muito segura, muito firme,
muito sólida, muito consistente em favor da paz.

Meus cumprimentos, portanto, aos autores do
requerimento para a realização desta sessão. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passo a
palavra, como autor do requerirpento, ao nobre Depu
tado Eduardo Jorge, pedindo, 'licença a todos para
transferir a-Presidência à nobre Deputada Marisa
Serrano.

o SR. EDUARDO JORGE (PT - SP) - Sra. Pre
sidenta, Deputada Marisa Serrano, Sr. Jorge Wherte
in, representante da Unesco, Srs. Embaixadores, co
legas Deputados, demais convidados, há alguns
anos, Deputados de vários partidos, do PT ao PFL, in
telectuais e religiosos de Brasília organizaram uma
ONG chamada Sisglobal, que se tem preocupado em
discutir os vários aspectos para a governabilidade
mundial e quais as formas institucionais que vão apa
recer e amadurecer, nos próximos anos, para dar às
nações de todos os continentes. a possibilidade de
administrar de forma harmoniosa, e não pelo conflito
puro e simples, a vida das nações e os recursos do
nosso planeta. Essa entidade, como já disse, múltipla
e pluralista, tem tido várias iniciativas. Esta sessão
solene nasceu de uma discussão de Deputados, inte
lectuais e religiosos nesta entidade, que tomaram co
nhecimento dessa campanha coordenada no mundo
inteiro pela Unesco.

Como achamos que a divulgação no Distrito
Federal mereceria um reforço solene e oficial do Con
gresso Nacional, propusemos a realização desta ses
são, que está sendo transmitida para todo o Brasil
como uma contribuição desta Casa para a campanha
da ONU e da Unesco. '

Essa atividade da ONU é muito importante. Se
formos analisar o século em que vivemos, que se en
cerrará no ano 2000, constataremos que, a rigor, a
cultura que prevaleceu durante esses 100 anos foi a
cultura da guerra. O planeta viu as duas maiores guer
ras, as guerras mais generalizadas que já acontece
ram na história da humanidade: a 1ª e a 2ª- Guerras
Mundiais, na primeira metade do século. Na segun
da metade do século não houve, é verdade, uma
guerra com as dimensões da 1ª e da 2ª Guerras, mas
o que se viu foi a chamada Guerra Fria, que nada
mais era do que a cultura da guerra permeando per
manentemente todas as relações entre as nações,
entre os povos; e de vez em quando essa guerra ide
ológica, cultural, econômica explodia num surto de
guerra localizada, alimentada pelos dois grandes pó
los da Guerra Fria. Assim foi no Vietnã, no Camboja,
na África, na América do Sul - inclusive no Brasil ti
vemos um surto de "guerra quente", episódio da Gu
erra Fria, que atravessou toda a segunda metade do
século passado.

A cultura da guerra, da disputa, de esmagar o
inimigo foi a cultura predominante no século que esta
mos encerrando.

Assim, quando a Unesco - que é um braço, um
ramo executivo da ONU que cuida, entre outros as-
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suntos, das políticas para a juventude, para a cultura
-, em 1997, na África, em uma de suas reuniões, tra
çou como meta e propôs à Assembléia Geral da ONU
que o ano 2000 fosse o Ano da Cultura da Paz e que a
primeira década do século que se abre fosse de edu
cação pela cultura da paz, tinha clareza de que este
século que se encerra no ano 2000 foi o século da
guerra.

A Assembléia-Geral da ONU acolheu a suges
tão, em 1997, e escolheu o ano 2000. Foi muito impor
tante a escolha do ano 2000, um ano de grande sim
bologia, como o Ano da Cultura da Paz. A Assem
bléia-Gerai da ONU tinha muita clareza do que estava
sinalizando a proposta da Unesco.

Li o manifesto, no ano passado, preparado por
uma série de ganhadores do Prêmio Nobel da Paz 
Rigoberta Menehu, Esquivei, Mikhail Gorbachev, Da
lai Lama, Nelson Mandela e outros e o achei fantásti
co em sua amplitude e generosidade. Nas nossas dis
cussões, entre vários Deputados, achamos que esse
manifesto, cujos princípios se adota ao assinar, mere
ce a divulgação mais ampla possível.

Por isso, uma sessão solene como esta, trans
mitida para todo o Brasil, tem uma importância muito
grande. Qualquer pessoa que nos esteja assistindo
pela TV Câmara e que queira esse manifesto pode
entrar em contato com a Unesco ou mesmo com a
Câmara dos Deputados e contatar o meu gabinete, o
da Deputada Marisa Serrano ou de outros Deputados,
que poderemos enviar cópia dele, do Acre ao Rio
Grande do Sul, da Paraíba a São Paulo, às pessoas,
às entidades, aos estudantes, para que o levem às
escolas, às entidades, colham assinaturas e o man
dem para a Unesco. A Unesco traçou a exigente meta
de levar, até setembro deste ano, 100 milhões de as
sinaturas para a Assembléia-Geral da ONU, para se
rem apresentadas aos chefes de Estado que vão reu
nir-se em Nova Iorque.

No Brasil - estava falando agora com a Ora.
Marlova Jovchelovitch, da Unesco - já conseguimos
recolher cerca de 1,5 milhão de assinaturas. É muito,
é realmente um trabalho fantástico. Mas, pela nossa
população, precisamos contribuir com um número
maior de assinaturas.

Portanto, repito e insisto: qualquer pessoa aqui
do plenário e do Brasil inteiro que hoje nos assiste,
escreva, mande o fax aqui para a Câmara, que nós
mandaremos ao seu Estado, à sua cidade a cópia do
Manifesto 2000.

oque diz esse manifesto? Vou lê-lo para todo o
Brasil, para que as pessoas o assinem e se engajem
neste movimento.

MANIFESTO 2000
1 - Respeitar a Vida. Respeitar a vida

e a dignidade de cada ser humano sem dis
criminação nem preconceito.

2 - Rejeitar a violência. Praticar a
não-violência ativa, rejeitando a violência em
todas as suas formas: física, sexual, psicoló
gica, econômica e social, em particular con
tra os mais desprovidos e os mais vulneráve
is, tais como as crianças e os adolescentes.

3 - Ser generoso. Compartilhar meu
tempo e meus recursos materiais no cultivo
da generosidade e pôr um fim à exclusão, à
injustiça, à opressão política e econômica.

4 - Ouvir para compreender. Defender a
liberdade de expressão e a diversidade cultu
ral privilegiando sempre o diálogo sem ceder
ao fanatismo, à difamação e à rejeição.

5 - Preservar o planeta. Promover o
consumo responsável e um modo de desen
volvimento que respeitem todas as formas
de vida e preservem o equilíbrio dos recur
sos naturais do planeta.

6 - Redescobrir a solidariedade. Contribuir
para o desenvoMmento de minha comunidade,
com a plena participação das mulheres e o res
peito aos princípios democráticos, de modo a cri
arroos juntos novas formas de solidariedade.

São esses os seis itens do compromisso, que
estão sendo hoje acolhidos no mundo inteiro como
princípios básicos de uma cultura de paz para o pró
ximo século.

Conversei com o representante da Unesco,
Dr. Jorge Whertein, e ele disse que gostaria que, em
uma sessão como esta, os Deputados falassem, evi
dentemente, sobre os princípios e a importância da
campanha, mas não deixassem de apontar, cada um
deles, uma proposta que concretizasse de alguma
forma esses princípios da cultura da paz em políticas
públicas, no dia-a-dia do nosso País. Considero im
portante essa sugestão, porque vai ligar esses prin
cípios tão amplos com o dia-a-dia, com a vida do
nosso povo.

Pensei, então, em falar sobre uma política públi
ca, como a saúde ou a Previdência Social, mas como
vou ser sucedido por outros Deputados, que certa
mente abordarão esses aspectos, prefiro falar de um
assunto que é ao mesmo tempo uma política pública,
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da qual o Brasil deve participar, ealgo mais geral, por
que também faz parte desse esforço da ONU de criar
uma institucionalidade supranacional que possibilite
uma relação civilizada entre as nações.

Refiro-me, como sugestão, como item de polfti
ca pública, à participação do Brasil, aderindo à forma
ção e à instalação do tribunal penal internacional, pro
posta da Organização das Nações Unidas, para ser
um tribunal supranacional, onde crimes contra a hu
manidade, genocídios, agressões aos direitos huma
nos, que não forem julgados pela Justiça dos próprios
países, recebam um tratamento institucional.

O tribunal penal internacional já teve o seu esta
tuto aprovado num encontro da ONU, em 1998, reali
zado em Roma, e sua instalação está dependendo da
assinatura de pelo menos sessenta pafses membros
da ONU. Essa assinatura passará ainda pelo referen
do dos parlamentos de cada um desses pafses.

Até agora, apenas cinco países referendaram o
estatuto do tribunal penal internacional;R.!JYos oitenta
estão em processo de análise nos selÍsCtm~ressos

nacionais. Há um mês, o Governo brasileiro rElPnhe
ceu e assinou o estatuto. Agora, deverá enviá-lo ao
Congresso Nacional para receber o referendo.

O significado e a importância dE;t um tribunal pe
nai internacional, assunto que tem sido muitíssimo
pouco divulgado no Brasil - não é o caso de outros
países, onde o tribunal é tema de jornal, de opinião
pública -, podem ser clarificados com o exemplo do
que está acontecendo cl5m os criminosos da guerra
da Bósnia-Herzegovina.

A ONU criou um tribunal específico, localizado e
com mandato específico, para julgar os criminosos da
guerra da Bósnia-Herzegovina. Esse tribunal especí
fico para os crim.es cometidos na ex-Iugoslávia, reuni
do_há dois anoSlJa Holanda, está julgando vários al
tos oficiais do exercito sérvio, responsáveis por mas
sacres terríveis na Bósnia-Herzegovina, pela política
de agressão, por exemplo, às mulheres, adotada pelo
exército sérvio - uma polftica organizada de estupro
de mulh~res muçulmanas, como forma de genocídio
cultural daquela comunidade. Como disse, esse tribu
nal penal específico para a ex-Iugoslávia está em ple
no funcionamento. Generais sérvios estão detidos na
Holanda e em processo de julgamento. O mesmo se
dá em relação a Ruanda, onde o massacre horrível e
gigantesco dizimou praticamente toda uma etnia.
Existe também um tribunal específico, reunido em
Tanzânia, julgando oficiais ruandeses genocidas.

Portanto, essas duas experiências específicas, cri
adas pela Assembléia Geral da ONU para julgar esses

massacres em Ruanda e na Bósnia-Herzegovina, mos
tram que a aceitação de um tribunal penal intemacional
pelos países epela opinião pública mundial está madura,
e pode servir - como nos casos da Iugoslávia ede Ruan
da - para, a posteriori, julgar esses criminosos. A
existência do tribunal pode ter também um aspecto
preventivo, qual seja o de advertir esses violentos
chefes de Estado e de exércitos hoje eles não estão
mais a salvo, mesmo que se escondam nos limites
dos seus territórios. Portanto, o tribunal penal interna
cional tem esse componente fundamental de contri
buição para uma cultura da paz no mundo inteiro. .

A minha reivindicação - não só minha, mas da
Deputada Marisa Serrano e dos demais Deputados 
é no sentido de que o Brasil se some a esse esforço e
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, o mais ra
pidamente possível, mande para o Congresso NaciO"
nal o Estatuto de Roma, para que o Brasil possa se
somar a outros países, assim como a Itália e o Sene
gal, na instituição e na instalação do tribunal penal
Internacional. Se S. ExA enviá-lo para cá ainda este
ano, e for aprovada a presença do Brasil no tribunal
penal internacional, este Congresso terá dado uma
grande contribuição à cultura da paz, defendida pela
ONU e pela Unesco.

Antes de encerrar;- não posso deixar·de lembraF
também uma personalidade. Se estudarmos e anali
sarmos esses seis princípios do manifesto da paz da
ONU e da Unesco, uma personalidade vem a nossa
mente: Gandhi. A meu ver, Gandhi foi o líder político
mais revolucionário do século XX. Comandou a liber
tação de um dos maiores países do mundo, que esta
va submetido ao maior império do mundo. Criou a ma- .
ior democracia do mundo, que hoje é a índia, com um
bilhão de habitantes; e é uma democracia.

Encerro as minhas palavras agradecendo a to
dos a presença nesta sessão solene. Irei passar ao
Sr. Jorge Whertein, da Unesco, essê livro traduzido
pela Entidade Pala~ Athenas e dado de presente,
pela Embaixada da India, a cada um dos Deputados,
narrando a vida de Gandhi, símbolo de líder político
mais completo, que lutou pela cultura da paz no sécu
lo da guerra, que termina no) ano 2000.

Muito obrigado. (Palmas.)

Durante (} discurso do Sr. Eduardo .Jor
ge, o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pela
S~ Mariss Serrano, § 211 do BIt. 18 do Regi
mento Interno.

ASRA. PRESIDENTA (Marisa Serrano) - Agra
deço ao Deputad~ Eduardo Jorge as palavras. Quere-
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mos agradecer também ao Sr. Pedro Laurindo, Pre
sidente do Movimento Cristão do Brasil, a presença.

A SrB Marisa Serrano, § 2R do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduar
do Jorge, § 29 do art. 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Eduardo Jorge) - Convi
do a Deputado Marisa Serrano, também como autora
do requerimento, a fazer uso da palavra.

A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PSDB 
MS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, Dr. Jorge Whertein, Embaixa
dores, amig0SJ, estudantes que vieram ouvir um pou
co sobre a paz - porque também, tenho certeza, es
tão muito preocupados com o tema -, estamos de
nunciando, protestando contra a escalada de violên
cia no mundo. Não só a violência traduzida em guer
ras étnicas, religiosas, separatistas, ideológicas. Não
só a violência contra milhões, talvez bilhões de pes
soas "em todo o mundo, que morrem de fome na Áfri
ca, na Ásia, na América Latina e em tantos outros lu
gares.

Há uma violência mais diffcil de se combater do
que indUZiralguns líderes a negociarem a paz, do que
os ricos decidirem dividir o alimento. É a violência que
corrói por dentro, ataca a alma, a razão. Destrói a con
vivênci~ familiar, profissional. Destrói a auto-estima, a
fé na humanidade, a esperança no futuro.

Hoje, o conhecimento à disposição de todos
através da TV e da Internet não é só aquele que cons
trói, que reúne informações precisas sobre a nossa
história neste planeta, que nos dá oportunidade de
acompanhar todas as conquistas do ser humano. Os
meios de Comunicação também levam o homem a di-
gerir, instantaneamente, em tempo real, o que se pas
sa em matéria de degradação, de depravação e de vi
olência.

Entramos no novo século, em meio a mudanças
estruturais que nos perturbam, questionando o mode
lo de organização da sociedade necessário para um
futuro melhor.

Crenças, idéias, teorias e ideologias diversas
participam da grande discussão sobre a organização
do mundo. No passado, tal evolução era lenta, quase
imperceptível; arrastava-se durante séculos. Mas hoje
temos a sensação de que não estamos conseguindo
vislumbrar o caminho, não há tempo para erros e
acertos, as decisões governamentais tomadas em

um país, instantaneamente, podem afetar todo o pla
neta.

Por mais dolorosa que seja, temos de aceitar a
realidade. O fato, hoje, é que o sistema político e eco
nômico, construído ao longo do século XX ao custo
de milhões de vidas humanas, está esgotado. A tarefa
que temos é quase uma utopia: desenhar uma nova
ordem mundial centrada no homem e não mais na ri
queza material; retomar os ideais anteriores ao surgi
mento do mercantilismo, sob uma perspectiva iguali
tária, ou seja, construir um mundo mais generoso.

Desde que o homem surgiu neste planeta, tem
privilegiado a solução dos seus conflitos pela força. O
ideal da Revolução Francesa, aqui lembrado pelo
nosso Presidente Michel Temer - a liberdade, a igual
dade e a fraternidade -, não dominou o mundo, mas
continua atual, e tem de voltar a ser a bandeira de luta
de todos os povos. O mundo mudou, está menor, e
este fato deve ser aproveitado pelos que desejam mu
dar a ordem atual.

Abandonou-se, nas últimas décadas, o conceito
de cidadão - inerente à Revolução Francesa -, em
benefício da noção de consumidor, seja ele de servi~

ços públicos ou privados. O cerne da questão reside
em saber se no mundo atual a humanidade se com
põe de consumidores ou de cidadãos.

As bases para uma nova sociedade foram discu
tidas na obra "Nossa Comunidade Global- Relatório
da Comissão sobre Governança Global", publicada
em 1996.

A Comissão sobre Governança Global é um
grupo independente, constituído por 28 líderes e pen
sadores de diversas nacionalidades, da Alemanha ao
Zimbábue, destinada a refletir sobre uma nova orga
nização do mundo centrada nas pessoas.

O termo "governança" é relativamente novo e
merece definição: "trãta-se da totalidade das-diversas
maneiras pelas quais os indivíduos e as instituições,
públicas e privadas, administram seus problemas co
muns. É um processo contínuo pelo qual é possível
acomodar interesses conflitantes ou diferentes e rea~

lizar ações cooperativas. Governança diz respeito
não só às instituições e regimes formais autorizados
a impor obediência, mas também a acordos informais
que atendam aos interesses de pessoas e institui
ções".

Citamos como exemplo de trabalho neste senti
do, aqui no Brasil, o Centro de Estudos e Pesquisas
por um Sis~ma Democrático de Governança Global
- SISGLOBAL, do qual faço parte. Ele foi iniciado aqui
pelo nosso amigo Luiz Gushiken, que hoje está pre-
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<sente; pelo Deputado Eduardo Jorge, pelo Dr. Cyrus
Monadjemi, pela Cláudia e por tantos outros que es
tão conosco nesta manhã. Seu objetivo é "promover
estudos e estimular debates visando contribuir para a
construção de um Sistema Democrático de Gover
nança Global, que possa servir de base para que se
estabeleça uma convivência pacífica, justa e demo
crática entre as nações e a segurança e tranqüilidade
dos seus povos".

Fortalecer o Poder Legislativo em âmbito
nacional é o primeiro passo rumo à inserção do País
na Governança Global. O Parlamentar, em face des
ses desafios, deve reorientar seu foco, hoje exclusiva
mente voltado para os interesses de suas bases. Pri
meiro, esclarecendo às bases que é necessário ter
uma perspectiva maior, com inserção internacional,
para obter maiores benefícios. A prosperidade não é
mais estanque; comunica-se a todos os setores do
País e além fronteiras. Todos têm interesse em me
lhorar de vida, e o conceito de Governança Global im
plica não melhorar à custa da miséria alheia. Portan
to, somos todos sócios, ou melhor, parceiros, rumo ao
desenvolvimento sustentável e com harmonia, de
onde surge um novo conceito a ser introduzido no
cerne das relações internacionais: a paz.

A sociedade internacional contemporânea ain
da se rege pelo velho adágio latino "se vis pacem,
para belum" - se desejas a paz, prepara-te para a
guerra. Tal era o lema da Pax romana, há mais de
dois mil anos. Por isso as.despesas em armamentos,
guerras e pesquisas de novas armas, em muito, supe
ram os investimentos em educação, saúde e desen
volvimento.

Hoje vivemos a cultura da força, da desconfian
ça, da suspeita, -da desarmonia. Estamos propondo,
como milhares de outros no mundo, uma cultura da
paz.

À primeira vista parece utopia de sonhadores
alheios à realidade. Contudo, o impasse de nossas
sociedades só será resolvido mudando-se o eixo mo
triz. Prova do fracasso do modelô atual é que o ho
mem nunca esteve tão perplexo em relação ao futuro,
tão descrente em valores e, pior ainda, nunca esteve
tão s6e tão infeliz, mesmo possuindo nível de confor
to e bens inimagináveis há poucas gerações.

Urge sair do impasse atual. Procurar no passa
do soluções para o presente de pouco ou nada adian
ta. Trata-se de saudosismo, que só faz adiar a verda
deira solução do problema, como se fosse possível fa
zer marcha a ré na história. Tampouco é possível
manter o status quo, que conduz a tensões internas

e externas, aprofundando as desigualdades e a miséria
social, o isolamento e o empobrecimento individuais.

Devemos olhar para o futuro, e fazê-lo de forma
generosa. Afinal, todo projeto deve ser ambicioso em
suas origens, caso contrário as incontáveis dificulda
des para colocá-lo em prática o reduzirão a nada.

Se a humanidade está perplexa, insegura em
relação às forças que poderão se tornar hegemônicas
no planeta, se queremos um controle sobre o que é
nocivo e degradante para o homem, é chegado o mo
mento de nos unir.

Devemos acreditar que é possível desmontar
essa máquina que produz frustração, depressão, sui
cídio, miséria, loucura, intolerância, produzidas por
selvas de concreto, por cidades que se transformam
em formigueiros humanos, por um mercado de traba
lho cada vez mais exigente, competitivo, individualista
e impessoal, pela disputa acirrada em conquistar a
sobrevivência.

Como substituir os preceitos atuais por outros
que significam mudança radical no modo de vida, jus
tamente no ápice do triunfo da sociedade de consu
mo, com o agravante de ter de fazê-lo de baixo para
cima? Ou seja, como enfrentar aqueles que detêm o
poder sem mais do que idéias e ações pacíficas?
Cada um fazendo a sua parte. Ê o Dr. Hélio lançando
nesta Casa o brado de que "a Paz está em nossas
mãos". Ê a comunidade Bahá'i preparando um semi
nário, editando um livro e ouvindo grandes personali
dades a respeito. Ê a CNBB e as igrejas evangélicas
lançando a Campanha da Fraternidade deste ano
com o lema "Dignidade e Paz". Até mesmo eu, fazen
do uma cartilha "Por uma cultura de paz e
não-violência nas escolas", para ser trabalhada com
os alunos do meu Estado. São os Parlamentares des
ta Casa se unindo, fazendo projetos, discutindo a fa
vor da paz. Todos sob inspiração da Unesco, traduzin
do a proposta da Assembléia Geral das Nações Uni
das, que proclamou o ano 2000 como Ano Internacio
nal da Cultura da Paz.

Segundo seu representante no Brasil, Jorge
Whertein, "com o passar dos anos, a questão da paz
superou os problemas visíveis dos conflitos armados,
motivados por problemas econômicos, territoriais e
religiosos. Passou a incorporar as desigualdades so
ciais e a buscar o desenvolvimento sustentado como
forma de combater a violência, que atinge de forma
particularmente perversa crianças e jovens"

A Cultura da Paz, que se tornou realidade na
Costa do Marfim, em 1989, foi adotada como Progra
ma da Organização em 1995, e está a caminho de se
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tomar um movimento mundial. Seu objetivo éassegu
rar a transição da cultura de guerra, de violência, de
imposição e de discriminação à cultura da não-violência,
do diálogo, da tolerância e da solidariedade.

A chamada para a ação ocorreu no dia 4 de mar
ço de 1999, quando foi lançado o Manifesto 2000 
Por Uma Cultura de Paz e Não-Violência, esboçado
por um grupo de laureados no Prêmio Nobel da Paz,
que queriam possibilitar que um máximo de pessoas
pudessem fazer uma contribuição pessoal à cultura
da paz no dia-a-dia. O objetivo é coletar 100 milhões
de assinaturas antes da Assembléia Geral das Na
çOes Unidas, em setembro de 2000, que está sendo
chamada de "Assembléia do Milênio".

Todos estão convidados a assinar esse mani
festo. Ele objetiva a promoção da conscientização e
do compromisso individual: não é nem um apelo nem
uma petição dirigidos aos governos ou às autoridades
superiores. Afirma que é da responsabilidade de cada
ser humano traduzir os valores, as atitudes e os pa
drões de comportamento que inspiram a cultura de
paz em realidades da vida diária.

O Deputado Eduardo Jorge e eu nos unimos à
voz da Unesco e propusemos essa sessão solene em
comemoração ao Ano Internacional da Paz. Nossa
proposta é divulgar o Manifesto 2000 entre os Parla
mentares e convidados presentes, convidando-os a
assinar o documento, aliando-se a essa ação.

É possfvel implementar a cultura da paz. É pos
sfvel modificar a sociedade internacional pondo em
prática a Governança Global. Mais ainda, não só é
possfvel como desejável e necessário para o bem co
mum da humanidade. Mas sabemos que não é fácil
nem rápido transformar a ordem estabelecida. É a
promoção da paz através da educação de nossas
crianças, da manifestação de todos os segmentos da
cultura, das nossas ações cotidianas, da articulação
da famflia e de tantas organizações sociais que
conhecemos.

Vamos todos! Sem esperar somente pelos go
vernos, vamos fazer a nossa parte, usar a força que
temos para o despertar das consciências, do alerta
necessário, para que, unidos, possamos dirigir a
humanidade para um futuro mais digno, igualitário efeliz.

O Sr. Pedro Wilson - V. ExA me permite um
aparte?

A SRA. MARISA SERRANO - Com prazer, no
bre Deputado Pedro Wilson, Presidente da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto da Casa.

O Sr. Pedro Wilson - Sr. Presidente; Sr. Repre
sentante da Unesco, Dr. Jorge Whertein; ilustre Depu-

tada Mansa Serrano - Presidente da Comissão de
Cultura do Parlamento Latino-Americano do Merco
sul e membro da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto da Casa, que tem lutado para que essa Co
missão também atue na área da cultura e do desporto
, quero saudá-Ia, juntamente com o Deputado Eduar
do Jorge, homenageando um grande homem, o
ex-Deputado Luiz Gushiken, um dos grandes lutado
res pela paz neste mundo tão conturbado, que retor
na à Casa. Quero saudar a iniciativa de V. ExA É uma
luta de todos nós, de diferentes partidos e entidades.
Vimos, agora, uma demonstração extraordinária de
luta pela cultura da paz, com o Papa João Paulo \I vi
sitando os muçulmanos, os judeus e todos aqueles
que acreditam em Deus. Há uma grande contradição
no mundo: todas as religiões falam que Deus é amor.
No entanto, graves conflitos religiosos estão destruin
do avida humana. Então, na luta pelos direitos huma
nos, assim como nós, cristãos e católicos, estamos
fazendo nossa penitência diante de tanta destruição
nesses 500 anos, também fazemos um apelo aos mu
çulmanos, tão perseguidos pelos cristãos, mas que
infelizmente perseguem também os Bahá'i; aos bu
distas, que foram invadidos, mas que também se
mantêm intolerantes; aos judeus, em relação aos
quais temos a denúncia do Holocausto, mas que tam
bém perseguem em Israel, no Líbano, na Jordânia e
na Palestina. Norberto Bobbio disse que o século
passado foi o século da cultura da morte. Nas guerras
em que só morriam soldados, passaram a morrer
mais civis. Vimos, agora, essa situação dantesca na
África, onde muitos foram mortos, e até inventaram a
notfcia de suicfdio. É um jogo decisivo: as culturas da
morte, do armamento, da guerra, da perseguição. Até
hoje há países que denunciam as minas, mas as fa
bricam para destruir vidas. Parabenizo o Deputado
Eduardo Jorge, figura de renome, pela sua grande
luta, nesta Casa, pela paz, assim como a Deputada
Marisa Serrano e a Unesco, que empunham essa
bandeira. Em nome dos Deputados presentes, home
nageio ainda o ex-Deputado Luiz Gushiken, que, ape
sar de não estar presente, é um dos grandes lutado
res do Brasil em favor da cultura da paz, que é a luta
pelos direitos humanos. Termino meu aparte com as
palavras de Norberto Bobbio: "Se o século passado
foi o século das grandes conquistas, mas também da
cultura da morte, oxalá o século XXI seja o século dos
direitos humanos, da cidadania e da justiça saciar.
Deputada Marisa Serrano, parabéns a V. ExA e a esta
Casa, por trazerem este debate como compromisso
de todos nós na construção de uma sociedade nova,
justa e fraterna, em que a cultura da paz seja o instru-
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mento fabuloso de convivência e de tolerância entre
as diferentes religiões, os diferentes partidos e as di
ferentes políticas, buscando sempre o bem comum
de todos. Muito obrigado.

A SRA. MARISA SERRANO - Deputado Pedro
Wilson, agradeço a V. Ex~ as palavras. Termino meu
pronunciamento convocando todos, mais uma vez, a
lutarmos juntos pela paz.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Jorge) - Dando

prosseguimento à sessão, convido os Deputados in
dicados oficialmente por suas Lideranças a fazerem
seus pronunciamentos.

O Regimento Interno prevê cinco minutos para
cada representante de partido, não sendo permitido
aparte.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Jorge) - Conce
do a palavra ao Deputado Eduardo Barbosa, indicado
pelo PSDB.

O SR. EDUARDO BARBOSA (Bloco/PSDB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Eduardo Jorge; Deputada Marisa Serrano - desde já
cumprimento nossos nobres colegas pela proposição
feita a esta Casa e aceita prontamente pela Mesa; Sr.
Jorge Whertein; Srs. Embaixadores; Sras. e Srs. De
putados, o ano 2000 traz em si a mística ideal para
marcar o início de uma nova consciência de como
deve ser a relação entre as pessoas e os povos.

Consciência construída a partir de uma percep
ção clara de que é necessário desmistificar uma rela
ção estabelecida pelo poderio econômico e das na
ções, que valoriza o acúmulo de riqueza e não sua
distribuição, que usa da opressão física, afetiva, eco
nômica e social para aniquilar a diversidade humana,
que enaltece a ganância em detrimento do acolhi
mento, e com a intolerância quer matar idéias, ex
pressões e até mesmo o próprio planeta.

Assim surgem a década e o Ano Internacional
da Cultura da Paz. Reconhecendo uma cultura da vio
lência, propõem-se a semear, cultivar e alimentarno
íntimo de cada homem uma nova visão de mundo,
onde haja sempre mãos unidas para contrapor-se à
guerra, à violência, ao de~prezo, à discriminação, à
miséria - cultura tão arraigada e que necessita de
comprometimento e de estratégia para ser extirpada
e totalmente reformulada.

A Unesco, por delegação da ONU, é responsá
vel por difundir tudo isso a todo o planeta, e cabe a
cada um de nós assimilar e compreender que tais re
sultados só serão percebidos por alguma geração se
de onde estivermos propusermos atitudes que ve-

nham ao encontro dessa nova aspiração, desse novo
homem que, com certeza, terá paz e irradiará paz.

Como Parlamentar, vejo a importância desta
sessão que nos chama a todos para nos envolver
mos inteiramente nessa ação, avaliando cada vez
mais nossos discursos, nossas formas de negocia
ção, nossas leis e nosso poder, para não sermos in
coerentes e muitas vezes coniventes com a cultura
do século passado, que banaliza, que exclui e que
promove a injustiça. E se o nosso Presidente, Depu
tado Eduardo Jorge, pediu-nos alguma proposição
concreta, que possa ser essa, neste momento, para
os próprios Parlamentares, para sua reflexão sobre
suas atitudes enquanto representantes do nosso
povo no Parlamento.

Que aFrente Parlamentarpela Paz eNão-VlOlência,
criada nesta Casa, esteja atenta a todas as políticas pú
blicas sociais, pois não há paz sem pão, sem casa, sem
escola, sem liberdade. Não há paz sem vida, sem solida~

riedade esem democracia. Pelo nosso exemplo, assu
mamos o compromisso de levar a paz para nossas
casas, para as ruas, para o nosso trabalho, e que pos
samos descobrir a capaci,dade de renová-Ia em nós
mesmos e assim propor o renascimento de um novo
mundo.A paz do mundo está em nossas mãos.

Agradeço pela oportunidade de podermos, na
Câmara dos Deputados, ajudar a difundir a idéia da
paz em nosso País. Como representante do PSDB,
assumo o compromisso de participar dessa luta da
Unesco e da ONU para que, de fato, tenhamos paz
tanto em nossa Nação como no mundo.

Muito obrigado. (Palmas.)
OSR. PRESIDENTE (Eduardo Jorge) - Conce

do a palavra à Deputada Rita Camata, indicada pela
Liderança do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB - ES. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Deputado Edu
ardo Jorge, e companheira Marisa Serrano, proposi
tores desta sessão solene; Dr. Jorge Whertein, nosso
representante da Unesco no Brasil; Sras. e Srs. Depu
tados; convidadas e convidados, em 1977, em artigo
de um jornal de Brasflia, o Dr. Jorge Whertein dizia
que o incremento da violência em suas diversas for
mas de manifestação é uma questão de dimensão
planetária, que atinge tanto os países desenvolvidos
como os subdesenvolvidos, os emergentes e os' sub
mersos, os que antigamente eram considerados um
pacífico oásis e os que se apresentam como radical
mente intransigentes. Eque, exatamente por isso"era
necessário fundamentar e expandir por todos os
meios disponíveis uma cultura de paz e toler~cia.
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A Unesco vem assumindo um papel importante
nesse sentido, ao coordenar mundialmente a campa
nha de assinaturas do Manifesto pela Paz e ao inovar
no objetivo desse manifesto: em vez de ser mais uma
moção a governos ou instituições, traz para cada indi
víduo a responsabilidade de, no seu dia-a-dia, respei
tar avida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para
compreender, preservar o planeta e redescobrir a so
lidariedade.

No entanto, isso não exime governos e autorida
des de todas as nações de promoverem a cultura da
paz, concretizando em cada país o respeito aos direi
tos humanos, educando o povo para acidadania, des
centralizando e distribuindo renda.

É constrangedor constatarmos que em nosso
País 67,5%, mais de dois terços da riqueza, fiquem
com apenas a quinta parte da população, enquanto
os 20% mais pobres têm de dividir somente 2,1 % do
total da renda.

Este Ano Internacional da Cultura da Paz, tão
carregado de esperança para todos os povos, é para
nós, brasileiros, marcando 500 anos de história, mui
to, muito especial.

Já conseguimos muitos avanços para um país
que, por muito tempo, baseou o desenvolvimento de
sua economia na escravidão, e onde sempre predo
minaram práticas impiedosas contra as crianças po
bres, desde o adestramento físico e mental a que fo
ram submetidas as crianças indígenas, pelos jesuí
tas, passando pela discriminação racial, pelo infanti
cídio disfarçado da Roda dos Expostos, pelo traba
lho quase forçado e sem proteção de crianças no
mundo fabril do século IXX, e mais recentemente
pela estigmatização da criança pobre em "menor",
em "pequeno bandido", em "menor institucionaliza
do", com chances de um dia tornar-se vítima do ex
termínio em ruas ou praças das grandes cidades.
Um país que, com o advento do século XX, passou
por uma revolução industrial, por grandes lutas
emancipacionistas, principalmente dos negros e das
mulheres, e pelo enfrentamento de duas guerras
mundiais.

Depois de 500 anos ainda temos muito por fa
zer. Mas somos ainda muito jovens em relação a ou
tras nações. Como cantava Renato Russo, "temos
todo otempo do mundo, mas não temos tempo a per
der".

Para o Brasil alcançar a paz, precisamos garan
tir renda aos 24% da nossa população que têm rendi
mentos inferiores a meio salário mínimo - e que-salá
rio mínimo! -; não permitir mais a morte de 1.200 cri-

anças por ano, antes de alcançarem 1 ano de idade;
evitar a desnutrição das crianças brasileiras, que hoje
atinge 6% da população até 5 anos; acabar com a
morte anual de 5 mil mulheres por problemas associ
ados ao parto; garantir creche e pré-escola.

Precisamos, ao ver o aumento dos índices de vi
olência entre e contra a juventude, ao ver nossos jo
vens como vítimas e algozes, atentar para o que dizia
o representante da Unesco naquele artigo de 19n:
"alargar os mecanismos de participação dos jovens
na vida cidadã, legitimando espaços de exercício da
cidadania, o que significa ser ouvido, decidir sobre o
próprio destino. O que eles falam é muito válido, e o
que acontece é que até hoje não se ouvem os adoles
centes".

Também não se pode falar de luta contra a vio
lência sem ressaltar a importância do papel dos mei
os de comunicação na formação da personalidade de
nossas crianças e adolescentes. O culto à violência e
a falta de mecanismo de controle das programações
de televisão colaboram para a reprodução dos valo
res deformados das relações humanas em nossa so
ciedade. Não se propõe a censura, que contraria o
Estado Democrático de Direito, mas precisamos de
um controle de qualidade desses produtos que en
tram diariamente em nossos lares.

Essa campanha do Ano Internacional da Cultura
da Paz vem reforçar ainda a necessidade imperiosa
de reconhecermos a importância da famflia, institui
ção que é a semente de um mundo mais humano 'e
mais solidário, considerando-a um conjunto de
pessoas unidas pelo amor, pela confiança mútua e
pela amizade - sentimentos que temos de resgatar,
juntamente com a sociedade brasileira e a de todo o
planeta.

Quando alimentamos em nossos corações es
ses sentimentos, passa a ser natural o desejo de
construção de uma sociedade que priorize o ser hu
mano em detrimento, como afirma S. Santidade, o
Papa João Paulo 1/, de uma civilização que subordina
tudo à razão econOmica.

Precisamos ter desprendimento, assumir nos
sos erros e omissões, seguir o exemplo do Papa João
Paulo li, em sua peregrinação na Terra Santa, ao de
fender o direito do povo palestino de ter sua pátria e
ao criticar os cristãos pelo comportamento an
ti-semita. S. Santidade éum exemplo de homem justo,
como afirma o rabino Henry Sobel, e compromisso
com a paz é antes de tudo compromisso com a justi
ça, com a verdade, com o ser humano.
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Gostaria de finalizar o pronunciamento que faço
em nome do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN com
as palavras de Montesquieu, que a meu ver simboli
zam bem o sentimento de todos nós aqui reunidos e
daqueles que, como nós, desejam um mundo de paz,
onde a violência faça parte do passado, encontrada
apenas nos livros de história.

Ele dizia:

Se pudesse fazer com que todos tives
sem novas razões para apreciar seus deve
res, seu príncipe, sua pátria, suas leis; que
pudessem melhor sentir sua felicidade em
cada país, em cada governo, em cada posto
em que nos encontramos, acreditar-me-ia o
mais f~ijz dos mortais.

Se pudesse fazer com que os que co
mandam aumentassem seu conhecimento
sobre o que devem prescrever, e os que
obedecem encontrassem um novo prazer
em obedecer, acreditar-me-ia o mais feliz
dos mortais.

Acreditar-me-ia o mais feliz dos morta
is se pudesse fazer com que os homens pu
dessem se curar de seus preconceitos.
Entendo por preconceito não o que faz com
que ignoremos certas coisas, mas o que faz
com que ignoremos a nós mesmos.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Jorge) - Antes

-·de cõnceder a-palavra -ãõ Deputado Paulo -Octávio,·
pelo PFL, anuncio a presença dQ Senador José Jorge
e da Sra. Ana Cristina Von Beher, Secretária Nacional
da Comunidade Bahá'i do Brasil.

Lembro aos Srs. Deputados indicados pelas li
deranças que o Regimento prevê cinco minutos para
o uso da palavra. Porém, a Mesa está sendo tolerante
e concedendo mais cinco minutos. Então, não preci
sam ficar nervosos, porque terão bastante tempo
para concluir seus discursos.

O S.B!_PFlESIDENTE (Eduardo Jorg~ -= çQDCª-.
do a palavra ao Deputado Paulo Octávio, pelo PFL.

O SR. PAULO OCTÁVIO {PFL - DF. Sem revi
são do orador.} - Sr. Presidente, Deputado Eduardo
Jorge, Dr. Jorge Whertein, representante da Unesco
no Brasil, Sr. Embaixador da Polônia Boguslaw
Zakrzcwski; Sr. Embaixador do Equador Dié90 Espi
nosa; Sr. Embaixador da Argentina Juàn José Uran
ga; Srs. membros do Corpo Diplomático; Srs. Conse
lheiros; Srs.'Diretores da Unesco; Sras. e Srs. Deputa
dos; estudantes; caro Senador José Jorge; meus ami-

90s; a paz, celebrada em prosa e verso, buscada pe
los líderes mundiais, pelos poetas, sonhadores, tro
vadores, é assunto extenso, mas prática exígua, tê
nue, rara.

No Brasil, felizmente, não conhecemos a guerra.
Paz, no entanto, não é apenas o contrário de conflito;
paz é o equilíbrio no movimento. Requer sentimento,
noção de espaço, de cidadania e de objetivos. Paz é o
equilíbrio no movimento. Requer sentimento, noção
de espaço, de cidadania e de objetivos. Neste canto
do mundo, definitivamente, não há equilíbrio. As desi
gualdades são imensas, enormes. E as iniqüidades,
muitas.

Conhecemos o contrário da paz. É o inferno dq
desequilíbrio - social e econômico. A busca da paz é
a busca do aperfeiçoamento humano, da realização
do homem em toda a sua dimensão. Cada um dos lí
deres que trabalhou pela paz, como o contrário da
guerra, e aqueles que trabalharam pela paz, vista
como o fim dos desequilíbrios, deve ser lembrado e
reverenciado.

Estamos aqui reunidos, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, para homenagear o Ano Internacio
nal da Cultura da Paz, em boa hora criado pela
Assembléia-Geral das Nações Unidas. Um grupo de
excepcional poder de persuasão, composto por ga
nhadores do Prêmio Nobel da Paz, elaborou manifes
to que dá in ício ao movimento mundial. Até o mês de
setembro próximo, milhões de assinaturas deverão
~er ~olet!3-da$ em_ tQqo o planeta, numa açªo ~º-orde

nada pela Unesco.
Quero cumprimentar os Deputados Marisa Ser

rano e Eduardo Jorge pela oportuna iniciativa de soli
citar a convocação desta sessão solene. Os dois no
bres Parlamentares enviaram a cada membro desta
Câmara um exemplar do livro de Mohandas Gandhi,
"Autobiografia - Minha vida e minhas experiências
com a verdade". A doação do livro foi possível graças
à iniciativa do Sr. R. Viswanathan, ilustríssimo Côn
sul-Gerai da índia, em São Paulo, e da entidade edll
cacional e filoS9fic~ Palas Athenas, através elos_esfor
ços da Sra. lia Diskin.

O movimento pela não-violência e pela solidari
edade entre os povos tem passado e tem futuro. O ho
mem tem sido o lobo do homem. As guerras se multi
plicam em vários pontos do planeta. Existem conflitos
religiosos, resultados da intolerância. Há conflitos ét
nicos, há guerras por ambição ou interesse econômi
co. Os nacionalismos provocam insurreições. Os motivos
são variados. Mas a bala e o canhão têm sido os prin
cipais diplomatas nas últimas décadas.
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o que se pretende com o Ano Internacional da
Cultura da Paz é disseminar uma cultura que permita
a convivência pacrfica dos antagônicos no mesmo es
paço polftico, religioso ou social. Ou seja, é possfvel,
razoável e inteligente conviver com diferenças. O radi
calismo, em qualquer campo do pensar, não produz
coisa alguma além de intolerância. E intolerância gera
desconfiança, que cria o campo de cultura propfcio ao
conflito.

A Sra. Laura Carneiro - Nobre Deputado Paulo
Octávio, concede-me V. ExA um aparte?

O SR. PAULO OCTÁVIO - Com o maior prazer,
nobre Deputada Laura Carneiro.

A Sra. Laura Carneiro - Nobre Deputado Paulo
Octávio, companheiro de partido; Sr. Presidente,
Deputado Eduardo Jorge; Sra. Deputada Marisa Ser
rano, que tão bem tiveram acapacidade de imaginar a
realização de sessão como esta; Dr. Jorge Whertein,
representante da Unesco no Brasil. Embora seja qua
se anti-regimental este aparte, pois estava escalada
para falar pelo PFL, antes de V. ExA, nobre Deputado
Paulo Octávio - infelizmente, os compromissos da
CPI impediram-me de chegar cedo hoje a Brasflia -,
no entanto, não podia deixar de dizer ao Sr. Jorge
Whertein, enfim, à Nação brasileira, da importância
deste evento. Esta Casa legislativa tem, com os traba
lhos da CPI QO Narcotráfico, mostrado ações concre
tas em busca da paz. Estamos acompanhando, nobre
Deputado, o dia-a-dia de milhares de adolescentes
que se -vêem compelidos,-ooagidos à-violência pela
absoluta falta de ações e de encaminhamentos que
os levem ao caminho contrário. É nosso dever, Depu
tado - V. ExA tem sido importante nesse trabalho -,
buscar fazer com que o Pars sobreviva a tantas maze
las, tão bem citadas pela Deputada Rita Camata,
como a miséria, a fome e, principalmente, a falta de
solidariedade. Neste momento, s6 os ensinamentos
de Gandhi e das pessoas de boa vontade vão sobre·
por-se ao espectro de maldade que vilipendia o
dia·a·dia das nossas famflias. Acho que o Ano Inter
nacional da Cultura da Paz significa mais do que paz,
significa solidariedade entre os homens, significa en·
tender o limite do outro, compreender as dificuldades
do outro. Na medida em que pudermos auxiliar, ar
sim, através dessa conjugação de esforços, chegare
mos ao que chamamos de paz, que nada mais é do
que ter tranqOilidade, sair às ruas e não ver uma cri
ança mendigando, um homem deitado na esquina,
pessoas recebendo um salário de R$151, que não
lhes permite uma vida digna. É isso que o Deputado
Eduardo Jorge ea Deputada Marisa Serrano queriam

dizer para n6s ao requerer a realização desta sessão
solene. Esta Casa tem um papel primordial. Todas as
pessoas que aqui estão, embaixadores, estudantes,
todos nós temos um papel primordial nessa transfor
mação. E a transformação se dará, Deputado Eduar
do Jorge, com o apoio da Unesco, mas, principalmen
te, com o apoio da Nação Brasileira - não é do Esta
do, é da Nação Brasileira, de cada um de nós. Por
isso, nobre Deputado, agradeço a V. EX- a oportuni
dade de saudá-lo e de dizer que a paz ea solidarieda
de estão dentro do coração de cada um de n6s. Te
mos de fazer apenas com que floresçam. Muito obri
gada a V. ExA.

O SR. F'AULO OCTÁVIO - Cumprimento a no
bre colega do PFL, Deputada Laura Carneiro, que
presta um excelente serviço ao Congresso Nacional,
ao Brasil, inclusive atuando fortémente na CPI do
Narcotráfico. Digo à Deputada que a ação tão bem
mencionada começa nesta Câmara, com a criação da
Frente Parlamentar da Paz.

No último dia 22 foi realizado o seminário "De
senvolvendo uma Cultura de Paz", que contou com o
apoio da Comunidade Bahá'f, Unipaz e Unesco, entre
outras instituições. A Frente Parlamentar já definiu
sua área de ação, que pode ser sintetizada numa fra
se: o direito à vida.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos os
dias os jornais e os noticiários de televisão são ricos
em notfcias de violações dos direitos dos cidadãos. E
são fartos em material de-Q.Uerra,_ insurreições e_con
flitos de toda a ordem. A guerra tem sido a regra. Nes
te século, duas guerras mundiais devastaram a Euro
pa. A Ásia foi engolfada pelos conflitos na Coréia e no
Vietnã. A África é um continente em guerra. A guerra
de Angola, por exemplo, arrasta-se desde 1974, ao
peso de milhões de mortos.

A humanidade, apenas neste século, ultrapas
sou o holocausto, que foi a perseguição de Hitler aos
judeus; viu discriminação racial, que até os anos 60
era uma prática legal em diversos Estados nor
te-americanos; a~jstiu ao fanatismo religioso, que
produziu guerras na Europa; conviveu com o aparthe
id na África do Sul e lança os olhos para a rivalidade
belicosa entre árabes e judeus no Oriente Médio.

As desigualdades dentro de um pars também
geram intolerância e guerras civis. Esta é a marca do
mundo subdesenvolvido, aquele a que, lamentavel
mente, pertencemos. É o desequiHbrlo a que me refe
ri no inrcio. São agressões ao cidadão, que, inibido e
exclufdo, recorre à violência como meio de sair de um
crroulo vicioso' miserável e sem expectativas.
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o mundo, no entanto, caminhou. O mundo de
hoje é melhor do que o de ontem. Ocorreu notável
avanço tecnológico. Há mais controles. E a globaliza
ção das comunicações faz com que qualquer guerra
seja imediatamente comunicada a todo o planeta. Os
guerrilheiros de Chiapas, no sul do México, responde
ram a um ataque do Exército de maneira original.
Enviaram, via Internet, notícias do ataque e pediram
socorro. Em questão de minutos, protestos em todas
as grandes capitais exigiam o fim do conflito.

O homem ganhou equipamentos para fiscalizar
seu lado ambicioso e fraco. A violência é a negação
do diálogo, do entendimento eda conversa. É, em últi
ma análise, a negação da inteligência. Há, sem dúvi
da, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um longo
caminho a ser percorrido. Há muito por ser feito na
construção da paz. Mas a longa marcha começa com
o primeiro passo.

É muito importante a presença de tantos jovens
nesta sessão solene, absorvendo os ensinamentos e
o pensamento dos mais importantes Deputados desta
Casa.

Hoje iniciamos uma caminhada. E, sem dúvida
alguma, vamos atingir nossos objetivos. O dia de
amanhã deverá ser melhor do que o de hoje. O ho
mem não pode continuar a ser o lobo do homem. Va
mos perseverar neste propósito, buscar o equilíbrio
no movimento, paz em todas as instâncias do com
portamento humano, o fim das guerras edos desequi
líbrios. .

Em nome do meu Partido, o PFL, saúdo, com
muito orgulho, o Ano Internacional da Cultura da Paz.
Nós do PFL seremos todos militantes desse movi
mento.

Cumprimento a Mesa, os autores do requeri
mento e agradeço a todos os presentes. Muito obriga
do. (Palmas.)

OSR. PRESIDENTE (Eduardo Jorge) - Em res
peito ao Regimento Interno, estamos oferecendo cin
co minutos aos oradores, com a tolerância de cinco
minutos. O aparte, na verdade, como disse a Deputa
da Laura Carneiro, é anti-regimental, mas podemos
até admiti-lo, desde que se limite ao tempo destinado
ao orador que estiver na tribuna, para que não haja
prejuízo aos seguintes.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Jorge) - Convido
para fazer uso da palavra o Deputado Paulo Delgado,
pelo PT.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Eduardo
Jorge, Sra. Deputada Marisa Serrano, autores do re-

querimento desta sessão solene, Sr. EmbaixadorJor
ge Whertein, representante da Unesco no Brasil, Srs.
Embaixadores, membros da Comunidade Bahá'i, es
tudantes, Parlamentares, funcionários, taquígrafos,
membros da Sisglobal, membros do Parlamento Lati
no-Americano, senhoras e senhores, primeiramente
gostaria de agradecer ao meu Partido, o Partido dos
Trabalhadores, a honra e a felicidade que me conce
de de falar numa sessão desta importância e nesta
ilha de paz nos trabalhos do Congresso Nacional.

Quisera o Congresso brasileiro tivesse mais
sessões como esta e se dedicasse mais à discussão
das questões que combinam os problemas materiais
com os problemas espirituais. O desafio da paz é um
desafio para aqueles que vivem na abundância mas
não resolveram os seus problemas espirituais e da
queles que vivem na miséria e nem por isso deixam
de ser espiritualmente profundos.

Se conseguirmos unir essas duas humanidades
numa só, tenho certeza de que teremos condições de
ter uma cultura da paz. Epara ter essa cultura não de
vemos perguntar o que o século XXI poderá fazer por
nós. Devemos, na verdade, nos perguntar o que nós
do século XX levaremos de bom para o século XXI. O
que sobrou desse século, desse milenarismo mais do
que de um século? Até poucos meses atrás o Apoca
lipse de São João era lembrado por todo o mundo. O
milenarismo levará asociedade a um outro tipo de pa~
drão de vida ou.esse fim de milênio na verdade signifi
ca a possibilidade de confirmação dos erros do sécu
lo? O que é certo, e o século XX nos deixa e vários
oradores que me antecederam já mostraram isso mu
ito bem, as "nossas vítimas nos conhecem por suas
feridas e seus grilhões. Basta que nos mostrem o que
fizemos delas para que conheçamos o que fizemos
de nós". Ninguém é irresponsável perante o'sofrimen-
to e a violência. ' \

Todo o colonialismo na África, Ásia e na Améri
ca, que produziu negros, índios e amarelos gre
co-latinos, foi um sistema que impôs impiedosamente
uma visão da cultura que não é a única do mundo,
nem a única maneira de ver as coisas. Existem outros
seres humanos trabalhando para uma sociedade di
ferente daquela que está predominando no momento.
As pessoas de bem, cidadãos exemplares, existem e
são a maioria. '

. O ser humano exerce um fascínio e um temor,
mas principalmente uma grande esperança. Uma cul
tura da paz é possível porque, por mais trágico do que
o sofrimento, a brutalidade e a insanidade possam
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ser, a perfeição inerente ao ser humano está sempre
presente.

O fato de haver nuvens sob o sol não esconde a
existência do astro. O fato de o ouro cair na lama não
lhe tira a nobreza de metal. É preciso limpar a nuvem
que obscurece o sol. é preciso retirar a lama que im
pede o brilho do ouro. Esse é o desafio de uma cultura
da paz, porque nenhuma virtude é natural. É preciso
se tornar virtuoso, e a perfeição somente se torna vir
tuosa pela educação, o ensino sistemático da justiça,
da p"'n,-l,:,~:_ .. :_.::, da coragem, da integridade e do equi
Ifbrio.

A modalidade moral do ser humano só se reali
Zl:t em dupla dimensão. Da tolerância, exercitada, pre
meditada, controlada e disciplinada cotidianamente.
No Parlamento quem me ensinou isso muito bem foi o
meu amigo Luiz Gushiken, já citado pelo colega Pe
dro Wilson. Gushiken, que foi meu vizinho de gabine
te nos três mandatos que exercemos juntos, e decidiu
voluntariamente não continuar nesta Casa, ia ao meu
gabinete todos os dias e dizia: "Paulo, leia sobre a sa
bedoria oriental. Há outra maneira de se ver o mundo,
há outra maneira de se ver a sociedade. O mundo é
uma só p~;ria, budista, cristã, oriental, ocidental".

É preciso termos capacidade de ver o que há de
Qíandeza eo que há de verdade nos seres humanos.

A polftica obscurece muito essa dimensão hu
mana das pessoas, sua modalidade moral. Não é só
da tolerância, mas a modalidade moral de uma cultu
ra de paz vem também do senso de obrigação. Ter o
ponto de vista do outro, indignar-se contra a opres
são, a violência, o preconceito, a discriminação, a iro
nia, a insensibilidade, a animosidade, a indelicadeza,
a indiferença. Osenso de verdade e de justiça antece
de a ação verdadeira e justa.

Ouço a nobre colega Deputada Esther Grossi,
ex-Secretária de Educação do Rio Grande do Sul e
membro da Comissão de Educação.

A Sra. Esther Grossi .- Muito obrigada, caríssi
mo colega Paulo Delgado. () meu vôo atrasou e não
pude chegar a tempo. No mE~U pronunciamento apre
sento o significado de uma c:uitura de paz a partir de
um trabalho de educação nas classes populares, es
pecialmente no Brasil, abordetndo uma outra forma de
cultura, mas,- sobretudo, mostrando como paz não é
ausência de agressividade: é canalização adequada
da agressividade para a construção. Ninguém apren
de sem agressividade. Se não aprendemos na escola
o que seja digno e adequado, aprenderemos a obter
prazer em outro lugar. Agradeço a oportunidade.

o SR. PAULO DELGADO - Nobre Deputada,
ilumina V. ExB o meu discurso com esse aparte e o
seu pronunciamento que também fará parte desta
sessão.

Prossigo, Sr. Presidente.
Para ser tolerante é preciso saber o que é intole

ráveL E é intolerável, dentre várias das coisas ditas
aqui, o desejo de prejudicar o outro, o racismo, a dis
criminação, a exclusão, o constrangimento; é intolerá
vel não ser o reflexo daquilo que se defende; é intole
rável parecer uma coisa e ser outra; é intolerável usar
a violência a serviço da verdade na escola, na sala
de aula, na família, na política, na igreja. O meio faz
parte da verdade tanto quanto o resultado. Ea verda
de só pode se impor pela sua própria força de verda
de. É intolerável violar a inocência de uma criança; é
intolerável torná-Ia precoce pela brutalidade física,
mental ou qualquer outra forma de ensandecimento
de adultos sobre a alma infantil; é intolerável aceitar
a familiarização crescente da sociedade com a injus
tiça, diminuindo as reações sociais ao sofrimento e à
adversidade; é intolerável que os meios de comuni
cação divulguem a violência dissociada do sofrimen
to dos que a sofrem; é intolerável o declínio das for
ças da lei e o arbítrio na sua aplicação sobre os opri
midos; é intolerável o custo barato davida dos ricos e
a carestia cada vez maior na vida dos pobres; é into
lerável a medievalização dos bairros residenciais,
com suas mansões fortificadas e grandes aparatos e
condomínios militarizados; é intolerável a tirania dos
grandes sistemas industriais e empresariais sem ca
beça e sem responsabilidade social; é intolerável con
fundir missão com carreira, sucesso com glória que
leva os agentes políticos a popularizarem suas atitu
des mais de} que a popularizar o povo, o destinatário
delas. É intolerável considerar invasão da soberania
nacional a defesa dos direitos humanos pela comuni
dade internacional.

A luta pela paz, Sr. Presidente, é uma luta pela
cultura da paz, como quer a ONU e a Unesco. A no
ção de esperança é uma responsabilidade em rela
ção a si mesmo e aos outros. A base da ética da paz é
mudar para mudar-se; aceitar a diferença e querer a
diferença. É pelos direitos do outro que se funda a di
mensão ética, universal, incontornável e inabdicável
dos direitos humanos; vencer o desespero, a solidão,
o instinto da morte e lutar contra o aviltamento da inte
ligência que prefere servir ao ódio e à opressão.

Aarma de um combatente da paz é a sua huma
nidade. A violência desumaniza, a paz reumaniza.
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Encerrando, volto a Sartre, com quem iniciei o
meu discurso, no célebre prefácio ao livro de Frantz
Fanon "Os Condenados da Terra": Não importa o que
fizeram de nós, o importante é o que fazemos com o
que fizeram de nós.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Jorge) - Volto a

informar, em relação ao manifesto que está sendo
distribuído em todo o mundo pela Unesco e pela
ONU, que aqueles que desejarem recebê-lo e que es
tão assistindo a esta sessão solene pela TV Câmara,
devem escrever para os Deputados que aqui estão re
presentando os partidos ou para a Unesco. Quem qui
ser poderá receber esse manifesto em sua cidade,
em sua casa e ajudar na campanha do Ano Internaci
onal da Cultura da Paz.

Antes de passar a palavra ao Deputado e pro
fessor mineiro Walfrido Mares Guia, representando o
PTB, passo a Presidência à Deputada Marisa Serrano.

o Sr. Eduardo Jorge, § 29 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pela S~ Marisa Ser
rano, § 29 do art. 18 do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTA (Marisa Serrano) - Com
a palavra o Deputado Walfrido Mares Guia, pelo PTB.

O SR. WALFRIDO MARES GUIA (Bloco/PTB 
MG. Sem revisão do orador. ) - Sra. Presidenta,
Deputada Marisa Serrano, Sr. Deputado Eduardo Jor
ge, aos quais cumprimento pela nobre iniciativa de
propor esta sessão solene em homenagem ao Ano
Internacional da Cultura da Paz; Sr. Jorge Whertein,
representante da Unesco; Srs. membros do Corpo Di
plomático; Embaixadores; Sras. e Srs. Deputados; au
toridades presentes; jovens estudantes; companhei
ros; inicialmente, quero também agradecer ao meu
partido, o Partido Trabalhista Brasileiro, por ter-me fei
to seu representante nesta importante sessão solene
em que paramos para pensar sobre uma cultura de
paz e não-violência em um mundo tão conturbado e
em um momento fundamental de mudanças, que é o
final de um milênio e o começo de outro.

Para não repetir as mensagens fundamentais
sobre a importância do manifesto, da coleta de 100
milhões de assinaturas, do movimento internacional
pela busca da convivência, da paz e da não-violência,
quero aproveitar a indicação do nosso companheiro
Eduardo Jorge, dentro daquilo que seria uma propos
ta ou uma discussão sobre políticas públicas que pu
dessem levar o Brasil a ser um país também engajado

na luta por uma cultura de paz e de não-violência e
por sua disseminação.

Escolhi um trecho pequeno de uma palestra do
Diretor-Geral da Unesco, Federico Mayor, em que ele
diz que não. pode haver paz sustentável sem desen~
volvimento sustentável; não pode haver desenvolvi
mento sem educação ao longo da vida; não pode ha':
ver desenvolvimento sem democracia, sem uma dis
tribuição mais eqüitativa dos recursos, sem a elimina
ção das disparidades que separam os países mais
avançados daqueles menos desenvolvidos.

Quero fixar-me nessa preocupação do Dire
tor-Gerai da Unesco, no momento em que diz que não
pode haver paz sem educação. Quero fixar-me nas
políticas de educação, como membro da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, seguindo portanto
a orientação do nosso colega Eduardo Jorge, para
que possamos discutir essas questões de políticas
públicas.

Ora, 106 anos antes de Cristo, há 2.106 anos,
nasceu um orador na Roma antiga, chamado Marco
Túlio Cícero, que perguntava: "Que maior e melhor
presente podemos dar à República do que ensinar e
educar a juventude?" Dois mil e cento e seis anos de
pois dessa indagação de Cícero, ainda não aprende
mos a dar essa resposta.

Em 1990, a ONU, a Unesco e a Unicef realiza
ram em Jontien, naTailândia, a iA Conferência Mundi
al sobre Educação Para Todos. Em 1996, também
sob o patrocínio da ONU e da Unesco, foi realizada
uma Comissão Internacional de Educação para o Sé
culo XXI.

Essa Comissão, presidida pelo Sr. Jacques Del
lors, propôs um relatório final chamado "Educação:
Um Tesouro a Descobrir". Isso mostra que muitos
neste planeta, há tanto tempo reivindicado esse te
souro - por isso referi-me a Cícero, 100 anos antes de
Cristo -, não descobriram ainda a importância da
educação.

E quando Federico Mayor, na sua manifesta
ção, lembra que as desigualdades e as disparidades
na distribuição de renda contribuem desfavoravel
mente para uma cultura de paz e não-violência, te
mos de lembrar que o nosso País tem uma concen
tração de renda brutal chega a ser considerado, para
nossa tristeza, o campeão mundial da concentração
de renda.

Qual a principal razão dessa concentração de
renda no Brasil? Um recente relatório publicado pelo
Ipea - instituto de renome ecompetência inusitados 
mostra que, de todas as causas somadas, uma única
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é mais relevante que todas as outras para justificar a
concentração brutal de renda no Brasil. Essa causa é
chamada pelos técnicos de heterogeneidade educa
cional. Traduzamos isso: pouquíssimos com muita
educação e muitíssimos com nenhuma ou quase ne
nhuma educação.

A disparidade educacional em nosso País é a
razão fundamental para a concentração de renda. É
também a razão fundamental para o aumento da vio
lência, porque não é garantido aos nossos jovens
aquilo que é mais essencial para o exercício da sua ci
dadania: educação. Educação básica, muito bem de
finida, em 1990, em Jontien, onde 155 países estive
ram discutindo como resolver o problema da educa
ção planetária.

Fizeram um objetivo relatório, que mostrava
exatamente isso: que não somente era fundamental
garantir aos jovens os instrumentos fundamentais da
educação, mas também seus conteúdos essenciais;
que não somente era fundamental garantir a capaci
dade da leitura, da escrita, da expressão oral, do cál
culo matemático, da capacidade de resolver proble
mas, que são os instrumentos, mas também os conte
údos, os conhecimentos, as atitudes, as habilidades e
os valores.

Não estamos mais na fase de defender a educa
ção que apenas propicie aquisições cognitivas, co
nhecimento e mais conhecimento, mas aquela que
propIcie a cidadania através dos - valores que a soci
edade quer perpetuar, passando de geração a gera
ção valores da solidariedade, da amizade, da honra
dez, do trabalho, na busca da felicidade como um di
reito das pessoas. Isso tudo é trazido no veículo edu
cação.

Por isso, Sra. Presidenta, registro a importância
de nós, Parlamentares, os Governos, as autoridades,
a sociedade organizada considerarmos que a educa
ção é responsabilidade de todos. Não é apenas res
ponsabilidade governamental, mas também da socie
dade, como está escrito em nossa Constituição.

Temos de garantir, com toda nossa energia, for
ça, competência e dedicação, que os jovens tenham
não somente o direito de se matricular na pré-escola
e aoe 7 anos entrar na primeira série do ensino funda
mentai, mas que também aos 14 anos estejam con
cluindo esse ensino com sucesso e, aos 18 anos, o
ensino médio, para que então possam, após onze
anos de escolaridade básica, caminhar com as pró
prias pernas, realizar seus sonhos e continuar se!Js
estudos - no âmbito técnico ou tecnológico, nas uni
versidades ou nas escolas de pós-secundário -, en-

trar no mercado de trabalho e constituir suas famnias.
Assim, poderemos sonhar com um mundo de mais igual
dade, justiça e solidariedade, e, portanto, de menos con
flito, criando uma cultura de paz e de não-violência.

Dentro das escolas e das famílias, ao longo de
toda uma vida de no mínimo onze anos de escolarida
de básica, poderemos criar, como a Deputada Marisa
Serrano sugeriu, essa cultura de paz, de convivência,
de harmonia, de respeito ao outro, de gosto pela vida,
de saber ouvir etc.

Quero deixar aqui esta contribuição não s6
como membro da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, mas também como uma pessoa que pas
sou a vida inteira na área da educação e veio ao Con
gresso Nacional por causa dela, para trazer um pouco
da nossa experiência lá das Minas Gerais para todo o
Brasil.

Finalizando, Sra. Presidenta, quero parabenizar
V. Exli e o Deputado Eduardo Jorge por esta oportuna
sessão solene, com a presença do representante da
Unesco e de tantas autoridades, para que coloque
mos na nossa agenda a preocupação com o desen
volvimento de uma cultura de preservação da paz e
da harmonia.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Marisa Serrano) - Agra

deço ao Deputado Walfrido Mares Guia as palavras e
convido a fazer uso da palavra o Deputado Dr. Hélio,
pelo PDT.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Srli Presidenta, Deputada Marisa Serrano,
Deputado Eduardo Jorge, a quem cumprimento pela
feliz idéia desta homenagem ao Ano Internacional da
Cultura da Paz; Dr. Jorge Whertein, digníssimo reprei
sentante da Unesco no Brasil, representantes do Cor
po Diplomático; Embaixadores; Senador José Jorge;
ex-Deputado Luiz Gushiken; colegas Deputadas e
Deputados; representantes das ONG, da Comunida
de Bahá'i, da Universidade Holística pela Paz Unipaz
e da Sisglobal; estudantes da Escola 417 Norte da Ci
dade Satélite de Santa Maria; senhoras e senhores,
estou convencido de que a questão da cultura da paz
é eminentemente política, e o Brasil tem de saber li-
dar com isso. -

No Ano Internacional da Cultura da Paz, convi
vemos com situações de conflito, no dia-a-dia, que
atingem milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Os
conflitos de ordem racial e religiosa são um desses
grandes exemplos. A discriminação racial torna-se
mais acirrada quando acompanhada do apartheld
econômico-social, que determina uma sociedade de
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senhores feudais e de escravos em pleno surgimento
do século XXI.

Nos diferentes países do mundo, os conflitos re
ligiosos são responsáveis hoje por chacinas, estu
pros, toda sorte de violência e de ações degradantes,
que se opõem inclusive aos próprios princípios religi
osos de respeito à dignidade humana e de solidarie
dade. Isso ocorre mesmo no Brasil. Há pouco tempo,
na cidade de São Paulo, um rapaz, cujo único sonho
era ser assistente social, por parecer homossexual,
perdeu a vida.

Chamamos a atenção para essas questões re
lacionadas à discriminação em nosso meio, o que é
muito atual. Costumo dizerque a cultura da paz é uma
questão eminentemente polftica, que deve ser tratada
com urgência. Um fator condicionante da violência, e
de grande relevância, é a miséria em que se encon
tram milhões de pessoas que, excluídas, não podem
viver em paz.

Chamo a atenção para três situações conjuntu
rais de igual importância.

A paz é um conceito que precisa ser implantado
em nosso meio, porque é o principal antídoto contra a
violência urbana, atualmente em ascensão. Podemos
verificar que o produto da violência urbana é uma das
mais importantes causas de mortalidade geral em
nosso meio. Morrem mais jovens vitimados por homi
Cfdiosnõ-Brasil do queem países atingidóspelãguerra
civil.

O sentimento de insegurança existente hoje na
população das médias e grandes cidades, misturado
com frustrações e desesperança pela impossibilidade
de alcançar direitos básicos de cidadania, como saú
de, educação, moradia e emprego, faz com que o
ódio, o medo e o revanchismo se manifestem.

A segunda questão refere-se à perda dos nos
sos principais atores sociais do bem. Neste último sé
qulo, foram-se Gandhi, Martin Luther King Jr., Madre
Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e Betinho;-dêixanao
espaço para que atores sociais do mal cresçam de
forma exponencial. Temos agora o papifl de construir
novos mitos na mesma velocidade com que descobri
mos grandes jogadores de futebol ou g.kndes pilotos
automobilísticos. '

Uma-terceira questão diz respeito à importância
da informação e à velocidade com que ela atinge mi
lhões de pessoas. Os meios de comunicação retra
tam sistematicamente as formas de violência e suas
mais bizarras manifestações, cuja forma explícita é
capaz de induzir crianças e jovens ao crime, à contra
venção e à prática do indivtdualismo. Existe uma des-

vantagem marcante entre as notícias que consagram a
violência e a cobertura de fatos relevantes Gomo este,
que defende uma cultura de paz entre as pessoas e as
instituições.

Portanto, senhores e senhoras, são pré-requisitos
fundamentais para a paz abusca permanente pela igual
dade, pela integração e a luta contra a impunidade. A
paz é uma utopia a ser perseguida em todo tempo e
em todos os lugares. Deve fazer parte do cotidiano
das pessoas, desde o seu nascimento, fruto de urna
gravidez desejada, com assistência pré-natal digna,
passando pela educação familiar e formal, por uma
revolução cultural que dota as pessoas de referencia~

is do bem e se contrapõe à cultura do mal, do levar
vantagem, da esperteza, da corrupção. Oser humano
deve ter direito pleno ao trabalho, à moradia, à saúde,
ao lazer, à vida num ambiente de segurança, de har
monia e de bem-estar.

Temos hoje o grande desafio de cultivar a paz
em nosso meio, porque é uma questão de sobrevl~

vência e de preservação da espécie humana.
Muito obrigado. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Marisa Serrano) - Agra
decemos ao Dr. Hélio a participação. Com a palavra o
Dr. Evilásio, que falará pelo PSB.

O SR. DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP. Sem re
visão -do orador.) - srª Presidenta; Sr. Jorge Whertein,
representante da Unesco; srªs e Srs. Deputados; Srs.
Senadores; Srs. Embaixadores e representantes de Errbai
xadas; representantes de OIg8I1izações nã<>gc:M9mament;
caros jcNens estudantes, honra muito a presença de wcês
nesta sessão de homenagem, porque são os jcNens as princi
pais vítimas da violência no Brasil. Sabemos que uma
de suas causas é a banalização do crime.

Convido-os a testemunharem o grau de com
prometimento da grande mídia, dos grandes meios de
comunicação com a questão da violência. Meus que
ridos -jevens,-caríssimos estudantes, _quando yocês
assistirem, hoje à noite, aos jornais, em qualquer
emissora de televisão, ou lerem qualquer jornal de
grande circulação, com certeza perceberão que ne
nhum fará referência a este evento pela paz.

Há uma grande concorrência. Neste exato mo~

, mento, a srª Nicéa Pitta está depondo em uma CPI, o
que, com certeza, será manchete em todos os jornais
e em todas as emissoras de televisão.

O Brasil é o país do medo. Essa afirmativa é'
constatada por pesquisa recentemente publicada por
um jornal de grande circulação nacional, em resposta 
à pergunta: qual é a sua maior preocupação? Trinta e'
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oito por cento dos entrevistados responderam que
era a violência.

Não podemos deixar de reconhecer que há uma
relação muito direta de causa e efeito no fenômeno da
violência. São fatores predisponentes: insuficiência
de escolaridade e cultura, ausência de uma política
agrária responsável, elevada concentração de renda,
grandes adensamentos populacionais, déficit habita~
cional qualitativo ou quantitativo, impunidade, precon~
ceitos de todas as formas, todos os tipos de droga,
grande arsenal de armas à disposição da população
e desemprego, além de outras causas. '

Pelo exposto, constatamos que a causa ímpar, a
maior de todas, que concebe as demais, é a própria
ausência do Estado, o que, aliás, foi confirmado tam~

bém pela mesma pesquisa efetuada na cidade de
São Paulo, e que comprovou que 55% da população
já mudaram de rotina com medo de ser vítima do cri
me; 57% já pensaram em mudar da cidade por causa
da violência; 78% responderam que já foram vítimas
de algum tipo de violência; e uma estatfstica que me
parece ser mais grave ainda: 52% não registraram
queixa na Polícia.

Por tudo isso, concluímos que a violência deve
rá ser combatida através de políticas públicas, com a
presença plena do Estado, o que, conseqüentemen
te, nos leva à conclusão de que a solução para a gra
ve questão da violência é de natureza política, como
afirmou o orador que me antecedeu.

No momento atual, o nível de violência em nos
so País atinge patamares inaceitáveis, que nos dei
xam perplexos, além de envergonhados perante todo
o mundo, principalmente se considerarmos que o
Brasil possui 2,8% da população mundial e detém 8%
do total de mortes por arma de fogo. Enquanto a mé
dia mundial gira em torno de 16 para 100 mil habitan
tes, aqui, essa média encontra-se em torno_ge 50. E,
pasmem, isto sem considerarmos, pontuaímente, al
gumas regiões, como a zona sul da Grande São Pau
lo, cujo índice atinge a vergonhosa estatística-de mais
de duzentas mortes violentas para cada 100 mil habi
tantes.

Para exemplificar o que acabei de citar, foi exa
tamente nessa região que um jovem - um jovem,
Sras. e Srs. Deputados! - deu o seguinte depoimento,
em tom de completa resignação: "Está decretada a
pena de morte no Jardim Ângela".

Sra. Presidenta, diante de uma atitude corno essa,
principalmente se levarmos em consideração a tenra
idade do autor dessa frase, a sociedade, a imprensa e
nós, os poderes constituídos, não temos o direito de nos

omitir, de não nos manifestar com ações concretas
que venham de encontro a tão nefasta situação.

Sabedores que somos de que a solução para a
questão da violência é essencialmente política, Sras.
e Srs. Deputados, cabe ao Congresso Nacional gran
de parcela de responsabilidade, e urge sair desta
Casa parte das possíveis soluções.

Conclamamos todos os membros da Frente
Parlamentar por uma Cultura de Paz e Não-Violência
para uma adesão total a esse processo. Cremos que,
para isso, o ponto de partida deverá ser o empenho,
juntamente com a Unesco, na capilarização em todo
o território nacional do movimento global para o Ano
Internacional da Cultura de Paz e da divulgação do
Manifesto 2000. O ano 2000 haverá de ser o recome
ço. Juntos, haveremos de transformar a cultura da
guerra, da violência e da banalização do crime em
uma verdadeira cultura de paz e não-violência.

As nossas crianças, os nossos jovens e as futu
ras gerações deverão desenvolver-se num caldo de
cultura que propicie a dignidade, a justiça, a solidarie
dade, a liberdade, a prosperidade e um meio ambien
te saudável. Somente assim, Srs. Deputados, tecere
mos um tecido social sem o risco da marginalidade,
da criminalidade e da prostituição.

Que a ética, no seu significado mais profundo,
seja o referencial de todos os povos, de todas as na
ções, para alcançarmos a verdadeira paz em dimen

.são planetária. A paz está em nossas mãos.
Este é o meu pronunciamento. Muito obrigado,

Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Marisa Serrano) - Con

cedo a palavra ao Deputado Bispo Rodrigues, repre
sentando o PL.

Q--SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Pronúncia o seguinte discurso.) - Sra. Presidente,
Deputada Marisa Serrano; Deputado Eduardo Jorge;
Deputado Dr. Hélio; autoridades presentes; senhoras
e senhores, há pouco mais de 50 anos, exatamente
em dezembro de 1948, a ONU propôs a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, reconhecendo a ne
cessidade de referências para se estabelecer os direi
tos naturais de todo ser humano, independentemente
de sua condição social, de sua raça, de seu sexo, de
sua orientação religiosa, política ou sexual.Em seu
texto está previsto, entre outros princípios, que todp
ser humano tem direito aviver em um mundo de paz,
sem violência - direito à vida, à liberdade ea segurança
pessoal.

Naqutila época, o mundo ainda se recuperava
da 2& Guerra Mundial, dos horrores do nazismo, e já
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clamava por paz. Hoje, vivemos em um país que con
centra índices alarmantes de violência e de violação
dos direitos humanos todos os dias.

Apesar do atual regime democrático, essa au
sência de paz no Brasil parece estar se tornado a re
gra; infelizmente, percebemos a impotência das auto
ridades governamentais frente ao grave problema.

Nosso País guarda na memória de seu povo e
de seus remanescentes o massacre sofrido há quase
500 anos, quando estas terras foram invadidas, ocu
padas e covardemente assaltadas; as culturas, a
quem esta terra pertencia, foram violentamente ata-
cadas, sobretudo em seüs valores. -

Portanto, Sra. Presidenta, trazemos em nossa
pele, em nossas veias, o clamor da paz. Não precisa
mos de mais ocupações e de mais violência, como
tem acontecido em nosso País..

Infelizmente, apesar de tão cruel passado, nos
sa sociedade ainda é vítima da violência, esta traves
tida dos mais flagrantes desrespeitos aos direitos na
turais de cada ser humano. .

Falo da fome do nosso povo, da exploração da
prostituição infantil, do desemprego, do salário do tra
balhador que não garante nemmesmo suas necessi
dades mais elementares, da exclusão social, do racis
mo, da tortura praticada pelos órgãos de segurança,
do trabalho escravo, do trabalho infantil nas regiões
mais pobres, do desrespeito à cultura brasileira, da
falta de terras para quem planta. Falo também, Sra.
Presidenta, da falta de moradia.

Estamos completando 500 anos de história, no
entanto, aqueles que são filhos legítimos deste Brasil,
os índios que sobreviveram, ainda são vítimas da falta
de uma política séria ejusta que lhes garanta parte do
que já foi seu maior patrimônio: a terra.

Sr. Presidente, parabenizo a ONU por mais esta
iniciativa, por meio de uma das suas agências - a
Unesco, pois não basta constatar a realidade que aí
está; é primordial a busca de iniciativas que comecem
a reverter o quadro atual. Parabenizo também os De
putados Eduardo Jorge e Marisa Serrano pela iniciati
va de realização desta sessão, e o Deputado Dr. Hélio
pela coordenação da Frente Parlamentar em Defesa
da Cultura da Paz, da qual também, faço p~\rte.

Conheço a violência de perto, porque, além de
ser do Rio de Janeiro, sou pastor evangélico, e duran
te muito tempo preguei nos morros e nas favelas do
Rio de Janeiro. Ali, a violência é cotidiana e está pre
sente na vida de todos os cidadãos.Trabalhar para
construir uma cultura de,paz é resgatar a luta de
Gandhi, os princípios que nortearam suas ações con-

tra a dominação inglesa: a não-violência, o diálogo, a
comunhão com Deus, o respeito à vida, a preserva
ção do planeta.

Portanto, a mudança tem de começar de dentro
de cada um, do desmonte da cultura da violência, da
falta de ética, do ódio, da falta de vergonha de quem
governa, da falta de compromisso público, da falta de
respeito para com o semelhante, da falta de solidarie
dade e de amor ao próximo. ;

Jesus Cristo, o mestre maior, já dizia: "Paz na
terra aos homens de boa vontade". A paz virá. ao nos
so Brasil, se nós, cidadãos brasileiros, principalmente
os políticos e aqueles que governam, tivermos boa
vontade para mudar nosso País, porque o povo brasi
leiro clama há 500 anos porjustiça. Queremos ser tra
tados como iguais, como irmãos, independentemente
de raça, de cor, de credo ou de qualquer outra coisa.

Que Deus abençoe o nosso País. Muito obrigado.
(Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Marisa Serrano) - Agra
decemos ao Deputado Bispo Rodrigues as palavras.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Lincoln
Portela, pelo PSL.

O SR. L1NCOLN PORTELA (PSL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Deputada Mari
sa Serrano; Deputado Eduardo Jorge, Sras. e Srs. De
putados, Sras. e Srs. Convidados, registro, nesta
oportunidade, o meu efusivo cumprimento à Organi
zação das Nações Unidas para a Educação, Ciência
e Cultura - UNESCO, pela grandiosa e oportuna ma
nifestação, através da Assembléia-Geral realizada
em 1997, quando proclamou-se o ano 2000 como o
Ano Internacional da Cultura da Paz e não-violência,
objeto desta sessão solene. Parabenizo também os
autores do requerimento, sem os quais não teríamos
a oportunidade de falar um pouco sobre a tão sonha
da e esperada paz mundial.

Gostaria de ressaltar, ainda, notrcia v~iculada

na semana passada, segundo a qual a mesma Unes
co quer apontar soluções para os problemas da vio
lência, do uso de drogas e da contaminação pelo ví
rus da AIDS nas escolas, através de uma pesquisa
que será realizada em várias Capitais do País.

~ra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, toda
(' riatu~a humana é um ser que nasceu para vencer,
para realizar seu potencial como criatura-criadora,
que deve promover ações voltadas para a paz e a
n~o-viol~ncia.

, A palavra paz vem do grego eirene, que quer di
zer ~ni~ e amarrar, num só feixe os que estão em dis
córdia. Mas como falar em cultura da paz quando,
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para promovê-Ia, usamos meios violentos? Como fa
lar em cultura da paz quando milhões de jovens, por
falta de um mínimo de instrução, lançam-se ao uso de
entorpecentes ou ao uso das tão famigeradas drogas
legais, como o álcool e o fumo, e, conseqüentemente,
praticam o roubo e o crime para a manutenção de
seus vícios?

Nós queremos a paz! Sim, queremos que a cul
tura da paz fique inculcada para sempre nas nossas
ações e mentes, não só nas desta geração, mas também
nas daquela que ainda virá.

Segundo o representante da Unesco no Brasil,
Jorge Whertein, "a diminuição dos índices de violên
cia e morte por AIDS tem relação direta com a melho
ria da educação". Partindo dessa premissa, trago aqui
a minha preocupação com o ensino no Brasil; não só
o fundamental, mas também a educação como um
todo.

Queremos uma política educacional voltada
para a paz. Queremos uma mudança radical nos mo
delos de educação vigentes em nossas escolas, fa
culdades e universidades, no sentido de serem for
mados verdadeiros "guerreiros", defensores da paz
no Brasil e no mundo. Queremos que os educadores,
além de estarem voltados para a cultura da paz e
não-violência, se esforcem em implantar essa cultura
nos currículos e em todas as atividades escolares.

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, gostaria de
enaltecer e parabenizar as igrejas cristãs. Parabeni
zar aquelas que sobem os morros em busca dos vici
ados, dos traficantes e dos marginalizados, recupe
rando-os e inserindo-os na sociedade, sem cobrar um
só real do Erário. Parabenizar aquelas que, em suas
reuniões de ensino e liturgia, transmitem aos fiéis e
aos seus filhos os ensinamentos daquele que foi o
maior promotor da paz, da serenidade, da ética e da
não-violência: Jesus Cristo.

Que o nosso coração e nosso Brasil não este
jam turbados nem conturbados, mas sempre voltados
para a paz, que nos leva a um aperfeiçoamento moral.

Era oque tinha adizer. Muito Obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Marisa Serrano) 

Agradecemos ao Deputado Uncoln Portela as palavras.
Com a palavra o Deputado Regis Cavalcante,

pelo PPS.
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sra. Presidenta, Srs.
membros da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, o homem
é o lobo do homem. Isto se aprende desde sempre e
passa a ser, digamos, um axioma, desnecessitando,
pois, de comprovação. Durante gerações seguidas te-

mos ouvido esse refrão de forma tão repetitiva que,
por vezes, dele mesmo nos valemos para definir esta
ou aquela situação difícil com que esbarramos. Nesta
linha de raciocínio, aliás, Jean-Paul Sartre faz uma de
suas personagens gritar, angustiada: "O inferno são
os outros!"

É tempo, no entanto, de esses conceitos serem
revistos. Éclaro que ao jovem que começa seus estu
dos de História Geral causa admiração observar que,
ao fim de certo tempo, conhece mais nomes de bata
lhas ferozes ede reis guerreiros do que daqueles que,
de alguma forma, contribuíram para grandes avanços
sociais, seja na área da ciência, seja na área da arte,
da política.

No Brasil mesmo, nas escolas, pouco se fala de
Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Castro Alves e Porti
nari. Mas, sem dúvida, nossos guris aprendem de cdr
os nomes de todas as batalhas vencidas por Caxias
na famosa "dezembrada" da Guerra do Paraguai.

Claro está que importam muito as lições de pa
triotismo, mas, quando se faz mesclar tudo isso com
violência, acaba-se por perder o sentimento mesmo
da verdade histórica e fazer desfilar ante aqueles jo
vens, cuja consciência social está em gestação, um
rol de horrores embrulhados na Bandeira ou no Hino
Nacional.

Não iríamos buscar definir aqui e agora as raí
zes da violência, notadamente a violência social. É
um debate que se trava nas academias, na imprensa,
sem que se consiga chegar a um consenso. Muitas
vezes é um discurso que se empobrece, quando a
Oposição responsabiliza o Governo, e este cobra da
quela propostas viáveis para enfrentar o problema.
De uma posição, no entanto, não arredemos pé: no
caso específico da violência, a centralidade reside na
questão democrática. E se esta não se resolve no
campo mesmo da cidadania, não se obterá resultado
positivo.

O Governo, ninguém desconhece, ainda não
apresentou um projeto de políticas sociais capaz de,
senão resolver, pelo menos equacionar o problema. E
isto, a bem da verdade, não é próprio apenas do atual
Executivo, porque vem de longe, de muito longe, vez
que nossa elite dirigente em nenhum instante de
monstrou qualquer preocupação com a cidadania.
Para essa elite, cidadão é quem tem poder, esquecida
de que todo poder, afinal, emana do povo.

Sucede que, enquanto essas políticas para o ci
dadão se mostram ora intermitentes, ora inconsisten
tes, a incerteza e a intranqüilidade passam a reger as
relações sociais, razão maior para que o individualis-
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mo assuma o controle. E daí é um sal
ve-se-quem-puder deprimente, amesquinhante.

De fato, enquanto as garantias individuais, o
respeito absoluto à cidadania não fincarem raízes só
lidas e profundas na Nação brasileira, não teremos
paz, não excluiremos a violência, não construiremos
a sociedade fraterna com que temos todos sonhado.

Assim, é de se louvar a iniciativa da Frente Parla
mentar pela Paz que, ao definir o ano 2000 como o Ano
Internacional da Cultura da Paz, promove um seminário
de relevante importância para que o tema possa ser de
batido e sobretudo divulgado. Ali se examinará o precon
ceito religioso e racial, a disparidade entre ricos epobres,
a necessidade de uma lei contra a lei do mais forte e
questões relativas àjuventude, àviolência eàcidadania.

Iniciativas dessa espécie, Sr. Presidente, mere
cem o apoio efetivo desta Casa, dos Srs. Parlamenta
res, enfim, de todos os que, vivendo nesta terra e nes
ta época, têm a responsabilidade de deixar às gera
ções vindouras um mundo em que a paz seja uma
constante norma de vida. Um mundo em que possa
mos apagar de nossas mentes e de nossos corações
a idéia de que o homem é o lobo do homem, porque
assim cremos - cada ser humano, na verdade, é ir
mão, amigo e companheiro de outro ser humano.

Parabéns aos Deputados Eduardo Jorge e Mari-
sa Serrano pela iniciativa desta sessão.

Estas são as palavras do nosso partido, o PPS.
Muito obrigado pela atenção. (Palmas.)
A SRA. ESTHER GROSSI - Sra. Presidenta,

peço a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Marisa Serrano) - Tem

V. Ex· a palavra.
A SRA. ESTHER GROSSI (PT - RS. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, em que se pode assentar
uma cultura da paz? Paz entendida como o contrário
de guerra e guerra entendida como o uso da agressi
vidade para destruir. Impossível entender paz como
ausência de agressividade, mas, sim, como uma for
ma inteligente e criativa de utilizá-Ia para construir.
Construir idéias, construir instrumentos de sobrevi
vência, construir desejos e construir convívios e pra
zeres. Ora, uma cultura da paz só pode firmar-se
numa permanente aprendizagem desta inteligência e
desta criatividade, para a canalização adequada de
nossas agressividades, sem as quais não somos.
Agressividade é componente intrínseco de nossa
construção humana, constituição, por sua vez, intrin
secamente aprendente e social. Gente, só o somos
porque desprovidos da completude do instinto de que

gozam os animais. Por isso, só nos resta aprender.
Somos realmente seres de aprendência. Por outro
lado, gente só o somos porque geneticamente socia;
is, isto é, gerados e sustentados permanentemente
pelo desejo epelo conhecimento do outro. Só nos tor
namos verdadeiramente filhos de um casal humano
quando nos construímos um outro que nos habita e
com o qual convivemos diuturnamente, amando-o e
odiando-o, numa alternância inexorável. Amando-o
quando nos parece que ele nos traz prazer e vida e
odiando-o quando nos parece que ele nos traz amar
gura e morte. Por sua vez, este outro nada mais é do
que a internalização dos outros com os quais nos re
lacionamos. Nosso outro é o conjunto de nossas lem
branças significativas, dotados que somos de uma
memória muitíssimo mais elaborada que a dos ani
mais. Nossa memória é, assim, muito mais elaborada
que a deles porque também somos capazes de cons
truir uma linguagem feita de imagens perceptivas e
motoras, mas, sobretudo, feita de palavras, a qual é
muito mais completa ecomplexa do que os reflexos e
as imitações grosseiras que são obtidos com bichos.

Em síntese, somos seres que amamos e odia
mos, como essencialidade existencial. Amamos e
odiamos em nós e nos outros o que se nos apresenta
como Eros e Tanatos, isto é,' como vida e morte, ou
melhor, como segurança ou ausência de prazer. Po
rém, somos sujeitos a sérios e freqüentes enganos
nesta discriminação. Sobretudo, nos equivocamos ao
não distinguir dor de amargura e odiamos a dor ou o
que ou quem nos provoca a dor, sem saber que ela é
a outra face do prazer na moeda da vida. Dor não é
amargura. Tornar-se-á amargura se ela não for aceita
e compreendida como uma crise de passagem para
um prazer maior. Nossos prazeres não são estáticos,
estão sempre em processo. E somos magnificamente
ascendentes em nossas aspirações por mais e maio
res prazeres. A passagem para um outro prazer é pro
vocada pela dor de desejar mais, de não se ter locu
pletado de satisfação, de sentir que, a cada prazer
usufruído, ao invés de permitir-nos uma sensação de
plenitude, ele abre em nós uma outra fome, ainda
mais exigente. Esta fome é a dor. Ela é necessária, in
dispensável mesmo. Quando não a entendemos as
sim, queremos cortá-Ia a todo custo e a odiamos e
queremos, equivocadamente, destruir a quem julga
mos que é responsável por ela. Em lugar de usar nos
sa força agressiva para superar a dor, a usamos para
afastarde nosso caminho a quem atribuímos parte de
responsabilidade por nos tirardo gozo aque aspiramos.
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Uma cultura de paz assenta-se obrigatória e
unicamente num clima de aprendizagem sobre o que é
prazer, dor e amargura e na capacidade de discemi
mento desses elementos em cada situação, a qual exige
uma construção de esquemas lógicos de pensamento.

Uma geração para a qual prazer é um impera
tivo do aqui e agora, a qual substitui a posição até
então reinante - de que ela era reservado para uma
outra vida, conquistando nesta atual pelo seu antí
doto, o sofrimento -, tende a provocar esta corrida
para a obtenção do prazer a qualquer preço.

Associada a esta reviravolta do espaço e do
tempo do prazer apresenta-se a onda de marketing
em que estamos mergulhados, que confunde satis
fação de necessidades com o prazer autenticamen
te humano, em peças publicitárias, quando, por
exemplo, uma cerveja é apresentada como paixão
nacional ou quando assistir a um canal de TV pode
significar a plenitude, como nos quer fazer acreditar
um slogan como este: "Quem tem Globo, tem tudo".

Portanto, uma cultura da paz só se estabelece
no âmbito de aprendizagens, as quais pressupõem
também as aprendizagens escolares que exigem a
aprendizagem do uso da agressividade no bom senti
do. Este bom sentido significa identificar a ignorância
como objeto de agressividade, canalizando-a positi
vamente para a construção de conhecimentos que
ajudem a bem escolher os caminhos reais de felicidade.

A SRA. PRESIDENTA (Marisa Serrano) - Não
havendo mais oradores inscritos, agradeço a presença
a todos os Deputados, aos representantes das ONG,
ao Deputado Luiz Gushiken, ao Dr. Cyrus Monad
jemi e, principalmente, ao Dr. Jorge Whertein e a
toda a equipe da Unesco.

(Encerra-se a sess]ap às 12horas e44 , minutof.' .\

V - ENCERRAMENTO

A SRA. PRESIDENTA (Marisa Serrano) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

A SRA. PRESIDENTA (Marisa Serrano) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se à sessão às 12horas e 44 minutos.)

Ata da 361 Sessão, em 28 de março de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Enio Bacci; Marçal Filho; Saulo Pedrosa;

Roland Lavigne, § 2!1 do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SENHORES:

Paulo Rocha
Presentes de Pará: 5

PT

Nilton Mourão
Sergio Barros
Presentes do Acre: 2

AMAZONAS

Atila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Pauderney Avelino PFL
Presentes do Amazonas: 3

RONDÔNIA

Expedito Junior PFL
Nilton Capixaba PTB
Sergio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 3

ACRE

PT
PSDB

AMAPÁ

PST
PSDB
PPB

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Nelson Trad
Giovanni Queiroz

RORAIMA

Almir de Sá PPB
Luis Barbosa PFL
Presentes de Roraima: 2

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

Baba
Jorge Costa
Nilson Pinto

PARÁ

PT
PMDB
PSDB

Darci Coelho
João Ribeiro

TOCANTINS

PFL
PFL
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Osvaldo Reis PMOB
Presentes do Tocantins: 3

PT

PPS

PSDB

BAHIA

PFL
PMOB
PTS
PMDB
PMOB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL

SERGIPE

PSC
PMDB
PSDB
PT
PSS
PSDB

ALAGOAS

PTS
PL

Albérico Cordeiro
João Caldas
Joaquim Brito
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 4

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMOB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Fernando Ferro PT
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hol/anda PFL
José Mendonça Bezerra PFL
Luiz Piauhylino PSOB
Marcos de Jesus PSOB
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Correa PPB
Pedro Eugenio
Salatiel Carvalho PMDB
Sergio Guerra
Presentes de Pernambuco: 15

Aroldo Cedraz
Coriolano Sales
Félix Mendonça
Francistonio Pinto
Geddel Vieira Uma
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Uma
Jaime Fernandes
JairoAzi
Jairo Carneiro
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço

Adelson Ribeiro
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Deda
-Pedro Valadares
Sergio Reis
Presentes de Sergipe: 6

PSOB

PIAUr

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PT

PARArBA

PMDB
PT
PFL
PFL

Atila Ura
B.Sá
Paes Landim
Themistocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 6

Armando Abflio
Avenzoar Arruda
Marcondes Gadelha
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 4

MARANHÃO

Gastão Vieira PMOB
Jose Antonio Almeida PSB
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMOB
Presentes de Maranhão: 5

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
Anibal Gomes PMOB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Leo Alcantara PSOB
Manoel Salviano PSOB
Mauro Benevides PMOB
Moroni Torgan PFL
Pinheiro Landim PMOB
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijo PSOB
Sergio Novaid PSB
Presenes de Ceará: 12

RIO GRANDE DO NORTE

Laire Rosado PMOB
Ney Lopes PFL
Presenteado Rio...Grande do Norte: 2
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José Rocha PFL Antonio Carlos Biscaia PT
Jutahty Junior PSDB Bispo Rodrigues PL
Leur Lomanto PFL Coronel Garcia PSDB
Luiz Moreira PFL Dr. Heleno PSDB
Manoel Castro PFL Eduardo Paes PTB
Mario Negromonte PSDB Fernando Gonçalves PTB
Nelson Pellegrino PT Francisco Silva PST
Nilo Coelho PSDB Jair Bolsonaro PPB
Pedro Irujo PSDB Jorge Wilson PMDB
Saulo Pedrosa PSDB Laura Carneiro PFL
Ursicino Queiroz PFL Pastor Valdeci Paiva PSL
Waldir Pires PT Paulo Baltazar PSB
Walter Pinheiro PT Rodrigo Maia PTB
Presentes da Bahia: 27 Ronaldo Cezar Coelho PSDB

MINAS GERAIS Vivaldo Barbosa PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 17

Antônio do Valle PMDB
Carlos Melles PFL

SAOPAULOCarlos Mosconi PSDB
Custodio Mattos PSDB Alberto Goldman PSDB
Eduardo Barbosa PSDB Aldo Rebelo PCdoB
Eliseu Resende PFL Aloizio Mercadante PT
Gilmar Machado PT Antonio Kandir PSDB
Herculano Anghinetti PPB Antonio Palocci PT
João Fassarella PT Arlindo Chinaglia PT
Jose Militão PSDB Arnaldo Faria de Sá PPB
Lincoln Portela PSL Arnaldo Madeira PSOB
Mareio Reinaldo Moreira PPB Bispo Wanderval PL
Narcio Rodrigues PSDB Corauci Sobrinho PFL
Odelmo Leão PPB Delfim Neto PPB
Olimpio Pires PDT Dr. Evilasio PSB
Paulo Delgado PT Dr. Helio PDT
Philemon Rodrigues PL Duilio Pisaneschi PTB
Rafael Guerra PSDB Eduardo Jorge PT
Romeu Queiroz PSDB Iara Bernardi PT
Walfrido Mares Guia PTB Jair Meneguelli PT
laire Rezende PMDB Jorge Tadeu Mudalen PMDB
Presentes de Minas Gerais: 21 Jose Genoíno PT

EspfRITO SANTO
José fndio PMDB
José Roberto Batochio POT

Magno Malta PTB Marcos Cintra PL
Marcus Vicente PSDB Milton Monti PMOB
Ricardo Ferraço PSOB Neuton Lima PFL
Rita Camata PMDB Professor Luizinho PT
Presentes do Espírito Santo: 4 Robson Tuma PFL

RIO DE JANEIRO Salvador Zimbaldi PSDB
Aleionte Athayde PPB Xico Graziano PSDB
Alexandre Cardoso PSB Presentes de São Paulo: 29
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11 - LEITURA DA ATA

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A lista de
presença registra o comparecimento de 229 Senho
res Deputados.

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

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

sessão anterior.

Não há expediente a ser lido.
OSR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se ao

Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PDT
Hugo Biehl PPB
José Carlos Vieira PFL
Renato Vianna PMDB
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT
Alceu Col/ares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Darcisio Perondi PMDB
Esther Grossi PT
Germando Rigotto PMDB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHS
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 16

O SR. WALTER PINHEIRO, servindo como 2!!
Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se
à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

PSDB

GOIÁS

PMDB
PSDB
P'MDB
PT
PPB
PFL

MATO GR,OSSO DO SUL

João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Presentes de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Affonso Camargo PFL
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Hermes Parcianello PMDB
Ivanio Guerra PFL
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 14

SANTA CATARINA

Antonio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB

Geovan Freitas
Juquinha
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Presentes de Goiás: 6

MATO GROSSO

Cecilta Pinheiro PFL
Ricarte de Freitas
Presentes de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Paulo Octavio PFL
Pedro Celso PT
Pesentes do Distrito Federal: 5
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IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Mauro Benevides
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 

CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
8ras. e Srs. Deputados, em termos de movimentação
polftico-administrativa, a cidade de Fortaleza foi pal
co, na última sexta-feira, de intensas articulações,
que principiaram com o anúncio, pelo Prefeito Juraci
Magalhães, de uma ampla programação de obras,
bem assim da fixação do piso de R$181 ,75 para o
funcionalismo da Edilidade, quantia acima, portanto,
do salário mínimo determinado pela Medida Provisó
ria ~ 2.019, do Poder Executivo Federal, recente
mente editada.

Nesta segunda-feira, aliás, o próprio chefe mu
nicipal deu entrada, no protocolo da Câmara de Vere
adores, da mensagem respectiva, num clima de natural
euforia entre quantos integram os quadros funcionais
de nossa Prefeitura.

Se, em dezembro, Juraci concedera um abono a
todos quantos auferiam apenas um salário mínimo
dos cofres do Erário, agora é uma nova majoração
que beneficiará categorias mais modestas, num es
forço da atual gestão por melhorar o padrão de vida
dos que emprestam a sua abnegada colaboração à
máquina oficial de nossa comuna.

Numa nova e inequívoca prova de aguçada sen
sibilidade, Magalhães privilegiou modestos funcioná
rios, atribuindo-lhes uma retribuição mensal superior
ao piso determinado pela União.

No que concerne a importantes empreendimen
tos, na área urbana e na periferia de nossa metrópole,
o Prefeito delineou as principais iniciativas que come
çam a ser postas em prática, notadamente o Anel Viá
rio, que permitirá a interligação de todas as zonas ge
ográficas da Capital cearense, num total de 18 bair
ros, melhorando consideravelmente o fluxo do trânsi
to de que se servem os nossos dois milhões de habi
tantes.

Aliás, o jornal Tribuna do Ceará, em bem lança
do editorial, no último domingo, destaca as benfeitori
as projetadas, ressaltando, textualmente:

Todas estas intervenções na cidade
vão beneficiar a grande população de Forta
leza, bem como os turistas que nos visitam.

E, mais adiante, enfatiza o editorialista:
Sem dúvida, Fortaleza ostenta, hoje, uma

condição invejável em relação a outras cidades
brasileiras, no tocante às contas públicas. Por
isso, nos próximos dois meses, a Prefeitura pre-

tende anunciar mais investimentos nas áre
as social, de habitação, saúde e transporte.

É essa a opinião generalizada que se recolhe
junto a todas as camadas sociais, em torno da fecun
da administração de Juraci Vieira de Magalhães. Di
ante disso, o diretório municipal do PMDB, com a par
ticipação de Deputados federais e estaduais, decidiu
submeter seu nome à deliberação dos convencionais,
para torná-lo, uma vez mais, postulante à próxima
competição de 111 de outubro, levando consigo, além
do talento, a experiência e o tirocínio alicerçados nas
duas oportunidades em que, pelo voto popular, foi
conduzido a gerir os destinos de nossa urbe.

Com visão de estadista, Juraci aprestar-se-á
para cumprir nova e delicada missão com a determi
nação e a firmeza que são características de sua per
sonalidade de escol. E a todos os fortalezenses cons
cientes caberá ajudá-lo nessa empreitada de larga
envergadura, que para ele significará mais um fasci
nante desafio ao longo de sua vitoriosa vida pública.

As próximas sondagens de opinião haverão de
refletir essa tendência de reconhecimento pelo que
lhe foi dado fazer, até hoje, com esforço inaudito, a fim
de corresponder à confiança de nossos munícipes,
que nunca lhe negaram a mais irrestrita solidariedade
e incondicional apoio.

O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna fazer um regis
tro acerca da fixação do valor do salário mínimo.

De fato, por todo o País ainda repercute intensa
e negativamente a decisão tomada de fixar o valor de
151 reais para o mínimo. Os trabalhadores brasileiros
submetidos ao salário mínimo esperavam mais com
preensão por parte do Governo e das elites do País
para a fixação de um valor mais elevado.

O salário mínimo, que, segundo cálculos técni
cos, deveria valer hoje perto de mil reais, tem por fina
lidade assegurar as chamadas necessidades básicas
do trabalhador e de sua família - moradia, alimenta
ção, educação, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social -, previstas no art. 72, inciso IV da
Constituição Federal, e deve sofrer reajustes periódi
cos que lhe preservem o poder aquisitivo.

Diante de nossa realidade social, é fato indiscu
tível que o salário mínimo está inteiramente defasado
e não pode ser achatado, em face do déficit da Previ
dência Social. Está fora de qualquer dúvida que o va
lor do salário mínimo não cobre as necessidades bá
sicas de uma única pessoa, quanto mais as de toda
uma família.
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. Manter o salário mínimo no patamar anunciado
significa sacrificar o trabalhador brasileiro e ver ainda
mais aprofundadas as desigualdades sociais, fruto da
concentração de renda perversa que faz de nosso
País o campeão das diferenças sociais mais profun
das que a humanidade conhece, juntamente com a
África do Sul e alguns outros países africanos.

O Brasil já possui hoje cerca de 60 milhões de
pessoas que se encontram abaixo da linha de pobre
za, com renda familiar mensal abaixo de 80 reais.
Ademais, desses, cerca de 24 milhões de pessoas vi
vem abaixo da linha da indigência, com renda mensal
per capita inferior a um terço do salário mínimo - cer
ca de 40 reais, segundo dados do Ipea, agora carrea
dos para a Comissão Mista de Combate à Pobreza.

É absolutamente incoerente que vivamos esse
dilema de forma permanente. O Brasil é extraordinari
amente rico em fauna e flora e há no seu subsolo ri
quezas substanciais; é o quinto maior país do mundo
em população e em território, e é uma das maiores
economias do Ocidente. Entretanto, temos um núme
ro expressivo de pessoas vivendo abaixo da linha de
pobreza.

Sr. Presidente, por meio do salário mínimo e dos
salários de maneira geral poderíamos corrigir essas
diferenças, ou, pelo menos, dar início às profundas
correções que se fazem necessárias na nossa socie
dade.

A Primeira-Dama D. Ruth Cardoso chegou a di
zer ontem, em São Paulo, que o salário mínimo, no
valor em que foi fixado, era irrisório, numa demonstra
ção inequívoca de que o Congresso Nacional precisa
corrigi-lo. Esperamos que isso seja feito pela Comis
são Especial que está tratando dessa questão e que
deverá trazer ao Plenário a sua conclusão para que
possamos alterar a medida provisória, sem o que não
faremos justiça. Ou então devemos mudar a forma de
reajustar o salário mínimo do País. Não é possível
que fiquemos um longo período esperando porum re
ajuste tão diminuto como o que ocorreu agora.

O reajuste do salário mínimo para níveis mais
compatíveis com a nossa realidade dramática teria a
virtude de diminuir o fosso social, incluindo milhares
de trabalhadores e suas famílias numa posição melhor
dentro da sociedade brasileira, dando-lhes melhores
condições de vida, mercê de salários mais dignos e
mais justos.

É certo que o salário mínimo não poderia ser re
ajustado de forma demagógica e irresponsável. Mas é
preciso que o Governo pense e assuma o compromis
so de reajustar o salário mínimo em períodos de tem-

pos mais curtos, para que não fique tão defasado, im
pondo tão graves danos ao poder aquisitivo do traba
lhador brasileiro.

A política do salário mínimo, na fórmula atual,
representa'inominável injustiça com os trabalhadores
brasileiros.

Sr. Presidente, ao finalizar minhas palavras,
peço a V. Exa. que autorize a divulgação deste pro
nunciamento nos meios de comunicação da Casa.

Era só, Sr. Presidente.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, no dia de hoje, o que me traz a esta
tribuna é assunto referente à EMASA - Empresa Mu
nicipal de Água e Saneamento S.A., de Itabuna, na
Bahia. Trata-se de uma empresa de economia mista,
criada em 1989.

Cumpre lembrar que a Emasa nasceu de eco
nomia mista porquanto o então Prefeito, Fernando
Gomes, agraciou seus amigos próximos conceden
do-lhes generosamente a oportunidade de participar
de seus atos constitutivos na condição de sócios.

Mas, Sr. Presidente, atualmente Itabuna tem
uma população superior a 200 mil habitantes, com
algo em torno de 99% de rede de água e 64% de rede
de esgoto instaladas.

Todos recordam que, desta tribuna, em várias
oportunidades pleiteei do Governo recursos para a
ampliação da capacidade da estação de tratamento
de água da Emasa, porquanto falta água tratada na
cidade de Itabuna.

Na qualidade de Prefeito de Itabuna, consegui
aprovar junto ao BIRD um financiamento de U$17 m.i
Ihões para ampliar a Emasa.

Com a mudança de governo na cidade, foram
promovidos muitos desmandos administrativos na
Emasa, o que tem sido muito ruim para a empresa,
além de dificultar a liberação daquele financiamento
junto ao Bird.

Mas o que já vem sendo ruim agora o Prefeito
de Itabuna pretende piorar; ele tenciona vender a
Emasa mediante uma licitação dirigida e por míseros
R$8.326.871 ,00.

Imaginem, Sras. e Srs. Parlamentares, vender
por 8,3 milhões de reais uma empresa que tem uma
rede de água e esgoto espalhada por toda uma cida
de de mais de 200 mil habitantes, e que conseguiu um
financiamento de U$17 milhões junto ao Bird!

Certamente o Prefeito também deseja que a
empresa vencedora dessa licitação dirigida, além de
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pagar 8 milhões de reais por uma empresa que vale
no mfnimo 50 milhões, ainda receba o financiamento
de U$17 milhões aprovados junto ao Bird durante
meu Governo.

Sr. Presidente, além do preço ridfculo, no edital
de licitação para a venda da Emasa uma das exigên
cias é a de que a empresa compradora esteja pres
tando serviços de operação e manutenção de siste
ma de abastecimento de água potável e de esgota
mento sanitário em cidades cuja população seja su
perior a 200 mil habitantes pelo perfodo mfnimo de
três anos.

Vamos contestar na Justiça esse edital dirigido,
bem como essa lesão ao patrimônio público, que
afronta o povo de Itabuna.

Temos que conclamar os homens e mulheres de
bem deste Pafs para impedirmos toda forma de enri
quecimento ilícito por parte dos administradores pú
blicos. A Justiça não nos pode faltar, sob pena de total
descrédito do Poder Judiciário junto à população bra
sileira.

A privatização da Emasa nos termos que pro
põe o Prefeito Municipal de Itabuna é um crime contra
o patrimônio público, um crime que o povo sofrido de
minha região não permitirá que ocorra.

Era o que tinha a dizer.
O SR. THEMfsTOCLE5 SAMPAIO (Blo

co/PMDB - PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos prestes
a comemorar o aniversário do Plano Real, que, se
gundo o Governo, faria o Brasil começar a mudar.
Para o povo, as mudanças eram aguardadas com an
siedade e expectativa - não sem as desconfianças de
estilo, principalmente quanto àárea social eàeconomia.

Não é preciso ser sociólogo, tampouco econo
mista, para diagnosticar a atual situação em que o
Brasil se encontra. Desequilfbrio social, descaminhos
da saúde pública, desemprego, transporte deficitário,
carência de moradia popular, falta de educação bási
ca - principalmente de vagas, além da estrutura frsica
inadequada das escolas nas regiões Norte e Nordes
te -, corrupção, Previdência Social teoricamente que
brada bancos e sistema financeiro privilegiados, mo
eda f.:agilizada, polftica externa impopular (leia-se e
ouça-se FMI), Municfpios e Estados economicamen
te deficitários, salário-mfnimo humilhante, aviltante.
Enfim, Sr. Presidente e demais colegas Deputados,
esse é o breve perfil do nosso Brasil "irreal" prestes a
completar seis anos de planos e promessas inade
quadas. Por outro vértice, é também o retrato do Bra
sil real e verdadeiro no limiar de seus propagados 500

anos de existência - diria subsistência -, com seus
inúmeros problemas, que pretendemos e merecemos
minorar.

Estou chamando a atenção para isso agora por
que, enquanto se discute o salário-mínimo insatisfa
toriamente fixado em 151 um reais -, esquece-se o
funcionalismo público, que há quase seis anos acu
mula perdas girando em torno dos 68,45%, segundo
o IPC da Fundação Getúlio Vargas.

O povo clama por mudanças concretas, efica
zes, principalmente quanto à política de arrocho sala
rial e ao latente descaso para com os excluídos. Os
servidores públicos, quer ativos, quer inativos, são
parte importante deste povo. Além das mudanças so
ciais, serão muito bem-vindas as estruturais, de valo
rização efetiva dos servidores. Que se eliminem, vez
por todas, as discussões inócuas, demagógicas, pa
ternalistas e assistencialistas. Que venha o reconhe
cimento para todos, indistintamente, sem privilégios.

O que se busca, ou o que se deveria buscar, é a
verdadeira governabilidade, coerente com as neces
sidades do trabalhador (da iniciativa privada, do servi
ço público civil ou militar), implementando mudanças
na estrutura do Estado, corrofdo financeiramente pe
las intempéries do sistema. É a mudança do enfoque
econômico na distribuição de renda e na construção
da melhor justiça social aliada ao desenvolvimento
econômico. É promover uma revolução na gestão "de
recursos públicos, hoje tão malversados e mal fiscali
zados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, somente
valorizando o funcionalismo público, hoje acuado, re
traído, porém firme e esperançoso em seus prop6~si

tos, que não são outros senão os de toda uma Naça~,

é que conseguiremos promover uma co~pleta e ~f~

caz estruturação de novas formas de estimulo à ativI
dade econômica, com fomento técnico e financeiro às
pequenas e médias empresas, aos pequen~s e mi
croempresários. Só assim poderemos garantir e ex~

cutar os serviços essenciais ede infra-estrutura mUni
cipais, estaduais e federais, com o redirecionament?
dos vetores do desenvolvimento para os setores tradi
cionais de nossa economia de base (agricultura fami
liar, turismo, artesanato etc.) e o redimensionamento
do Estado na busca de seu papel de promotor do de
senvolvimento econômico esocial justo, equilibrado e
voltado para todos.

Será que a cartilha do FMI também impõe aos
subdesenvolvidos (ou em desenvolvimento) o desca
so absoluto para com o funcionalismo público, para
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enfraquecimento do país? Quero acreditar que não,
Sr. Presidente.

Creio haver chegado a hora de valorizarmos o
que de mais sagrado temos no acervo de nosso patri
mônio: o nosso povo, a nossa gente. Creio haver che
gado a hora de deixarmos de ser apenas á. sombra
dos países ricos que usam o Brasil para fazer dele um
mercado francamente aberto às multinacionais, às
importações, mantendo juros elevados com o fito de
atrair os dólares que são ''torrados''. Creio haver che
gado a hora de extirparmos a recessão e o desempre
go recordes. Creio haver chegado a hora de o Execu
tivo sensibilizar-se para as mazelas do funcionalismo
público, especialmente os que historicamente são os
mais sacrificados (professores, médicos da saúde pú
blica, serventes, zeladores, vigilantes, servidores da
limpeza pública, policiais e outros tantos não menos
importàntes).

Por enquanto, Sr. Presidente, o funcionalismo
público permanece estático, estarrecido, surpreso
com o descaso que se vê forçado a suportar. Apenas
por enquanto, pois, tal qual o resto da Nação, perma
nece esperançoso, confiante em sua valorização,
confiante no reconhecimento de sua importância nes·
te momento de crise institucional.

Eis, pois, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
meu modesto apoio à classe dos servidores públicos
brasileiros. Que, mesmo limitado pelo tempo e pelas
circunstâncias, este apoio sirva de base para o início
da criação de um novo modelo de valorização, um
modelo mais justo, eficiente e responsável.

Era o que tinha a dizer.
OSR. EULER RIBEIRO (PFL- AM. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, volto à Câmara dos Deputados com o mes
mo sentimento que guiou meus dois mandatos anteri
ores: dignificar o voto dos amazonenses que confia
ram em mim e contribuir para a solução dos graves
problemas que afligem nosso povo, sobretudo os
mais pobres.

Reencontro aqui séria discussão sobre o salá
rio-mínimo, que considero miserável, indigno e avil
tante. No momento em que o Presidente da República
define o valor de R$151 ,00, é ocasião - a meu ver 
de fazermos uma discussão nesta Casa e no Senado
Federal sobre a distribuição da renda no Brasil.

O salário-mínimo deixou de ser referencial de
remuneração para o setor privado há muito tempo. No
setor público, apenas poucos municípios mais caren
tes do Norte e do Nordeste balizam nele as relações
salariais dos servidores. Mesmo assim, são municípi-

os sem condições de arcar com salários mais eleva
dos. Sem estrutura produtiva na agricultura, no co
mércio e na indústria, eles dependem quase que ex
clusivamente dos repasses federais.

A discussão do salário-mínimo encobre e acaba
relegando a segundo plano assunto muito mais grave:
a completa ausência de oportunidades para os de
menor renda e a impossibilidade de qualquer ascen
são social. Um processo efetivo de melhoria das con
dições dos menos favorecidos passa com certeza
pela criação de competição e oportunidade no merca
do de trabalho.

Prestem atenção: refiro-me à criação de condi
ções para a competição e não à distribuição de resul
tados.

Temos assistido a quê? Exatamente ao contrá
rio: uma pessoa nas décadas de 50 e 60, mesmo com
baixo nível de renda, tinha condições de freqüentar
gratuitamente as melhores escolas e até as universi·
dades públicas. Hoje, as condições completamente
inadequadas da educação pública e a deterioração
dos serviços de saúde quase eliminaram a possibili
dade de ascensão social dos mais pobres. Como me
lhorar de vida sem saúde e educação? Eo que vemos
no nosso País nesses dois campos? Só não vê quem
não quer.

O ensino fundamental do setorprivado é infinita
mente superior ao público. A assistência à saúde - a
úníca que o pobre põde pretendelutitizar é Iiteral·
mente um caos. A paga é inacessível aos sem recursos.

O setor público saiu da área social e foi para a
empresarial. Como conseqüência, sucumbiu na área
empresarial, sendo obrigado a privatizar-se. O setor
privado ocupou espaços típicos do setor público: pas
sou a oferecer a educação e cresceram os planos de
saúde, em quantidade e valor.

Atualmente, educação e assistência médica
boas passaram a ser privilégio dos ricos. Pergun
to-lhes: como, nessas condições, se pode falar em
distribuição de oportunidades?

Estudos do Banco Mundial, da Cepal e do Se
cretário de Política Econômica do Governo Federal
mostram que o Brasil gasta na área social o mesmo
percentual do Produto Interno Bruto de países com si
tuação social e educacional muito superior à nossa,
como é o caso do Chile, Argentina e outros países.

Segundo o emérito economista, Prof. Antônio
Lanzana, doutor da U8p, em conferência realizada
dia 22 último, em Manaus, no curso Master Business
Administration - MBA-, ministrado pela USP em con
vênio com o Banco do Brasil, e à qual estive presente.
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"o problema ocorre porque os gastos públicos no País
não alcançaram exatamente aqueles que deveriam
ser atingidos; isto é, os mais pobres".

De acordo com o Banco Mundial, no Brasil, en
quanto os 41 % mais pobres recebem apenas 20%
dos gastos, os 16% mais ricos recebem 34%.

Não será chegado o momento de efetuar-se um
redirecionamento dos gastos públicos de forma a pri
vilegiar a capacidade de competição dos mais po
bres? E de proceder-se a um controle mais efetivo so
bre as despesas do Governo? Não estará faltando
transparência?

Nosso salário-mínimo é tão pequeno que se
presta até para discriminar ainda mais os que recor
rem a ele como referencial, ou seja, os mais pobres. A
redistribuição de renda no País é crítica.

Os desvalidos recebem do aparelho social do
Governo cada vez menos. É só verificar o que nos
mostram recentes pesquisas do Banco Mundial e da
Cepal.

Portanto, é necessário mudar o enfoque do pro
cesso distributivo e da questão social. Em vez de dis
cutirmos salário-mínimo, é urgente pensarmos gran
de. Temos de criar condições para que o filho do po
bre possa ser capaz de ser produtivo e concorrer no
mercado de trabalho. Essa é uma tarefa árdua, que
leva tempo. Por isso, temos de iniciá-Ia logo. Caso
contrário, jamais chegaremos lá.

O Paístem;-com certeza, a-medicação para os
males da falta da boa educação, da saúde inadequa
da e praticamente inexistente, da insegurança decor
rente do desemprego, males que nos afligem dia e
noite. É urgente criar novas oportunidades para todos
os segmentos, principalmente os mais pobres, redire
cionando o aparelho social do Governo a fim de inver
ter essa fração, que só agrava o processo da injustiça
social.

Muito obrigado.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nes
ta manhã, esta Casa realizou sessão solene para co
memorar o Ano Internacional da Cultura da Paz, co
memoração essa bem merecida. No ano 2000, esta
mos lutando por uma cultura de paz, lema da Campa
nha da Fraternidade da CNBB e demais religiões
evangélicas. Temos de defender a dignidade humana
a partir de permanente discussão em busca da paz e
do combate à violência. E não há paz se não houver
um salário digno, um salário justo, 1'm salário que ga
ranta a sobrevivência.

Quero deixar alguns recados, em particular aos
Presidentes dos Poderes constituídos, principalmen
te ao do Executivo, Fernando Henrique Cardoso, Pre
sidente da República, ao desta Casa, Deputado Mi
chel Temer, e ao do Congresso Nacional e do Senado
Federal, Antonio Carlos Magalhães.

Ao Presidente da República, Fernando Henri
que Cardoso, peço que atenda à sua esposa. D. Ruth
manifestou-se contra esse valor aviltante para o salá
rio-mínimo, cujo aumento foi de apenas 15 reais.
Como isso pode garantir a sobrevivência de uma fa
mília? Ela também achou muito pouco. Falando tam
bém em nome do Movimento Feminino Brasileiro, D.
Ruth lembrou que a melhora dos salários é uma das
reivindicações mais importantes do movimento.

As mulheres têm força. D. Nicéa Pitta, presente
à CPI dos Medicamentos, de onde acabei de chegar,
está fazendo reivindicações que ferem representan
tes do sexo masculino que e9tão exercendo atividade
pública. I

Presidente Fernando Henrique Cardoso, obe
deça a D. Ruth. Conceda um aumento substantivo ao
povo trabalhador.

Ao Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Michel Temer, que propôs agenda positi
va no início da 51 4 Legislatura, lembro que foi instala
da nesta Casa Comissão Especial para discutir esse
assunto, cujo Relator é o Deputado Eduardo Paes. S.
Exa. disse à imprensa que tem uma fórmula de bus
car fonte de financiamento para garantir um salá
rio-mínimo mais justo. Cabe ao Presidente desta
Casa ea nós Deputados não permitir que se faça uma
colcha de retalhos com sucessivas edições de emen
das provisórias. Cabe a nós lutar intransigentemente
nesta Casa para que nossa Comissão Especial, for
mada por vários Deputados de diferentes partidos po
líticos, possa apresentar proposta que seja efetiva e
busque a recuperação salarial para os próximos cinco
anos.

Quem sai perdendo - e é importante que se
diga aqui - são os aposentados e pensionistas do
País, que não incorporam nenhum aumento, e que
poderão ser afetados em alguns Estados, quando
adotada essa política de ampliação de um salá
rio-mínimo como esse. Sr. Presidente da República,
isso é inconstitucional! V. Exa. foi Senador da Repúbli
ca e sabe muito bem que cabe ao Poder Executivo a
definição de um salário-mínimo justo.

O Presidente do Congresso Nacional, Senador
Antonio Carlos Magalhães, pode impedir que medi
das provisórias venham a esta Casa para impor um
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salário-mínimo que a sociedade e os trabalhadores
brasileiros não querem. S. Exa. tem a chance de se
tornar um dos maiores opositores à injustiça no País.
Já foram de sua autoria os requerimentos de instala
ção da CPI do Judiciário visando ao combate à impu
nidade e da Comissão que estuda a erradicação da
pobreza e da miséria nô Brasil. Que bom seria se S.
Exa. se posicionasse como resistente mor neste Con
gresso Nacional contra um salário-mínimo injusto
como esse!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trabalhar
por uma cultura de paz, neste momento, é resgatar
um salário digno para a população brasileira e lutar
pela sua sobrevivência, em favor 'da preservação da
espécie humana.

Muito obrigado.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quero abordar a questão do salário-mínimo
'sob outro ângulo. Falou-se do valor e do significado
do reajuste uma indecência! Se o mês for de 31 dias,
o reajuste - será de 49 centavos por dia; se for de 30,
50 centavos.

Já está mais do que nacionalmente claro o ab
surdo de toda essa novela do reajuste antecipado
para abril. Na verdade, o que está sendo construído
para o ano 2001 é a retirada do reajuste do mês de
maio, jogando-o - quem sabe? - para fevereiro, o que
quebrará o processo de luta organizada dos trabalha
dores.

Também está na ordem do dia, mais uma vez, a
artimanha já utilizada no passado, em particular no
ano passado. Para quem ganha um salário-mínimo,
dá-se o reajuste cheio; para os demais aposentados e
pensionistas da Previdência, apenas a complementa
ção - e esse problema será resolvido no mês de ju
nho. Ou seja, na prática, quebra-se o princípio consti
tucional ao conceder reajuste diferenciado ao conjun
to dos inativos brasileiros, ao conjunto do sistema pre
videnciário brasileiro. Então, isso tem claramente uma
outra dimensão, a da violência às regras instituciona
is.

Agora, essa última atitude do Sr. Presidente,
que fala de um tal de mínimo regionalizado por Esta
do, ultrapassa os limites do bom senso, da responsa
bilidade e do respeito para com as instituições brasile
iras. O Presidente chegou ao absurdo de dizer que
está enviando - parece que chegou a esta Casa na
semana passada - projeto de lei complementar per
mitindo aos Estados consolidarem os mínimos esta
duais gerais. Não se trata de reajuste do funcionalis-

mo público, porque, se fosse, para tal não é preciso
projeto de lei complementar para que o Presidente da
República autorize os Governadores, porque a Cons
tituição já é clara, límpida e transparente quando dis
põe sobre essa matéria. No Capítulo "Da Organiza
ção Político-Administrativa", a Constituição dispõe,
ao tratar dos Estados, que eJes possuem autonomia e
liberdade para resolver todos os problemas do seu
funcionalismo, sejam de contratação de pessoal, se
jam de demissão, sejam de reajuste. Não há dúvida
sobre isso. Assim, não há parâmetros, muito menos
significado ou lógica, nesse argumento do Governo
de que os Estados terão, a partir desse projeto de lei
complementar, poder para definir o mínimo para os
trabalhadores dos setores público e privado. Isso é
uma farsa, é um conto de fadas do Governo com o in
tuito de se esquivar de sua responsabilidade com o
mínimo, que é nacional e assim está definido no art.
72 da Constituição Federal. O Governo tenta livrar-se
da batata quente e joga para a platéia utilizando a mí~

dia. Aliás, parece-me que a mídia entrou nesse conto
de sereia e começou a tratar da tal discussão de um
mínimo estadualizado.

Sr. Presidente, basta que se preste atenção ao
que disseram claramente dois Ministros do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que, se houver recur
so, essa decisão cairá, para se concluir que não há
parâmetro, cabimento nem lógica na medida. À União
ea este Congresso compete definir o valor do mínimo
nacional - nacional, repito. Ou se muda a Constitui
ção, ou não se pode ter um salário-mínimo regionali
zado. Trata-se, portanto, de uma farsa, de uma forma
que o Governo encontrou para tentar fugir do centro
de debates e jogar para outro o que é de sua respon
sabilidade.

Os Governos dos Estados nunca precisaram
dessa lei complementar para definir o piso salarial de
seu funcionalismo. Eles já possuem autonomia cons
titucional para isso; basta fazê-lo. Todos os municípios
do PT pagam salários com piso entre um salá
rio-mínimo e meio e dois salários~mínimos e meio.

Temos de dar um basta a essa farsa. Esta Casa
será o centro dos debates. Nesta Casa estão a Maio
ria ea Minoria, bem como aqueles que se agarram ao
barco da Maioria. Todos eles vão ter de definir qual
será o valor do salário-mínimo nacional e unificado do
povo brasileiro. Aqui, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
os Líderes coligados e a base de sustentação do Go
verno Fernando Henrique Cardoso terão de dizer ao
povo brasileiro se o que fizeram até agora foi demago
gia, jogo para a galera, OLl se vai tornar-se realidade e
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fato concreto na votação da medida provisória que
dispõe sobre o valor do salário-mínimo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ GENOrNO (PT - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho a esta tribuna para conclamar os colegas a
uma reflexão política acerca de três aspectos que en
volvem a discussão sobre o salário-mínimo.

O primeiro aspecto diz respeito ao valor de 151
reais, que sinaliza a visão deste Governo, que consa
gra a péssima distribuição de renda da Nação e não
tem compromisso com a elevação da renda e do po
der aquisitivo dos 12 milhões de aposentados e dos
trabalhadores da iniciativa privada que vivem com o
salário-mínimo. Trata-se do retrato de uma elite per
versa, que penaliza o povo trabalhador, por meio de
uma política que concentra renda nas mãos dos mais
poderosos e sacrifica a população mais pobre com as
severas leis do ajuste fiscal.

O segundo aspecto refere-se ao fato de que o
novo salário-mínimo vem embrulhado por uma esper
teza - que pode ser considerada como uma irrespon
sabilidade de quem dirige o País - consubstanciada
numa lei complementar para que os Estados possam
estabelecer piso salarial diferenciado.

O Brasil já vive uma guerra fiscal. Com essa lei
complementar, o País entraria numa guerra salarial,
com dilaceramento das relações sociais, falta de cri
térios de competitividade entre empresas que se lo
calizam em Estados diferenciados, desorganização
produtiva - para não falar no processo de estímulo às
migrações de um Estado para outro.

O Presidente da República, ao jogar a batata
quente para os Governadores, está-se portando
como um Chefe de Estado e de Governo que não as
sume a responsabilidade de dizer qual é o salá
rio-mínimo nacional decente e socialmente justo.

Em relação aos Governadores e aos Prefeitos,
caberia ao Chefe de Estado, ao Chefe do Poder Exe
cutivo, que é o líder maior da Nação, um outro tipo de
postura que não a de transferir a eles a solução do
problema via lei complementar, uma lei que dificil·
mente esta Casa aprovará. Na verdade, trata-se de
um discurso para diminuir o desgaste causado pela fi·
xação do salário-mínimo em 151 reais.

O terceiro aspecto alude ao instrumento adota
do para a fixação do valor do salário-mínimo. É a
quarta vez que o salário-mínimo é fixado por medida
provisória. O Congresso Nacional criou uma Comis
são Especial para tratar do tema; essa Comissão ob
teve quorum todas as semanas, estava fazendo um

trabalho sério, com audiências públicas, levantamen
to técnico etc., mas foi desautorizada e desmoraliza
da. Os Deputados da base governista que integram
essa Comissão ficam numa situação delicada, por
que é um vexame um Governo, por intermédio dos
seus Líderes, criar uma Comissão Especial com o
aval e o beneplácito do Presidente da Câmara e, um
mês e dez dias antes da data de entrada em vigor do
novo salário-mínimo, baixar uma medida provisória
disciplinando o assunto.

Espero, Sr. Presidente, que esta Casa assuma a
responsabilidade de ser um Poder. Primeiro, essa
medida provisória deveria ser devolvida. Segundo,
nós deveríamos acelerar a votação do projeto que /i
mita a edição de medidas provisórias. Terceiro, para
restar algo de dignidade ao Parlamento, essa medida
provisória deve ser votada antes do dia 12 de maio.

Por que se edita uma medida provisória sobre o
salário-mínimo? Porque o Governo quer tirar o salá
rio-mínimo da pauta. Esse t~ma traz desgaste. Não
interessa discutir distribuição de renda; não interessa
discutir essa política perversa em relação aos assala
riados que vivem com o salário-mínimo.

Sr. Presidente, esses três aspectos encerram
um quadro político recheado da esperteza de quem
não é Presidente da República com plenos poderes, a
não ser para baixar medida provisória. Trata-se de
uma esperteza da elite brasileira. É o jeitinho para
cima, o jeitinho da malandragem, no sentido da es
perteza política. Foi o modo encontrado para passar
para outro a batata quente perversa socialmente que
é esse valor de 151 reais. E o Governo faz tudo isso
valendo-se do instituto da medida provisória, Sr. Pre
sidente.

Espero que os Parlamentares do Governo se
conscientizem de que, enquanto existir medida provi
sória, o Poder Executivo não se imporá limites. Ou as
sumimos a nossa responsabilidade constitucional de
limitar o Poder Executivo, restringindo a edição de
medidas provisórias, ou então faremos eternamente
um jogo de faz-de-conta aqui. Fazemos de conta que
existe uma Comissão com dinamismo e com possibili
dade de deliberação, até que o Executivo edite uma
medida provisória. Isso é inaceitável, tanto do ponto
de vista social e político como do ponto de vista da
Federação.

Muito obrigado.
O SR. BEN..HUR FERREIRA (PT - MS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho com alegria a esta tribuna, quando
se discute o aumento irrisório do salário-mínimo, re-
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gistrar que no Mato Grosso do Sul, em apenas um
ano da administração democrática e popular do Go
vernador Zeca do PT, o salário dos professores, se
gundo dados da Confederação Nacional dos Traba
lhadores na Educação - CNTE, saiu da posição de
terceiro pior do País para a de quarto melhor.

É sempre bom, Sras. e Srs. Deputados, contex
tualizar mais uma vez como o Governador Zeca do
PT assumiu o Governo do Estado. Quando o Governo
Democrático e Popular do Mato Grosso do Sul tomou
posse, em 1~ de janeiro de 1999, havia quatro folhas
de pagamento atrasadas e o piso salarial dos profes
sores da rede estadual era de 54 reais e 54 centavos.
Esse piso passou agora para 210 reais, graças à
aprovação do plano de cargos e carreiras e à incorpo
ração de adiantamentos e abonos. Para os Srs. Depu
tados terem uma idéia, os vencimentos dos docentes
sul-mato-grossenses praticamente quadruplicaram
do final do ano passado para o início deste ano.

É claro, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que ainda estamos longe de uma remuneração condi
zente com trabalho tão importante e fundamental
como o magistério. Mas, inegavelmente, um Governo
que recebe um Estado falido, corrompido e com qua
tro folhas de pagamento atrasadas, e em menos de
um ano é capaz de resgatar o salário pago aos pro
fessores a ponto de elevá-lo de terceiro pior para o
quarto melhordo País, demonstra que dá importância
a esses profissionais.

Por que, Sr. Presidente? O que motiva a atitude
do GovernadorZeca do PT? Algo básico, em torno de
que há consenso na teoria, mas não na prática: a
idéia de que o serviço público tem que ser feito com
qualidade, a idéia de que o magistério e a-formação
são áreas estratégicas, que exigem pessoas motiva
das, vibrantes, que gostem do exercício da profissão.
Por isso, o GovernadorZeca do PT apostou eaprovou
o plano de carreira dos professores no primeiro ano
de sua administração. Então, quero, desta tribuna,
enaltecer e louvar a atitude do Governo Popular do
Mato Grosso do Sul.

Também quero, Sr. Presidente, no restante do
tempo que tenho, rapidamente tecer algumas consi
derações sobre o aumento de 15 reais para o salá
rio-mínimo. Já foi dito aqui que D. Ruth Cardoso ficou
chocada. O Deputado José Genoíno acabou de dizer
que o Planalto mais umavez editou medida provisória
que quebra um mandamento cónstitucional, desta
vez o que determina que o salário-mínimo seja nacio
nalmente unificado. Mas a meu ver, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, há outro elemento nessa questão. É
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que, na verdade, Fernando Henrique Cardoso, na es,
sência, dá continuidade, embora com seu jeito mais
refinado, mais acadêmico, à maneira secular como a
elite lida com o povo brasileiro. No fundo; o passado
colonial, a herança do escravismo fez com que a elite
brasileira se acostumàsse a desvalorizar a
mão-de-obra, Deputado Waldir Pires.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu ouvia,
quando era criança - se não me engano, até de um
Parlamentar com mandato nesta Legislatura -, que
era preciso esperar o bolo crescer para depois divi
di-lo. O bolo cresceu; o Brasil tornou-se entre a oitava
e a nona economia do mundo, mas não rompeu com
seu passado escravista. Continua tratando a
mão-de-obra, o mundo do trabalho, com profundo
desprezo. Como justificar, Sr. Presidente, que um país
da dimensão do Brasil possa pagar um salário inferior
ao que paga o nosso vizinho Paraguai?

Não se trata apenas de explicação econômica
ou de conservadorismo momentâneo. É uma herança
do passado. É um maneira de lidar com o povo brasi
leiro. É o mesmo espírito criado pelos colonizadores
que há 500 anos chegaram aqui sem qualquerprojeto
de país. Nunca pensaram no Brasil como uma Nação.
O País deveria servir apenas como uma terra para o
enriquecimento rápido, de mais-valia absoluta. Por
essa razão, aviltaram e destruíram diversos povos in
dígenas. O Brasil foi o último país cristão do mundo a
abolir a escravidão.

É essa a lição que Fernando Henrique Cardoso
nos dá hoje, mostrando mais uma vez como a casa
grande trata o povo brasileiro.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Bras. e Srs. DepuIacbs,
1Jatareidedois assuntos que considero da maior relevân
cia nesta data. Manifesto, primeiramente, a total e ir
restrita solidariedade ao meu companheiro de parti
do, o ex-Governador Prof. Cristovam Buarque, que re
cebeu no final da semana passada decisão do Tribu
nal Regional Eleitoral que o tornou inelegível até o
ano de 2001 , acatando uma ação de adversários polí
ticos - que considero legítima, porque qualquer ad
versário pode entrar com ações na Justiça. O resulta
do é que nos surpreendeu, porque" durante quatro
anos, o Governo do Distrito Federal foi conhecido
como Governo Democrático e Popular pelas suas
ações, obras, idéias, e pela forma de se relacionár
com a população e com a sociedade.

O Governo coordenado pelo Governador Cristo
vam Buarque fez com que Brasília se acostumasse
com projetos inovadores, como os programas Paz no
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Trânsito, Bolsa-Escola, Morar Legal, Saúde em Casa
e muitos outros que tiveram como marca a participa
ção popular.

Ao final do Governo, adversários políticos entra
ram com uma ação junto ao Tribunal Regional Eleito
ral e pediram que o Governo fosse condenado por
usar em sua campanha publicitária institucional o slo
gan "Democrático e Popular". O Tribunal Regional
Eleitoral, numa postura que considero de persegui
ção política, determinou a condenação do Prof. Cris
tovam Buarque, tornando-o inelegível. Essa decisão
não tem respaldo em nenhuma jurisprudência.

Naquele mesmo momento em que o Governa
dor recebia a decisão do Tribunal no sentido da sua
condenação, o Governo Federal transformava em
campanha publicitária seu slogan de campanha
"Avança Brasil", numa demonstração de que, não te
nho dúvida nenhuma, o julgamento do Tribunal Regi
onal Eleitoral do Distrito Federal foi parcial e teve uma
conotação de perseguição política. E também não te
nho dúvida, Sr. Presidente, de que no Tribunal Superi
or Eleitoral essa decisão há de ser revogada, há de
ser derrotada, para se fazer justiça ao ex-Governador
Cristovam Buarque.

Portanto, quero aqui manifestar minha solidarie
dade ao companheiro Cristovam Buarque e informar
que amanhã estaremos aqui às 15h, no Auditório Ne
reu Ramos, fazendo um ato de desagravo ao Prol.
Cristovam Buarque, em defesa da ética e da lisura na
administração póblica.

Sr. Presidente, eu quero aproveitar também
para tratar aqui do assunto referente ao reajuste dos
servidores públicos federais, ou melhor, à ausência
de reajuste.

No Governo de Fernando Henrique e Antonio
Carlos Magalhães, não percebemos nenhuma boa
vontade nem disposição de se conceder reajuste aos
servidores públicos federais. A dupla que coordena
este País - e é difícil de saber quem é príncipe, quem
é rei, quem é presidente, quem é primeiro-ministro,
quem manda mais ou obedece mais - tem prestado
um desserviço ao serviço público brasileiro, se é que
podemos assim retratar a realidade, sem qualquer
trocadilho, pois não trata com respeito e com dignida
de os servidores públicos federais.

Hoje está sendo realizada uma reunião da Con
federação Nacional dos Servidores Públicos aqui em
Brasflia, e na quinta-feira será realizada uma manifes
tação, inclusive aqui, no Congresso Nacional, quando
os servidores do País inteiro, por suas representa
ções sindicais, aqui estarão para expor sua indigna-

ção, sua insatisfação com essa política de arrocho ao
servidores públicos, e para levar sua campanha sala
rial à frente, objetivando que o Governo perceba que,
para sermos uma Nação soberana, é nec~ssário um
serviço público organizado, democratizado, respeita
do e sobretudo valorizado.

É preciso que o Congresso Nacional apóie a luta
dos servidores públicos. O Brasil tem de aplicar os re
cursos que possui nas áreas sociais, valorizar os
seus servidores e deixar de mandar recursos para os
bancos internacionais, para os agiotas estrangeiros,
porque é isso que faz o Governo de Fernando Henri
que Cardoso e Antonio Carlos Magalhães. Eles qua
rem priorizar o pagamento da dívida externa e os agi
otas, contra investimentos na área social e na valori
zação do trabalhador.

Os servidores públicos federais precisam, me
recem e esperam do Congresso Nacional o nosso
apoio.

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

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 8ras. e Srs. De
putados, venho ininterruptamente martelando, nos
meus 14 anos de mandato parlamentar, contra esta
reforma agrária socialista e confiscatória que há mais
de quarenta anos nossas autoridades vêm tentando
nos impor de cima para baixo como se tratasse de
uma panacéia.

Ao invés de implantar uma política condizente
com nossa vocação agrícola, nossos governos, ao
longo desse período, sem exceção, criaram e manti
veram órgãos do porte do Incra- que, sozinho, sobre
puja muitos de nossos Ministérios -, necessários, se
gundo os ide6logos da reforma agrária, para implan
tar a tão propalada quanto fracassada reforma.

Se algum dia um historiador idôneo ocupar-se
dos últimos cinqüenta anos que antecederam a vira
da do século e do milênio em nosso País, não poderá
ele fazer tábula rasa dessa dispendiosa e ao mesmo
tempo angustiante política tão prejudicial tanto aos
proprietários quanto aos trabalhadores rurais.

Curiosamente, sociólogos e cientistas políticos
falam e escrevem sobre uma guinada à direita da
classe política na década de 90. Curiosidade maior,
porém, decorre da pertinácia em dar continuidade a
um plano ou, se quiserem, uma plataforma ideológica
mundialmente falida, sobretudo nos países comunis
tas ou recém-libertados do tacão comunista.

Com efeito, de 1960 a nossos dias, para nossos
governantes a reforma agrária constitui verdadeira
vaca sagrada contra a qual ninguém pode sequer la-
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vantar a voz e, muito menos, tocar nela. Muitos cole
gas, na maior parte das vezes mal informados, não
acompannam com a devida atenção os verdadeiros
absurdos ~ue vêm sendo cometidos em nome da pa
lavra talismã "reforma agrária".

Sr. Presidente, os romanos costumavam dizer
errando, discitur, ou seja, errando, aprende-se. Será
que quarenta anos de fracassos não foram suficien
tes para aprendermos alguma lição? Tal lição não nos
indicaria o caminho a seguir, ou seja, uma mudança
per diametrum oposta à que vem sendo seguida até
o momento? Será que iremos permanecer diabolica
mente no erro diante da evidência do rotundo fracas
so que nos vaza os olhos? São perguntas, Sr. Presi
dente, que deixo para a alta consideração de V. Exa.,
bem como para a de meus pares, mas sobretudo para
os historiadores imparciais que escreverão nossa his
tória.

Ainda ontem, veio ter às minhas mãos o jornal
Folha de Colíder, publicação da próspera cidade de
mesmo nome do Mato Grosso, com um título nada
entusiasmante para os ideólogos e fautores da refor
ma agrária: "Lentidão,do Incra impede o desenvolvi
mento do Município".

Segundo declarações do Presidente da Câmara
de Vereadores daquele município, Sr. Orlando Carlos
Vieira, o Ihcra é responsável pela espera há 20 anos
da titulação de imóveis rurais e lotes urbanos do Mu
nicípio deiColíder. São palavras suas: "É vergonhoso
dizer que las terras da Gleba Cafezal foram desapro
priadas há 20 anos e até hoje o Incra não executou o
trabalho de titulação das terras".

Ao mesmo tempo, reclama o político ma
to-grossense quanto à lentidão do Incra no gerencia
mento de outro projeto de assentamento no seu muni
cípio, o Projeto Veraneio, que já conta com três longos
anos de existência, mas sem nenhuma perspectiva
de deslanchar.

A lehtidão do Incra no desenrolar do processo
de implantação de seus projetos vem causando não
pequenos~ aborrecimentos às autoridades colidenses,
as quais s,ão sensíveis aos incontáveis problemas en
frentados pelos candidatos à propriedade dos lotes
que se encontram impossibilitados de,utilizar suas
glebas ou lotes em prol de seus benefícios e da socie
dade, como linha de crédito junto às instituições finan
ceiras.

Sr. Presidente, tal constatação não passa de um
mero exerhplo sobre a totalidade dos assentamentos
implantadps e em fase de implantação 'Por parte do
Incra. Segundo palavras de seus próprios dirigentes,

sua política foi, é, e continuará a ser a de nunca con
ceder os títulos definitivos de posse ao assentado,
como explicava o Dr. Raul do Vale, ex-Presidente do
Incra, no ano de 1995: "Se concedermos os títulos, os
assentados venderão suas terras, e isso contraria
nossos planos".

Portanto, Sr. Presidente, a preocupação mais
que justa dos políticos municipais de Colíder, quanto
à morosidade do Incra na implantação dos tais assen~

tamentos, não constitui exceção. Pelo contrário. Hoje,
em razão da municipalização da reforma agrária, tal
preocupação generalizou-se e tornou-se um pesade
lo a mais para os Municípios "contemplados" com a
desditada política de reforma agrária.

É preciso, isto sim, dar curso a uma política agrí
cola que crie novos empregos no campo, favoreça os
sistemas de parceria e arrendamento, estimule os pe
quenos produtores, já legítimos proprietários, e facili
te o acesso à terra de outros ainda não proprietários,
sem que isso redunde numa perseguição à grande e
média propriedades - tão necessárias em qualquer
organização rural sadia - e às quais o Brasil tanto
deve.

Delenda reforma agrária! É preciso acabar com
essa reforma agrária e implantar urgentemente uma
política agrícola em nosso País.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o País inteiro está a protestar pelo valor
fixado para o novo salário mínimo. O Governo Fer
nando Henrique Cardoso, numa jogada que acha ser
de mestre, fixou-o em R$151, por um projeto de lei
complementar, o que é inconstitucional- todos sabe
mos -, porque o Legislador Constituinte determinou
que o salário mínimo fosse nacional, unificado e fixa
do pelo Legislador Federal ou peJo Presidente da Re
pública em projeto de lei a ser encaminhado a esta
Casa.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso mon
tou uma fórmula com os Ministros do Trabalho e da
Previdência Social que garante que a Previdência
Social pague R$151, jogando o abacaxi para os
Governadores, nesses tempos de guerra fiscal. E tenta
encerrar essa discussão.

Para nós, do Partido dos Trabalhadores, ela não
está encerrada. Vamos continuar lutando na Comis
são Mista para instituir um salário mínimo de R$180 e
tentar trazer a plenário a proposta que foi aprovada
pela Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, que é também de um salário mínimo de
R$180. Vamos continuar lutando não só pelo salário



12446 Quarta-feira 29 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

mínimo de R$180, mas também para que os aposen
tados e pensionistas da Previdência Social tenham
um aumento com percentual igualou superior ao que
foi concedido ao salário mínimo.

O que o Governo está fazendo é isto: vem au
mentando o valor do salário mínimo aquém do que
queríamos e não dá o mesmo reajuste a aposentados
e pensionistas, achatando-lhes os salários, sem citar
os servidores públicos, há seis anos sem reajuste,
que estarão, aliás, em mobilização a partir do dia 30
de março, quando haverá uma plenária nacional, a
qual espero que aponte para uma mobilização e até
para uma paralisação.

Como tenho dito nesta trjbuna, reitero que che
gou a hora da verdade. Esta Casa terá de apreciar a
medida provisória; assim, nós saberemos quem está
do lado dos trabalhadores e quem está contra eles;
quem está usando de demagogia em ano eleitoral
lançando este valor do salário mínimo e quem, de
fato, quer pagar salário mínimo decente aos trabalha
dores brasileiros. E vejam que R$180,OO para nós,
não é o suficiente!

Eu quero ver a sinceridade de alguns arautos
que têm defendido, em pleno ano eleitoral, o salário
mínimo de R$180,OO - nós vamos trazer esta propos
ta ao plenário para ser votada.

Agora, quero comentar a "pérola" - entre aspas
- que representa o projeto de lei encaminhado à
Assembléia Legislativa pelo Governador da Bahia,
César Borges, que fixa o valor do salário mínimo em
R$180 naquele Estado. O Governador sabe que não
pode fixar um salário de R$180 para os trabalhadores
da iniciativa privada, embora defendemos esta práti
ca. Se este poder lhe tivesse sido concedido, ele até
poderia usá-lo. Mas, tentando fazer uma jogada políti
ca, César Borges fixou o salário mínimo em R$180
até mesmo para os trabalhadores celetistas - da inici
ativa privada, portanto - do Estado da Bahia.

Sabemos que se trata de uma prática ilegal, e
ele também o sabe muito bem. Na verdade, ele está
se valendo de uma política demagógica ao anunciar a
todo o Estado que fixou o salário mínimo em R$180.
Mas, como na Bahia tudo é propaganda e nada cor
responde à verdade do que é propagandeado, tra
ta-se de mentiras veiculadas pelos órgãos do Gover
no do Estado e do grupo do Senador Antonio Carlos
Magalhães, que tem o controle da Bahia.

De nossa parte, vamos dissecar esta "pérola"
que é o projeto de lei do Governador César Borges;
vamos descobrir as armadilhas que constam nesse
projeto. Uma delas está no parágrafo do art.1 R, o qual

diz que passa a vigorar o piso de R$180 para os servi
dores públicos no Estado da Bahia. Mas diz também
que, a partir da lei, estarão excluídas do piso várias
vantagens concedidas por determinadas leis.

Vamos analisar quais são essas leis - tenho co
nhecimento de algumas e, como Deputado Estadual,
cheguei a votar contrariamente. Elas estabelecem
abonos e vantagens salariais, as quais sempre fui
contrário, pois vantagens não são salário e podem ser
retiradas a qualquer momento. Ocorre que as vanta
gens concedidas ao longo do tempo fizeram com o
que o salário mínimo, no Estado da Bahia, se aproxi
masse dos R$180. O Governador César Borges fez
uma jogada de mestre ao retirar todas as vantagens e
fixar o salário em R$180, o que significa que, na ver
dade, não concedeu qualquer aumento aos servido
res. O coerente teria sido fixar o piso de R$180 e per
mitir que todos os trabalhadores continuassem a au
ferir as vantagens.

Da mesma forma deverá proceder o Prefeito
Antônio Imbassahy, que anunciou um salário de
R$180 aos servidores municipais, certamente valen
do-se do mesmo expediente que o Governador. Qu
anto às demais empresas públicas do Município,
como é o caso da Empresa de Limpeza Urbana, que
paga R$180 a um coletor, essas não fixaram o piso
salarial em R$180.

Portanto, Sr. Presidente, quero aqui cobrar do
Prefeito Antônio Imbassahy não apenas a fixação do
piso em R$180, como também que assim o façam to
das as empresas da administração direta ou que de
alguma forma pertençam à Prefeitura.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Nelson
Pellegrino, o Sr. Enio Bacci, § 2R do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Senhor
Marçal Filho, § 29 do artigo 18 do Regimento
Intemo.

o SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Enio BaccL

O SR. ENIO BACCI (pOr - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria de comunicar que amanhã o Sr.
Humberto Pandolpho, Presidente da cervejaria Kai
ser, será ouvido na Comissão de Economia, Indústria
e Comércio, que tem uma importância ímpar nesta
Casa, para prestar esclarecimentos sobre suas de
clarações contrárias à criação da Companhia de Be
bidas das Américas - AMBEV.
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Sabemos que a Ambev está irritada com as ten
tativas da Kaiser em prejudicar o processo e julga
mento no Cade - já tão tumultuados -, e é justamente
por esse motivo que achamos conveniente fazer a
convocação do Sr. Humberto.

A população tem que saber a verdade sobre a
fusão. Não nos cabe julgar se é bom ou ruim. Ca
be-nos colher os fatos, os prós e contras, e a Justiça
vai fazer valer o melhor para o Brasil. Creio que há,
sim, alguns pontos a serem esclarecidos, mas com
toda certeza chegar-se-á a um denominadorcomum.

O desemprego no setor será grande? Haverá
desemprego ou não? A fusão será uma forma de mo
nopolizar o mercado cervejeiro ou não? São pergun
tas para as quais todos querem respostas.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
País assistiu ao anúncio do salário-mínimo de 151 re
ais, o que representa mais um golpe contra parcela
significativa da sociedade.

Ao anunciar o novo valor, o Governo fugiu do 151

de abril, tentando antecipar-se ao 151 de maio, dizendo
que estaria dando um mês a mais de reajuste salarial
- um mês a mais de 15 reais -, para tentar mostrar
que seria uma contribuição expressiva. Na realidade,
ele cumpriu rigidamente a lógica de punir cada vez
mais os de baixo.

Um companheiro do PT, o Deputado Fernando
Marroni, disse recentemente que "aos do teto, tudo;
aos dos porões, nada". Eu diria até que a preocupa
ção hoje é mexer no teto e jogar a classe trabalhadora
na lona.

Esse debate terá de ocorrer no Congresso Nacio
nal. Queremos ver os que fizeram discursos dizendo
ser possível ter um salário-mínimo digno e necessário
combater a pobreza. Uns até apontaram a necessida
de de um fundo de combate à pobreza para tentar eli
minar essa chaga, essa desgraça que se alastra so
bre milhões de brasileiros.

A melhor forma de combater a pobreza é entre
gar ao ser humano os recursos e lhe dar as condi
ções, Deputado Waldir Pires, de administrar o que ele
consome e o que não consome. Isso é sair da lógica
da migalha, do sopão, do atendimento temporário ou
pontual, e somente se faz pagando salário justo, digno.

O que estamos vendo é um grande circo. Uns fa
lam em reajuste necessário, mas todos sabemos que
180, 177 ou mesmo 200 reais não são suficientes
para alguém ter uma vida melhor, para permitir, por
exemplo, que um pai de família possa ver o seu filho ir

à escola, dar-lhe o que vestir, o que comer ou propici
ar-lhe lazer. Ou o lazer é só para a nobreza?

Às vezes, em momento eleitoral, o circo é apre
sentado para enganar as pessoas. Na Bahia, é muito
comum o trio elétrico circular na época das campa
nhas, usando-se a lógica de que atrás do trio elétrico
só não vai quem já morreu. Assim, vão enganando as
pessoas, com um momento de pseudolazer.

Agora, este Congresso agora vai ter oportunida
de de estar frente a frente com uma medida que tal
vez não resolva o problema da maioria dos trabalha
dores deste País, mas queremos ver a coragem da
queles que bradaram pelo combate à pobreza, da
queles que disseram que era possível termos um sa
lário-mínimo aparentemente justo. Está na hora de o
Congresso se posicionar. Em vez de o Presidente da
República cobrar lealdade do PFL, está na hora de o
PFL ser leal ao discurso que fez publicamente, afir
mando que o reajuste do salário-mínimo teria de al
cançar um valor pelo menos equivalente a 100 dóla
res. Agora, esta Casa tem a oportunidade de reajus
tar o salário-mínimo para 180 reais e dizer ao Gover
no que fontes de recursos existem sim. Se o Governo
aparelhasse melhor a estrutura pública, segundo da
dos da própria Unafisco, hoje mais de 180 bilhões de
reais estariam ingressando nos cofres públicos. Esse
valor seria suficiente para sustentar um salá
rio-mínimo equivalente a 100 dólares por trinta anos.
Seria necessário que as grandes empresas - compa=
nhias aéreas, empreiteiras e grandes indústrias - não
sonegassem e a estrutura pública tivesse capacidade
de coibir essa malandragem, atuando de forma que
esses recursos, ao ingressarem nos cofres públicos,
fossem utilizados a serviço da população. Está na
hora de acontecer isso.

Além desse, outro debate se apresenta neste
momento: a luta dos servidores públicos. Nesta quin
ta-feira haverá uma grande manifestação no Auditório
Nereu Ramos, desta Casa, quando os servidores pú
blicos estarão protestando contra esta política de ar
rocho, pela fixação de uma data-base, para que, de
uma vez por todas, de forma bem remunerada, sejam
partícipes de um serviço oferecido ao cidadão com
qualidade e eqüidade, ou seja, para todos os brasilei
ros, de forma universal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ MAINARDI (PT - AS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
toda vez que nós, Deputados, percorremos nossos
estados e municípios e conversamos com as pesso
as, ficamos impressionados e chocados com a índig-



nação do nosso povo em relação ao que o Governo
Federal vem fazendo, anunciando. Fundamental
mente, ele está se omitindo.

Recebemos agora - a sociedade como um todo
- o anúncio de que o salário-mínimo vai aumentar 15
reais. Há um ano, esse mesmo Presidente ohavia

,aumentado em 6 reais. Essa medida provisória editada
antecipadamente pelo Governo vem de e"ncontro a toda
uma pressão que nesta Casa se estabeleceu, a partir da
instalação da Comissão que trata do salário-mínimo.

Fico a perguntar-me para que servem este Go
verno e este Presidente da República, que está no
seu sexto ano de mandato e até agora não conseguiu
criar as mfnimas condições para que o povo mais po
bre deste País gigantesco tivesse um salário-mínimo
um pouco menos indigno.

E quem recebe salário-mínimo neste País? S&o
os trabalhadores de mais baixa qualificação e os 'nos
sos aposentados, esses velhinhos que contam' as
moedas para poder comprar remédio e continua'r vi
vendo, os mesmos que agora descobriram - porque
esta Casa tomou a iniciativa de instalar a CPI dos Me
dicamentos - que estavam sendo roubados por labo
ratórios e farmácias.

Sr. Presidente, é uma vergonha que um país gi
gante como este tenha um governo tão medíocre, que
fez elevar a dívida interna de 55 bilhões para mais de
530 bilhões, pagando uma taxa de 19% de juros ao
ano, mas não consegue meios de viabilizar um salário
melhor para este povo pobre, tão necessitado de aju
da, que não encontra n'este Governo reeleito que já
está no sexto ano de mandato.

É uma vergonha para todos nós!
O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a política naCIonal de saneamento, estabe
lecida pelo Presidente Fern'ando Henrique Cardoso,
tem como objetivo a universalização do atendimento
em abastecimento de água e esgotamento sanitário,
num prazo de 15 anos, possibilitando a prestação
desses serviços com qualidade e preços adequa
dos. -

A Caixa Econômica Federal tem' à disposição
dos Governos Estaduais e municipais 4ma Superin
tendência exclusiva para saneamento com a finalida
de de cc/laborar, institucional e tecnicamente, para-o

- desenvolvimento de ações sugeridas. 'É ,necessá~io,
portanto, que.os Governos procurem analisar qual o
melhor caminho; isto é, manter estatizados 'os,servi
ços ou privatizá-los. O que não pode ocorrer é o.qL:ia
dro atual, em que, apesar dos índices de mortalidade

infantil terem cafdo 29% nos últimos 10 anos, os nú
meros ainda são ruins no Brasil porque morrem 35,6
crianças menores de um ano"para cada 1.000 crian
ças nascidas vivas.

Segundo depoimento do Ministro da Saúde,
José Serra, o "percentual de 35,6/1.000 é uma cifra
muito alta. Segundo ele, existe muito chão pela frente
para se chegar a índices aceitáveis. O Ministro critica
o Fundo"Monetário Internacional (FMI) na medição do
déficit público, cuja rigidez, segundo ele, estaria afe
tando a disponibilidade de recursos para financiár
obras'de saneamento básico no País. -

. ,O que' observamos, e concordamos com o Sr.
Ministro, eque ainda falta a devida'sensibilidade para
o problemadà mortalidade infantil, que atinge mais as
regiões Norte e Nordeste, com um índice que chega a
ati~gir 57,9111.000 no Nordeste. ,

O meu Estado do Rio de Janeiro, localizado na
Região Sudeste, apresenta um índice dEi
24,78/1.000, considerado o segundo menor na esta;
tística. Mas isso não nos alegra, porque na minha r~

gião da baixada fluminense, apesar dos esforços iso- .
lados dos governos ml,lnicipais, ainda,estamos 'longe
doidea!. ,

,Na minha cidade de Duque de Caxiàs, o Prefeito
trabalhador Zito está conseguindo alterar essa situa
ção, pois em três anos e alguns meses de administra
ção conseguiu sanear mais de mil ruas. E não fez só
saneamento; executou também a pavimentação e ilu
minação, 'proporcionando uma grande alegria aos
moradores das-localidades beneficiadas. Esse traba
Iho'do Prefeito Zito se faz sentir na queda da mortali
dade infantil.

,A conclusão é fácil de se chegar. Se existe um
'bairro onde tenha água tratada, saneamento básico,
limpeza nas ruas e recolhimento regular do lixo, ga
nham~se perspectivas de melhor saúde, menos doen
ças, menos riscos para a população infantil que vive
constantemente nas ruas, do que um outro bairro
onde faltatudo, principalmente o saneamento básico.

Agora, vamos imaginar se o Governo tivesse
mais ,recursos, o que não poderia ser feito?!

" 'Voltando ao Ministro José Serra, ele informou
que a própria Caixa Econômica Federal poderia Iibe
'rar mais recursos se pudesse usar o FGTS especifi
cámente em 'saneamento. A opinião do Ministro é, a

. mesma nossa~'.Para diminuir a mortalidade infantil é
~éniciãl o investimento prioritário-em saneamento bá
sico. Não há meC1ico, agente comunitário, enfermeira
ou' qualqueN:or:ganização não:governamental que
consiga substituir o papel que o saneamento deve ter



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 29 12449

no País para a redução dos índices da mortalidade in
fantil.

O Fundo Monetário Internacional precisa alterar
sua concepção em relação ao déficit público. Verba
destinada ao saneamento não pode ser considerada
como despesa; é um investimento que o Governo faz
para reduzir as despesas com as doenças de crian
ças e adultos que convivem com o esgoto a céu aber
to. São despesas que os Governos têm que arcarcom
uma população doente, precisando de socorro urgen
te.

Como paliativo dessa situação, tomamos co
nhecimento de que o Brasil se integrou ao Programa
Criança Saudável, da Organização Mundial de Saú
de. O Programa está sendo implantado em todo o
continente americano, com a meta de salvar as vidas
de pelo menos 100 mil crianças nas Américas até o fi
nal de 2002.

Hosana aos Céus! Algo de novo irá acontecer.
Amém!

Sr. Presidente, ao finalizar este pronunciamen
to, volto a insistir: o Fundo Monetário Internacional
precisa alterar sua concepção em relação ao déficit
público.

Meu Presidente, desejo ainda dizer que Xerém
agradece aos organizadores da festa que lá aconte
ceu na semana passada. Houve a maior vaquejada
do Brasil lá em Duque de Caxias!

O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, dois jornais de circulação nacional dedi
caram, em sua edições, no último domingo, grandes
espaços para temas que dizem respeito às crianças e
aos adolescentes no Brasil. Não falam, infelizmente,
das ações exitosas desenvolvidas em benefícios des
se contingente populacional. Sobressaíram temas
como a violência contra a criança no interior da famí
lia, a violência social contra os adolescentes e, é cla
ro, a já institucional omissão, o já conhecido desprezo
dos Poderes Públicos constituídos para com esse ex
trato da Nação.

Na cidade de Governador Valadares, um crime
bárbaro e hediondo foi ,cometido contra a vida de uma
criança de apenas oito! meses de idade e, pelo que in~

dicam as investigaçõe~, a mãe é a principal suspeita.
Tal fato causa indignação e revolta, não nos restando
outro sentimento que não seja o de exigir uma rigoro
sa apuração do crime e esperar que a Justiça impo
nha aos responsáveis o mais absoluto rigor da lei. '

Por sua vez, o caderno "Cotidiano" da Folha de
S.Paulo, sob a manchete "País desperdiça seus gêni-

os", revela como o Poder Público realmente desperdi~

ça e subaproveita seus talentos. Cerca de 3% da po
pulação brasileira têm traços de superdotados, sendo
que o potencial desses em meio às comunidades ca
rentes é surpreendente. Crianças e adolescentes de
famílias pobres, desestruturadas, outros intemos de
entidades privativas de liberdade, apesar do quase
inexistente apoio do meio em que vivem, superam di
ficuldades e chamam a atenção por sua incrível capa
cidade de formular cálculos matemáticos, de interpre
tar e analisar os grandes mestres das ciências, das
artes e da literatura, dominando assuntos incomuns
em relação às demais crianças e adolescentes da
mesma idade.

Apesar de tamanho potencial, o que vemos é
um tremendo descaso do Poder Público em suas
mais distintas esferas de governo, não otimizando,
não potencializando tais feitos em proveito do interes
se nacional. "Um país que queira preservar sua inteli
gência não pode se dar ao luxo de ignorar as potenci
alidades de suas crianças", afirma a presidente da
Associação Brasileira para Superdotados, Ora.
Marsyl Mettrau.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Estado
de Minas, em seu caderno "Gerais", publicou artigo
sobre a prostituição de adolescentes no Estado, com
a seguinte manchete: "Preço do Programa: R$1 ,99 
Idade da Prostituta: 14 anos". Essa matéria refere-se
à prostituição infanto-juvenil ainda freqüente nas mar
gens da BR-116, trecho entre Governador Valadares,
Teófilo Otoni e sul da Bahia.

Sabemos que causas de ordem social contribu
em para essa chaga. As vítimas, em sua maioria, são
adolescentes que vivem no extremo entre a pobreza
e a miséria, oriundas de famílias desajustadas, mora
doras das periferias, filhas de mães solteiras, geral
mente abandonadas pelos companheiros, cuja histó
ria de exploração e prostituição se tornou cíclica na
família.

Dizerque uma legião de meninas brasileiras são
exploradas sexualmente por um prato de comida
pode parecer um exagero, mas não é. Segundo o jor
nal, num giro por alguns locais da rota da prostituição,
não foi difícil encontrar meninas fazendo programa
em que como primeira exigência está a de que o cli
ente lhe pague algo de comer. São crianças e adoles
centes a que se está furtando a dignidade, a cidada
nia, a voz, a vez, o rosto e até mesmo o nome. Já não
são mais Marias, Joanas, Anas, Claras ou Sebastia
nas. São, para seus algozes, apenas as "meninas de
R$1,99".
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CPI da Câmara dos Deputados e da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, essa instalada após vári
as reportagens do jornal Estado de Minas, já identifi
caram os pontos de prostituição infanto-juvenil no
País e no Estado. No entanto, passado o primeiro mo
mento, a mobilização da Polícia edo Judiciário no cer
co à exploração sexual de nossos adolescentes teve
sua ofensiva relaxada, e hoje impera a mais absoluta
omissão e negligência.

Recorro, pois, à frase da Dra. Mettrau, e digo
mais: nenhum país que queira um dia ser au
to-suficiente, ihserido no contexto mundial, pode
dar-se ao luxo de se omitir diante de suas crianças e
adolescentes e deixar de atacar as causas que estão
ligadas à questão social, à cidadania e à auto-estima
de um povo.

O SR.IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu pronuncia
mento diz respeito à Defensoria Pública. Apresenta
mos emenda à Comissão Especial de Reforma do Ju
dic!ário, que foi acatada pela ilustre Relatora, Deputa
da Zulaiê Cobra, e aprovada. Só que o Governo en
tendeu de destacar essa emenda, visando a retirar a
autonomia financeira da Defensoria Pública. Acho
que isso é até yergonhoso, mas estamos aguardando
a votação, ocasião em que pretendemos obter os 308
votos e derrubar esse destaque, para o bem,do povo
e dos pobres do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARCUS VICENTE (Bloco/PSOB - ES.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Présidente,
Sras. e Srs. Deputados, a presença do Brasil em ali
anças econômicas internacionais com o porte do
Mercosul pressupõe o desenvolvimento do País, o
crescimento da economia nacional, e não apenas o
enriquecimento das unidades federativas e das re
giões mais industrializadas e mais prósperas. Cremos
ser esse o espírito do Plano Plurianual do Governo,
cognominado Avança Brasil, cujos investimentos de
verão perfazer 1,1 trilhão de reais.

Compreende-se, pois, a surpresa com que não
vimos entre as ações do Avança Brasil dois projetos
de alto interesse para o Espírito Santo: o Corredor
Centro-Leste e o Corredor Atlântico do Mercosul,
obras do maior relevo não somente para as finanças
capixabas, mas para toda a economia brasileira,
como indutoras do desenvolvimento econômico e da
prosperidade social.

Respondem pelos projetos os engenheiros Pau
lo Augusto Vivacqua e Sandra Maria Ferraz Stehling,
dois dos maiores especialistas brasileiros no setor de

transportes. São eles os responsáveis diretos pela
concepção e pela existência dos projetos Ferronorte
e Norte-Sul- estes, sim, estampados no Avança Bra
sil. Lembre-se, por oportuno, que os corredores de
que tratamos foram desenvolvidos como complemen
to e como ampliação daqueles projetos. Mais uma ra
zão, assim, para que compusessem o Plano Plurianual
do Govemo.

Admira-nos, de fato, não se acolham programas
de enorme valor para a integração continental, de tan
to interesse para as cidades portuárias, as institui
ções acadêmicas e os meios políticos. Contam já os
referidos corredores com Mesas de Integração, como
se denominam as unidades operacionais, em 23 cida
des do continente.

Não é por acaso que o Governo da Argentina
considera como de interesse nacional o Corredor
Atlântico do Mercosul. E presentemente cumprem o
terceiro mandato, no Conselho Interestadual do Cor
redor Centro-Leste, os Governadores de dez Estados
brasileiros: Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, To
cantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia;
Rondônia, Acre e Distrito Federal.

Ao abordar aspectos do programa de privatiza
ção do Governo Federal, comenta o jornalista Joelmir
Beting:

O importante é não perder de vista a
chamada "logística dos transportes" para a
inclusão do Brasil na Nova Economia, tangi
da pelo paradigma da velocidade e da co
nectividade. O canteiro de obras terá de
atrair capitais privados para todo o comple
xo intermodal: rodovias, ferrovias, hidrovias,
aerovias, dutovias. Com sobras para a na
vegação costeira, o sistema portuário, os
aeroportos em geral e os terminais de carga
intermodais.

Essa visão estratégica - continua o
analista econômico está - na raiz de dois
grandes programas de integração intermo
dai: o Corredor Atlântico do Mercosul e o
Corredor Centro-Leste.

E nota, adiante, que já está projetado o primei
ro corredor brasileiro para o Pacífico, com rodovias,
ferrovias e hidrovias que ligarão os Portos de San
tos, Rio e Vitória a outros tantos na região norte do
Peru.

Esses, os argumentos com que o Espírito Santo
deplora a não inclusão do Corredor Centro-Leste e do
Corredor Atlântico do MERCOSUL no programa
Avança Brasil. Somos unidade federativa de um gi-
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gantesco país, e com todos os brasileiros queremos
construir o futuro de desenvolvimento e de prosperi
c;Iade a que temos direito.

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

Muito obrigado.

O SR. AIRTON DIPP (PDr - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, gostaria de registrar data especial para a
Assistência Social Diocesana Leão XIII, uma unidade
de trabalho da Diocese da Igreja Católica de Passo
Fundo, Rio Grande do Sul, que no dia 25 de março
completou 40 anos de atividades.

A Assistência Social Diocesana Leão XIII foi
fundada no dia 25 de março de 1960, inicialmente
para coordenar, em nome da Diocese de Passo Fun
do, a distribuição de alimentos doados pela "Aliança
para o Progresso", dos Estados Unidos, às famílias
carentes.

A partir dessa ação inicial, a Leão XIII decidiu
criar cursos profissionalizantes, visando à promoção
humana dos beneficiários dos alimentos doados. Em
1974, atendendo a uma grande necessidade da co
munidade passo-fundense, foi criado o Centro da Ju
ventude e, a partir de então, a entidade fez sua opção
prioritária pelo atendimento de crianças e adolescen
tes. Deu-se início a uma nova etapa de atividades da
entidade.

Gradativamente, foram instaladas novas unida
des de atendimento nas vilas mais pobres da cidade
de Passo Fundo, tais como: Victor Issler, Bom Jesus,
São Luiz Gonzaga, Ipiranga, Luiza, Santa Maria e
José Alexandre Zacchia.

Os cursos profissionalizantes desenvolvidos
pela Leão XIII são fundamentais para a formação hu
mana de jovens que moram na periferia da cidade e
que por meio das aulas ministradas ganham oportuni
dade de competir no mercado de trabalho em busca
de uma colocação profissional.

Hoje, destacam-se os cursos de artes domésti
cas, artesanato, auxiliar de escritório, bordado indus
trial, tornearia mecânica, eletricidade, informática,
malharia, marcenaria, serralharia, cabeleireiro, corte
e costura e datilografia.

Todos esses cursos e os atendimentos na área
de educação infantil para crianças de todas as idades
são ministrados gratuitamente. Para tanto, a Leão XIII
recebe apoios firmados por meio de convênios e apa
drinhamentos da Alemanha e da cidade de Passo
Fundo.

Uma das campanhas desenvolvidas pela enti
dade denomina-se "APADRINHE UMA CRIANÇA", o
que possibilita a ampliação dos serviços em favor das
famílias carentes da cidade.

A Leão XIII é presidida por Ivo Ferrão, tendo na
Vice-Presidência Carlos Ceratti, na Secretaria Ivo Bo
danese e na Tesouraria Rogério Bortolini. No Conse
lho Fiscal participam Adejarmo Marcondes, Valdelírio
Canalli e Tranqüilo Grazziotin. São suplentes do Con
selho Irma Maria Trombini, João Bohn e Miriam Lago
Magro.

Está de parabéns a Leão XIII pelos 40 anos de
serviços sociais e assistenciais em favor das comuni
dades pobres de Passo Fundo.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
Venho à tribuna para manifestar minha tristeza com o
desfecho dado pela Presidência da República no en
caminhamento da questão do salário-mínimo.

O Presidente da República, num ato que de
monstra sua completa falta de sintonia com a socie
dade brasileira, baixou mais uma medida provisória, de
terminando um aumento de 11 % para o salário-mínimo,
que passará de 136 para apenas 151 reais.

O pior de tudo é que o Sr. Fernando Henrique,
ao editar essa Medida Provisória n!2 2.019, o fez sem
ouvir a sociedade, representada pela Câmara dos
Deputados, que havia instalado Comissão Especial
do Salário Mínimo justamente para colaborar na dis
cussão, apresentando propostas e apontando solu
ções que pudessem permitir ao Governo dar o maior
aumento possível ao salário-mínimo, atendendo a
esse importante anseio dos brasileiros mais necessi
tados. Mas, infelizmente, este Governo preferiu omi
tir-se na discussão e no debate na Câmara dos Depu
tados, optando pela decisão tomada de afogadilho e
sem ouvir esta Casa.

Todos neste Parlamento somos sabedores da
importância que o aumento do salário-mínimo tem
para diversas localidades brasileiras, pois sua reper
cussão no incremento das atividades comerciais é
sensível. Segundo dados levantados pela Associação
Nacional dos Fiscais de Contribuições Previdenciári
as - ANFIP, temos um universo de cerca de 25, mi
lhões de brasileiros que, direta ou indiretamente, são
beneficiados pelo aumento do salário-mínimo. E é de
se lamentar que o Governo Federal não tenha anali
sado o benefício social de uma melhor distribuição de
renda.

Assim, de nossa parte, cabe conclamar os de
mais colegas Parlamentares para alterarmos a N!edi
da Provisória nQ 2.019, de 24 de março de 2000, ele-
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vando O valor do salário-mínimo para R$180,00, aten
dendo ao anseio dos brasileiros mais necessitados.

Muito obrigado.
O SR. EURfpEDES MIRANDA (PDT - RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, os partidos governistas, especial
mente o PFL, que pregava um salário-mínimo de 100
dólares, agora terão a oportunidade de, no voto, apro
var um piso decente, que seja instrumento para alívio
da miséria a que foram jogados os trabalhadores e
aposentados nesses últimos cinco anos. Há alguns
dias, recomendei ao Senador Antonio Carlos Maga
lhães que deixasse de fazer demagogia com a des
graça alheia e ficasse onde sempre esteve: ao lado
dos banqueiros.

Meu partido, o PDT, tem compromisso histórico
com o salário-mínimo, criado por Getúlio Vargas para
ser uma ferramenta no combate às desigualdades so
ciais. Também não abrimos mão de seu caráter nacio
nal e unificado. O Governo de FHC está tentando des
viar-se de sua responsabilidade, na medida em que
propõe que os Estados fixem novos pisos para o salá
rio. Essa foi uma jogada de marketlng que deixa mal
todos os Governadores, até porque, no caso de Ron
dônia, é preciso que se encontre uma justificativa
razoável para ademissão de milhares de trabalhadores.

A medida provisória que está no Congresso, fi
xando em R$151 ,00 o novo salário-mínimo, joga para
os Governadores dos Estados apenas uma respon
sabilidade política. Na prática, eles não poderão fazer
nada, porque um piso estadual não atingiria os servi
dores públicos estatutários, além de mais de sessen
ta categorias profissionais privadas que têm piso es
tabelecido por lei. Essa é uma fórmula cretina que o
Governo encontrou para que não se debata a questão
essencial, que é a falta total de uma política de em
pregos e salários.

Meu partido deve fixar posição em torno de um
mínimo de 100 dólares, embora reconheça que mes
mo assim ele ficará longe de cobrir os requisitos cons
titucionais que formam sua base de cálculo. Embora
este Governo tenha-se especializado em rasgar e
desrespeitar a Constituição Federal, que seus inte
grantes juraram cumprir, é bom que os Parlamentares
dêem uma olhada nela antes de se dobrar aos argu
mentos burocráticos e desumanos dos financistas.

O inciso IV do art. 72 do Capítulo "Dos Direitos
Sociais" diz que são direitos dos trabalhadores urba
nos e rurais "salário-mínimo, fixado em lei, nacional
mente unificado, capaz de atender a suas necessida
des vitais básicas e às de sua família, como moradia,

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higi
ene, transporte e previdência social, com reajustes
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo..."

Os partidos aliados do Governo precisam pelo
menos uma vez erguer a cabeça e votar com cons
ciência. Se a maioria governista muitas vezes vota
sem saber o que está votando, apenas porque rece
beu ordens do Planalto, chegou a oportunidade de re
alizar um voto consciente e com conhecimento de ca
usa. Duvido que algum Deputado ou Senador não sai
ba o que significa a miséria que representa o salá
rio-mínimo e, sobretudo, as mentiras que se jogam,
como a quebra da Previdência.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, neste pronunciamento, queremos manifes
tar nosso total apoio ao Governo Federal, que preten
de retomar o Proálcool, sem dúvida nenhuma, um dos
programas mais ambiciosos do Brasil no setor.

Tenho ocupado esta tribuna, como representan
te do norte, noroeste e centro-norte do Estado do Rio
de Janeiro, para defender de forma intransigente os
interesses dessas regiões, principalmente na reivindi
cação de medidas para a sua recuperação econômi
ca, defesa esta feita sempre com critérios de raciona
lidade e bom senso, acima de tudo, buscando fortale
cer o interior fluminense e o nosso Estado como um
todo.

Desejo, no momento em que representantes
dos Estados produtores de álcool de São Paulo, do
Mato Grosso do Sul, de Pernambuco e da Paraíba,
em companhia do Ministro da Agricultura, Pratini de
Moraes, discutem a retomada do Proálcool, manifes
tar minha postura de completo apoio à causa, por
mim defendida sempre, em meus dois mandatos.

Em diferentes pronunciamentos reportei-me ao
processo de enfraquecimento do Estado do Rio de
Janeiro, em face do abandono do apoio ao segmento
da agroindústria, atividade esta que se encontra, há
décadas, relegada a segundo plano, sem obter qual
quer ajuda consistente por parte das autoridades
competentes, principalmente no que se refere ao se
tor sucroalcooleiro, um dos mais fortes do norte flumi
nense.

Estamos acompanhando, de perto, todo o pro
cesso de debate e redefinição, pelo Governo Federal,
do PROÁLCOOL (Programa Nacional do Álcool),
pressionando e cobrando a liberação de subsídios
para o setor, por entendermos que, apesar das dificul
dades dos mecanismos governamentais no tocante a
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concessão de subsídios à produtividade ou mesmo
abertura de linhas especiais de créditos, não há mais
espaço para a ausência de medidas que venham re
cuperar a indústria sucroa/cooleira e, em conseqüên
cia, restabelecer a geração de milhares de empregos
em todo o Estado do Rio de Janeiro.

É de conhecimento de todos a existência de pro
grama de reativação do Proálcool pelo Governo Fe
deral, elaborado por técnicos do Ministério da Indús
tria e Comércio e divulgado ainda em 1998. Este pro
jeto, em discussão, pressupõe redução do IPI de 13%
para 8%, redução do ICMS de 9% para 4% e manu
tenção do IPVA em 3% para carros populares. Os es
tudos projetam aumento de receita, apesar das dedu
ções oferecidas para veículos a álc001, da ordem de
R$3,8 bilhões nos próximos 10 anos, na,proporção de
R$134 milhões/ano, para a União, e R$72 mi
lhões/ano, para os Estados produtores de álcool, be
neficiando-se, diretamente, neste caso, o Estado do
Rio de Janeiro.

Trata-se de um projeto extremamente ambicioso
que, na realidade, depende apenas de vontade políti
ca para ser posto em prática. É preciso ultrapassar
esta barreira do imobilismo e encararmos a questão
do álcool como estratégica, seja em termos de com
bustível alternativo de alta viabilidade técnica, seja
como relevante componente do processo de fortaleci
mento econômico da Federaçãó.

Esperamos que a retomada do álcool se dê por
força de uma discussão ampla, pautada pelo respeito
não só ao setor industrial, como ao rural, no campo,
na busca de saídas para a crise enfrentada atualmen
te pelos produtores, que empregam milhares e milha
res de trabalhadores. Estamos cobrando, veemente
mente, e mais uma vez, a liberação, pelo Governo Fe
deral, dos subsídios ao plantio da cana-de-açúcar
para o Estado do Rio de Janeiro, como também o pa
gamento de recursos decorrente do Programa de
Equalização de Preços.

O momento é de proposição de medidas que re
vitalizem o programa de álcool, como também a sua
ponta rural, fornecendo os instrumentos financeiros e
creditícios que permitam ao pequ~noe médio produ
tor o plantio da cana-de-açúcar, o emprego de mi/ha
res de trabalhadores no campo. Isto não é uma ques
tão de foco assistencialista, Sr. Presidente, e sim de
foco econômico: apoiar o segmento sucroalcooleiro é
fazer com que o interior do Estado do Rio de Janeiro
cresça e fortalecer esta importante Unidade da Fede
ração.

É por crer na viabilidade da recuperação da in
dústria do açúcar e do álcool no Estado do Rio de Ja
neiro que uso de meu mandato nesta Casa para pro
por, acima de tudo, a parceria entre os diversos seg
mentos interessados na questão por parte da socie
dade civil, com os Governos Federal e Estadual, vi
sando, desta forma conjunta e democrática, à elabo
ração de programas abrangentes, que ataquem a crise
sucroalcooleira fluminense de frente, sem que perca
mos mais tempo nenhum na luta pelo soerguimento
de uma atividade econômica que merece respeito
não pela tradição que detém, mas também pelo amplo
potencial de desenvolvimento econômico que oferece.

Sr. Presidente, queremos registrar também,
com muita satisfação, a presença nesta Casa do
ex-Deputado e hoje Prefeito de Macaé, nosso amigo
Sílvio Lopes.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Nossos
cumprimentos ao Prefeito.

O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
meu pronunciamento é sobre a tramitação do projeto
dos fundos de pensão, que se encontra no Senado.
Esperamos ter a sua aprovação, já que há quase um
consenso em todo o Congresso sobre a importância
dessa matéria.

É até com um certo alívio que venho hoje a esta
tribuna para relatar a nossa satisfação, agora que o
Congresso Nacional está prestes a corrigir a grave
distorção que é o fato de os fundos de pensão, espe
cialmente os das empresas estatais, não contarem,
em seus órgãos de direção, com representantes dos
associados eleitos democraticamente.

Estamos falando da recente aprovação pela Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Se
nado Federal, do projeto de lei oriundo desta Casa
que trata da constituição, funcionamento e relações
entre os fundos de pensão vinculados às empresas e
órgãos públicos. É importante salientar que o projeto
foi aprovado naquela Comissão sem qualquer modifi
cação, o que demonstra o elevado convencimento de
que é inadiável o estabelecimento de novas regras
que visem especialmente dar maior transparência e
segurança aos associados. Temos a certeza de que,
faltando apenas a aprovação do projeto na Comissão
de Assuntos Sociais do Senado Federal, o Plenário
daquela Casa rapidamente irá aprová-lo.

Este assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, é do mais alto interesse público, pois o que in
felizmente vimos ao longo dos anos foi o que pode-
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mos chamar de verdadeira farra com o dinheiro das
empresas públicas e dos associados, que, sem repre
sentação e com pouca ou nenhuma possibilidade de
fiscalização, viam seus recursos serem desviados ou
usados para fins rescusos.

Esta Casa mesma foi testemunha dos desman
dos cometidos nos fundos de pensão das estatais,
por meio da criação de ,uma CPI em 1995 especial
mente para "investigar ás constantes denúncias de ir
regularidades em relação à administração das entida
des abertas e fechadas de previdência privada". Qu
ando do seu relatório final, em junho de 1996, a CPI
recomendou expressamente, entre várias outras su
gestões e providências, que "...fosse incentivada a
participação dos efetivos credores dos fundos de
pensão fechados, isto é, os participantes, na fiscaliza
ção e na gestão das entidades de previdência priva
da". Foi além: apresentou um projeto de lei comple
mentar alterando a Lei n1l 6.435, de 1977, "...propon
do a formação de conselhos de administração paritá
rios, com representantes das patrocinadoras e dos
participantes, e determinando a este conselho que in
dique a forma pela qual a diretoria executiva será
composta, bem como elevando para 2/3 o número de
participantes no conselho fiscal das entidades".

Também no Senado Federal o assunto não ficou
imune à investigação e preocupação dos Senadores.
Naquela Casa, Sr. Presidente, nada mais, nada me
nos do que duas CPI foram criadas, tendo como alvo,
de uma forma ou de outra, o envolvimento dos fundos
de pensão, sendo que, mais uma vez, aqueles ligados
às empresas ligadas ao Estado estavam sob os holo
fotes, com graves suspeitas de manipulação, mau uso
e desvio dos recursos dos associados.

A primeira CPI instalada no Senado Federal,
ainda em 1992, que ficou conhecida como a "CPI do
Esquema PP", investigou a influência política de
membros do Governo Collor, de triste lembrança, nos
fundos de pensão das estatais e na Petrobras. Após
longas investigações e debates, ao apresentar seu
relatório, a Comissão Parlamentar de Inquérito enten
deu de propor alterações na legislação que também
viesse, de alguma forma, possibilitar o "...aperfeiçoa
mento do processo de constituição, fortalecimento e
transparência do setor formado pelos fundos de pen
são". Entre as alterações propostas, estava, mais
uma vez, a constatação de necessidade de maior
participação dos associados na gestão dos fundos,
avançando inclusive ao determinar que os segurados
tivessem maioria simples no conselho deliberativo
das entidades.

Outra CPI, também naquela Casa, que durante
meses ocupou com destaque o noticiário em nosso
País, foi a que ficou conhecida como a "CPI dos Pre
catórios". Novamente, e para nossa tristeza, lá esta
vam, como que se fosse uma maldição, os fundos de
pensão das estatais envolvidos no escândalo dos títu~

los públicos, com suspeita de favorecimento e frau
des, para dizer o mínimo. Como se já tivesse tornado
rotina, eis que também aquela Comissão Parlamentar
de Inquérito julgou ser necessária a alteração da le
gislação sobre a "...gestão dos fundos de pensão, na
forma de projeto de lei, que estabelece o princípio da
gestão paritária nos fundos de pensão patrocinados
por entidades públicas, assim como a destituição dos
dirigentes quando estes não cumprirem a vontade da
maioria dos participantes". O projeto de lei proposto
determinava que o conselho de administração, que
seria paritário, escolhesse, além do seu presidente, a
diretoria executiva da entidade.

Como se vê, Sr. Presidente, é um consenso
quase absoluto no Congresso Nacional a necessida
de urgente de os fundos de pensão das estatais con
templarem, em seus órgãos de gestão, os represen
tantes legftimos dos associados, eleitos democratica
mente em votação secreta. Esta é a razão pela qual
sentimos necessidade de fazer este registro, ao mes
mo tempo em que nos congratulamos com o Senado
Federal pela tramitação rápida do projeto de lei oriun
do desta Casa, que sem dúvida irá inaugurar um novo
tempo na vida dos fundos de pensão, trazendo maior
tranqüilidade aos participantes.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. MARINHA RAUPP (Bloco/PSDB - RO.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estou apresentando requerimento
solicitando informações ao Ministro do Trabalho sobre
o salário-família.

Meu pronunciamento refere-se às ações do Go
verno Federal referentes ao setor agrícola, principal
mente citando a Resolução n1l 2.703, do Banco Cen
trai, que trata da renegociação das dívidas dos pe
quenos e miniprodutores rurais que fizeram emprésti
mos de 20 de junho de 1995 a 31 de dezembro de
1997. Sugiro ao Governo Federal que crie novo finan
ciamento que possibilite a esses produtores o plantio
de novas safras.

Na data de hoje gostaria de destacar as recen
tes medidas tomadas pelo Governo Federal visando à
melhoria do setor agrícola, tão importante para a eco
nomia brasileira.
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No último dia 14 de março o Banco Central edi
tou a Resolução nQ 2.703, que dispõe sobre a prorro
gação de vencimento de crédito de custeio e conces
são de rebate, ou seja, o desconto em operações de
crédito de investimento de miniprodutores e peque
nos produtores rurais, que permite aos beneficiários
que se encontram em atraso com os financiamentos
renegociarem suas dívidas com um prazo de até 5
anos para pagamento e 1 ano de carência. Após as
renegociações, as novas taxas de juros serão de
5,75% ao ano, sendo exigido que as novas parcelas
sejam quitadas até o vencimento.

Terão direito à referida renegociação aqueles
produtores que fizeram o empréstimo no período de
20 de junho de 1995 a 31 de dezembro de 1997, de
vendo efetivar a renegociação até o dia 30 de junho
de 2000, concedendo-se àqueles que estiverem em
dia com os pagamentos um desconto de 10% nas
parcelas vencíveis.

O que a Resolução nQ 2.703 não trata é se, ao
renegociarem'suas dívidas, os pequenos e minipro
dutores rurais terão direito a novos financiamentos.
Esperamos, portanto, que o Governo Federal crie me
canismo que possibilite aos pequenos e miniproduto
res efetuarem um novo financiamento com valores in
feriores aos anteriormente concedidos para o plantio
da safra, possibilitando aos mesmos quitarem os em
préstimos renegociados.

No dia 13 de janeiro de 2000 foi editada a Medi
daProvisória n2 1.988,;-j 6,""CIae dispõe sobre os recur
sos dos Fundos Constitucionais de Financiamentos
do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Cen
tro-Oeste (FCO), fixando juros mais baixos, permitido
aos beneficiários dos referidos fundos a renegocia
ção dos seus financiamentos, para aqueles mutuários
que os obtiveram até o dia 31 de dezembro de 1997,
não só reduzindo os juros, mas também concedendo
a dilação de prazos para pagamento em até 5 anos.

Isto mostra que o Governo Federal tem procura
do a fixação do homem no campo, com financiamentos
para agricultura familiar, o Pronaf etantos outros, dando
condições dignas de vida aos pequenos agricultores.

O Ministro Pratini de Moraes disse que foi pror
rogado o prazo de pagamento do custeio de arroz,
contratado por intermédio do Banco do Brasil. As par
celas que venceriam em junho e julho, no valor de 141
milhões, foram transferidas para novembro e dezem
bro deste ano.

São otimistas as previsões para a safra
1999/2000. Caso o Governo Federal libere os recur-

sos prometidos à agricultura, poderemos ter uma sa
fra de mais de 100 milhões de toneladas de grãos.

O Ministro da Agricultura e do Abastecimento,
Marcus Vinícius Pratini de Moraes, anunciou o pro
grama de modernização da frota de máquinas, para o
qual o Governo destinou R$1 ,6 bilhão para
2000/2001. Os juros serão de 8,75% ao ano para pro
dutores com renda anual de até R$250 mil e de
10,75% para os demais.

O Governo destinou R$2,8 bilhões para a co
mercialização de 12 milhões de toneladas de grãos
para a safra '1999/2000. O volume de recursos repre
senta R$1 bilhão a mais do que o alocado no ano pas
sado para o financiamento da produção agrícola.

Um dos instrumentos de comercialização da sa
fra é o Empréstimo do Governo Federal (EGF). Por in
termédio do EGF poderão ser contratados emprésti
mos para até 5,9 milhões de toneladas de algodão,
arroz,_milho e trigo. Para tanto, o Governo destinou
R$1 ,1 milhão, oriundos das exigibilidades bancárias
privadas, formadas a partir de 25% dos depósitos à
vista, e recursos equalizáveis do Banco do Brasil.

Também estão sendo lançados contratos de op
ção de venda para até 4,9 milhões de toneladas, para
os quais foram destinados R$1 ,20 bilhão. O Governo
estima que poderá ficar com 1,7 milhão de toneladas
de produtos, representando R$387,4 milhões, cercá
de 35% das opções. Outros R$151 milhões foram li
berados para o Prêmio de Escoamento de Produto
WEP) e recompra das opções. Com is!)o, o Mini§tério_
prevê o escoamento de 2 milhões de toneladas.

O Ministro informou ainda que está prevista a
compra de até 805 mil toneladas por intermédio de
Aquisição do Governo Federal (AGF), representando
R$189 milhões. O valor total das aquisições poderá
chegar a R$576 milhões, somando-se os outros
R$387,4 milhões dos contratos de opção que serão
transferidos pelos produtores ao Governo. O Ministé
rio já está promovendo 'as 'operações de compra de
feijão, para as quais foram destinados R$30 milhões.

Esperamos que o Governo Federal continue a dar
andamento às ações que vem desenvolvendo para o for
talecimento e reestrutu~ç&o de nossa agricultura, o que
gera odesenvolvimento ecrescimento de nossa Nação.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a
divulgação do meu discurso nos órgãos de comunica
ção des~a Casa, co~ transmissão no programa A Voz
do Brasil~ ,
". Era o que't!nh~ a dizer...

O SR, ALBÉRICO .CQRDEIRO (Bloco/PTB 
AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
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Srs. Deputados, falarei sobre três breves assuntos:
ação a que dei entrada hoje na Procuradoria-Geral da
República sobre o Complexo Lagunar Mun
daú-Manguaba, no Estado de Alagoas; emenda apre
sentada ao Plano Plurianual sobre os Vales do Mun
daú e do Paraíba, no mesmo Estado; e o prossegui
mento da luta pela salvação da casa de Graciliano
Ramos, onde residiu, no Município alagoano de Pal
meira dos índios.

São três assuntos - repito - eminentemente ala
goar.c:::: ~ ~ :-:...~resentação junto à Procuradoria-Geral
da República pedindo apuração dos fatos e punição
dos responsáveis pela poluição das Lagoas Mundaú
e Manguaba; 2) Emenda ao Plano Plurianual (PPA)
sobre os Vales do Mundaú e do Paraíba; 3) Apelo do
escritor Sebastião Nery: "Salve a casa de Graciliano
Ramos", em Palmeira dos índios.

Sr. Presidente, registro com a maior satisfação
encontro que tivemos, hoje, com o Procurador-Geral
da República Substituto, Dr. Haroldo Martins, a quem
fomos levar maiores elementos sobre os desastres
ambientais que vêm ocorrendo no Complexo Lagunar
Mundaú-Manguaba, no Estado de Alagoas. São dra
máticos Co de conseqüências catastróficas, sob os
pontos de vista social, econômico, humanitário e pro
fissional, os resultados dessa poluição.

As comunidades pesqueiras da região estão
profundamente atingidas, vez que dependem, direta
e indiretamente, da preservação desses ecossiste
mas para o sustento de suas famílias.

Destaco, hesta comunicação, a presença na au
diência de hoje do Dr. José Augusto Torres, advogado
da Procuradoria Parlamentar desta Casa, e do Dr. Nil
son Gibson.

É conveniente registrar que o Procuraaor, Dr.
Haroldo Martins, assumiu o compromisso de oferecer
denúncia da ilicitude ocorrida, bem como empe
nhar-se em punir os responsáveis pela degradação e
destruição do meio ambienle, assim como analisar a
possibilidade de ressarcimento das famílias dos pes
cadores, com a devida indenização dos prejuízos que
tiveram até agora.

Informo que entreguei f;,~rto material ao Procura
dor Haroldo Martins, para que tenha elementos ne
cessários, a fim de adotar as providências legais cabí
veis.

Oportunamente voltaremos ao assunto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dia 21 do
mês corrente enviei a seguinte carta a Ronaldo Les
sa, Governador de Alagoas:

Está no Plano Plurianual (PPA) a
Emenda de R$150.000.000,00 (cento e cin
qüenta milhões de reais), de autoria do De
putado Albérico Cordeiro, cujo objetivo é de
sencadear as ações necessárias para resol
ver os problemas dos Vales do Mundaú e
do Paraíba.

1 - Os 150 milhões de reais propostos
e ainda dependentes de cortes e ajustes
são, claro, insuficientes. Mas, estou certo,
servem para abrir a conversa.

2 - Sugiro a Vossa Excelência acionar
os setores técnicos específicos do Governo
de Alagoas para reunir lideranças da região,
visando:

a) Lobby legítimo e honesto junto ao
Deputado Renato Vianna, Relator do PPA;

b) A elaboração dos estudos e levanta
mentos estatísticos, ecológicos e financei
ros;

c) A apresentação de uma proposta
concreta e objetiva ao Governo Federal.

Sei tratar-se de trabalho profundo, de
médio e longo prazos, e que, por isso mes
mo, exige profissionalismo e vontade política.

Convicto de que este assunto está
sendo tratado pela primeira vez com serie
dade, estou certo de que o Governo de Ala
goas saberá conduzi-lo dentro dos padrões
de lisura, tecnicidade e rapidez exigidos pe
las ações a ele vinculadas.

Concluindo, informo que essa inserção
dos Vales "Mundaú" e do "Paraíba" no PPA,
com qualquer recurso que se lhes consiga,
garante ao problema o direito de discuti-lo e
buscar alternativas até o ano 2004, além de
contribuir para minimizar os problemas das
Lagoas Mundaú e Manguaba.

Depende, agora, da eficiência do Go
verno de Alagoas.

No que me couber, estou às ordens.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a casa

onde residiu Graciliano Ramos, em Palmeira dos índi
os, corre o risco de fechar as portas. Sebastião Nery,
brilhante escritor e cronista, publicou em sua coluna
nacional, no dia 25 do corrente mês, o seguinte co
mentário:

MONUMENTO A GRACILlANO

Está indo ao Rio, na próxima semana,
o incansável Deputado Albérico Cordeiro,
do prS de Alagoas, para pedir a Oscar Nie-
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meyer que desenhe um monumento a Gra
eiliano Ramos, para ser erguido em Palmei
ra dos índios.

Graeiliano é o único dos grandes escri
tores brasileiros que não tem um museu, um
memorial, uma fundação à altura de sua
grandeza. Machado de Assis, Euclides da
Cunha, Monteiro Lobato, Guimarães Rosa,
Gilberto Freyre, Jorge Amado, para citar só
meia dúzia, têm a memória e o acervo cui
dados.

A modesta "Casa Museu Graciliano
Ramos", em Palmeira dos índios, onde ele
nasceu, foi prefeito e escreveu os primeiros
romances, tombada pelo Iphan em 1965 e
restaurada em 1972, está lá abandonada,
ameaçada, com infiltrações. A Prefeita Maria
José Nascimento não toma conhecimento.

O pequeno acenio inicial de documen
tos, constituído com doações, não está devi
damer;'lte organizado, catalogado, estudado.
Faltam os cuidados de um museógrafo. O
Ministro da Cultura, Francisco Weffort, pre
cisa tomar uma providência, até em ho
menagem à sua mulher, que é de lá, de Ala
goas.

A oportuna iniciativa do Deputado
Albérico Cordeiro, para a construção de um
monumento com risco sempre genial de Ni
emeyer, que foi amigo do grande romancis
ta, permite a mobilização de entidades e
empresas para um patrocínio que, além do
monumento, cuide da Casa Museu de Gra
ciliano Ramos.

Com a palavra o Ministro Weffort e o
Governador Ronaldo Lessa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para
colaborar com o cronista, enviei-lhe ontem o seguin
te bilhete, com o qual encerro este conjunto de três
registros:

Grande Sebastião Nery,
- dois registros de nascimento,
- duas informações e
- um agradecimento.
s) Graciliano Ramos nasceu em Que

brangulo, cidade vizinha a Palmeira dos
índios, no dia 27 de outubro de 1892. Foi
Prefeito de Palmeira de 7 de janeiro de
1928 a 10 de abril de 1930.

b) Alagoana não é Dona Maria Mada
lena Costa Freire, esposa do Ministro Wef-

fort. É a Sra. sua mãe, Dona Maria Correia
da Silva Weffort, que nasceu em Atalaia e
foi morar em São Paulo ainda criança. Lá,
casou-se com o imigrante que viria a ser o
pai do atual Ministro da Cultura.

c) Estou "cavando" contactos com pa
rentes de Graciliano Ramos e Jorge Amado
(as duas famílias têm vínculos através de
casamentos). Preciso de gente de peso e
prestígio para tentar restaurar a Casa e a
Memória do escritor para Palmeira dos índios.

d) O amigo comum e Ministro Luciano
Brandão Alves de Souza já fez contacto
com Oscar Niemeyer. Só encontrou boa
vontade e disposição do maior arquiteto bra
sileiro do século.

e) Grato, gratíssimo, pela contribuição a
Alagoas.

Tenho dito.
O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, chamo a atenção para a parcialidade e
subserviência política absolutamente absurda e
afrontosa da Justiça Eleitoral da Bahia quando proibiu
a divulgação de diversas inserções do PCdoB na pro
paganda eleitoral gratuita naquele estado, simples
mente porque o PFL disse, antecipadamente, que
aquelas propagandas atacavam o grupo carlista, pre
dominante na Bahia.

Por meio de uma censura prévia, a desembar
gadora, sem tomar conhecimento e respondendo ao
pedido do PFL, que era de censurar um programa,
censurou todos os programas, fato absolutamente tí
pico da Bahia, onde o Tribunal Regional Eleitoral e ou
tros setores funcionam de acordo com a corrente polí
tica predominante naquele estado.

É nesse sentido que estamos apresentando
aqui o nosso pronunciamento e o nosso protesto. A
parcialidade afrontosa e a subserviência política da
Justiça Eleitoral da Bahia são características lamen
tavelmente já conhecidas nos meios políticos brasilei
ros e até nos Tribunais Superiores de Brasília. Na se
mana passada, mais uma vez, a Justiça Eleitoral bai
ana tomou uma decisão marcada pela submissão ao
partido político predominante na Bahia, o PFL. Por
meio de sua Corregedora, Desembargadora Acy
Ferreira Dias, foi proibida a divulgação na Bahia de
uma série de inserções do PCdoB, simplesmente por
que o PFL sentiu-se atingido por um dos textos de 20
segundos que veiculou notícias públicas sobre casos
baianos sobejamente noticiados em âmbito nacional.



12458 Quarta-feira 29 DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

Ao acatar ação movida pelo PFL e determinar a
suspensão das inserções do PCdoS, a Desembarga
dora praticou uma censura prévia, vedada pela Cons
tituição brasileira. S. Exa. tomou por base outra inser
ção veiculada pelo PCdoB no último dia 17 de março,
quando o partido, pela voz de sua Deputada Alice
Portugal, apontou o apoio do Senador Antonio Carlos
Magalhães ao Governo FHC, denunciou irregularida
des no Serviço de Atendimento ao Cidadão, mantido
pelo Governo Estadual, pediu apuração para as de
núncias de envolvimento do Líder do Governo na
Assembléia Legislativa da Sahia com a máfia do rou
bo de cargas e citou o episódio relatado pela
ex-Primeira-Dama de São Paulo, Nicéa Pitta, onde é
dito que o Senador ACM interveio para que a emprei
teira OAS recebesse pagamentos.

Todos os fatos apontados pelo PCdoS em sua
propaganda no dia 17 de março eram de conheci
mento público e constavam de inúmeras matérias pu
blicadas por jornais da Bahia e de todo o País. Além
disso, as inserções censuradas tratavam de questões
inteiramente diferentes das já veiculadas, o que ca
racteriza de fato a censura prévia. A desembargado
ra, como de resto acontece muito na Bahia, no afã de
bem servir ao grupo político hegemônico baiano, ex
trapolou até o pedido formulado pelo PFL e vedou a
exibição de todas as inserções a que o PCdoB tem di
reito. A proibição da exibição de propaganda políti
co-partidária do pedoS foi assim um ato arbitrário,
ilegal, discriminatório e faccioso.

O Diretório Regional do PCdoB da Bahia já está
buscando os caminhos legais para assegurar a exibi
ção de sua propaganda partidária. Mas, como se trata
da Bahia, o provável é a questão vir até o Tribunal Su
perior Eleitoral, pois até hoje não se tem notícia de
uma única decisão do TRE baiano que contrarie os in
teresses do grupo carlista. Pelo contrário, o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia tem-se caracterizado
como uma corte serviçal, subserviente aos interesses
dos poderosos da Bahia e, via de regra, tem contribuí
do para a usurpação de mandatos políticos por parte
de candidatos derrotados do PFL.

Os exemplos de arbitrariedades são vários, e no
próprio TSE já são tratados com ironia recursos impe
trados contra decisões adotadas pelo Tribunal Regio
nal Eleitoral da Bahia. Ainda há pouco, o Prefeito legi
timamente eleito do Município de Várzea da Roça
conseguiu recuperar no Tribunal Superior Eleitoral o
mandato que lhe foi usurpado por mais de três anos
I=-elo candidato pefelista, a partir de protelações e ma
nobras exercidas pelo TRE. Em Livramento de Nossa

Senhora, o Vereador João Batista Cambuí, eleito pelo
PCdoB, demorou quase três anos para assegurar
junto ao TSE o mandato que lhe foi conferido pelo
povo e que a Justiça Eleitoral da Bahia teimava em
lhe usurpar para entregar ao PFL.

Chamo a atenção dos Srs. Deputados para esta
absurda e inaceitável situação existente na Bahia,
onde o Tribunal de Justiça tem dois desembargado
res que, segundo um outro desembargador, interce
deram para libertar um criminoso preso por integrar
uma quadrilha de ladrões de cargas; onde o Tribunal
Regional Eleitoral é conhecido por só proferir senten
ças em favor do grupo carlista; onde o Líder do Gover
no na Assembléia Legislativa é acusado de ter estrei
tas vinculações com um integrante da máfia do roubo
de cargas; e onde nenhuma denúncia que contrarie
os interesses do grupo carlista consegue ser sequer
investigada.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, nos últimos dias 23 e 25 do corrente
mês, Lisboa abrigou a Reunião Européia de Cúpula a
chamada "Cimeira" para tratar, entre outros temas, do
problema do desemprego nos 15 países que integram
a União Européia e das soluções para a criação de
novos empregos, face às estatísticas sociais inquie
tantes que registram cerca de 16 milhões de desem
pregados naquele poderoso mercado. O problema do
desemprego é, em escala mundial, tanto europeu
quanto brasileiro ou africano ou asiático. É, também,
e dramaticamente, de toda a América Latina.

Esse debate é muito importante na atualidade,
quando o Congresso vai examinar a medida provisó
ria que fixou o novo índice do salário mínimo nacional,
que, mesmo vindo a atingir US$1 00, na esfera federal
ou nos es7tados, estará ainda muito longe dos parâ
metros europeus e norte-americanos atuais.

O processo de globalização dos mercados, com
as megafusões que se processam hoje de forma ace
lerada - veja-se o caso recente do acordo FIATIGM -,
está sendo, lamentavelmente, excludente de
mão-de-obra, embora as novas avenidas econômicas
abertas pela informática e a biotecnologia criem mi
lhares de novas oportunidades de emprego. Por outro
lado, o uso generalizado dos PC, com a informática
incorporada ao currículo do primeiro grau em vários
países, inclusive nos de economia emergente, abre
extraordinárias perspectivas de renda, não necessari
amente através do emprego formal.

Schumpeter, nos anos 40, e Friedrich von Hayek
já antecipavam essas mudanças que iriam ocorrer na
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estrutura do emprego em todo o mundo, reeditando a
idéia de Nikolai Kondratiev, que, em princípios do sé
culo XX, profetizava os "ciclos econômicos do capita
lismo, a cada 60 anos".

Superada, hoje, a tese de Keynes, de que o in
tervencionismo do Estado é o motor do desenvolvi
mento econômico, a nova economia apóia-se, cada
vez mais, no surgimento de novos produtos de consu
mo, em novos métodos de produção, com eficiência e
eficácia, e em novos tipos de organização industrial.

Há quem julgue que, a longo prazo, a liberação
das forças do mercado possa desembocar em exces
sos, a tal ponto que a própria sociedade reclamaria
novas formas de regulamentação da economia. Isto
confirmaria a teoria de Kondratiev: que viria um novo
"ciclo", com a presença do Estado.

Seria o caso de repetir, com a romancista fran
cesa Marguerite Duras, cuja frase ficou célebre em
maio de 1968, em Paris, durante a revolta dos estu
dantes, que mudou os costumes políticos na França
da V República: 'Nós não sabemos para Qnde vamos,
o que não significa que não cheguemos lá".

Já tive ocasião de dizer que, na ótica do soci
al-liberalismo, o mercado, por si só, não é um valor da
cidadania, mas instrumento para atingirmos os verda
deiros valores: democracia, liberdade, justiça, educa
ção, saúde, segurança pública, emprego - a maior
conquista social.

O grande desafio filosófico do liberalismo, em
nossos dias, é que temos de superar, na prática políti
ca que o sistema engendra, a problemática da desi
gualdade social e econômica, pois a consciência críti
ca cidadã já não aceita o convívio com níveis extre
mos de pobreza.

Recentemente, entidades patronais européias
patrocinaram um ciclo de debates sobre o problema
do emprego e desemprego, destacando-se, entre os
temas, a comparação dos modelos americano e euro
peu de economia, a experiência holandesa, na adap
tação de uma pequena economia aberta aos desafios
da globalização, e também a experiência irlandesa na
criação de novas indústrias, com prioridade para ab
sorver a mão-de-obra jovem, em virtude do alto índice
de desemprego na faixa etária de 19 a 25 anos, na
República da Irlanda.

Além do paradoxo do desemprego na Europa
dos 15, apesar do seu crescimento econômico, verifi
ca-se outro paradoxo igualmente desafiante: há mi
lhares de postos de trabalho por preencher, principal
mente na área de informática, pois falta nesse campo
mão-de-obra qualificada em número suficiente. São

os chamados empregos da "indústria do futuro", que
já está, hoje, às portas. Nesse campo, a vantagem da
economia norte-americana é espetacular.

Está provado, com o exemplo dos Estados Uni
dos, ~ue os países que conseguem alcançar maiS al
tos níveis de desenvolvimento tecnológico em high
tech são os que podem criar e oferecer mais empre
gos em suas economias.

É por isso que o PFL, em seu programa soci
al-liberai, procura incentivar a incorporação mais rápi
da da informática nos currículos escolares no Brasil,
consciente de que devemos estimular a criação de
uma nova mentalidade no sistema educacional brasi
leiro, voltada para a "nova economia de mercado" e a
evolução tecnológica, e levar ao trabalhador, dentro
da fábrica e nas suas associações e sindicatos, a
mensagem de que a obtenção de um emprego ou a
auferição de uma renda vai passar, cada vez mais,
pelo conhecimento e pela operação das novas tecno
logias da informática.

Muito obrigado.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o escritor e jornalista Carlos Heitor
Cony foi eleito membro da Academia Brasileira de Le
tras e passará a ocupar a vaga deixada pelo roman
cista Herberto Salles. Nesta ocasião, quero prestar
minha homenagem a esse ilustre brasileiro, que tem
honrado seu País como brilhante romancista, jornalis
ta altivo e destacado combatente da liberdade.

Como romancista, Carlos Heitor Cony filia-se à
nossa tradição de ficção urbana. É herdeiro da veia pi
caresca de Manuel Antônio de Almeida, criador do
"Memórias de um Sargento de Milícia", do sentimento
dramático da vida presente em "O Ateneu", de Raul
Pompéia, e do universo carioca como matéria de fic
ção brilhantemente explorada por Machado de Assis.

O romance de estréia de Cony foi "O Ventre",
drama de costumes passado na classe média cario
ca. Ele continuou explorando esse tipo de tema em ro
mances como 'Tijolo de Segurança", "Antes, o verão",
"Matéria de Memória" e "Balé Branco". Em "Informa
ção ao crucificado", Cony explorou seu passado de
seminarista, utilizando a fé e a perda da fé como ma
téria de ficção. Em "Pessah: a travessia", num mo
mento de radicalização da ditadura militar, ele teve a
coragem de colocar em cena o nascente movimento
guerrilheiro de resistência à ditadura.

No jornalismo, Carlos Heitor Cony madrugou na
resistência ao novo regime. De sua coluna no Correio
da Manhã, ao lado figuras como Alceu de Amoroso
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Lima, Hermano Alves e Antonio Callado, não hesitou
ao defender com valentia as liberdades democráticas
e ao denunciar com veemência a brutalidade erigida
em método de governo.

Pagou caro; conheceu a prisão, o exílio e o os
tracismo em seu próprio País. Quando pôde voltar de
seu exílio cubano, prosseguiu em seu combate como
jornalista e como romancista. Ajudou a sepultar a di
tadura. Mas não se deu por satisfeito apenas com a
conquista das liberdades formais. Não se rendeu aos
cantos de sereia do neoliberalismo. Prosseguiu em
seu combate pela ampliação dos espaços de liberda
de, sem esquecer da indispensável solidariedade
com os excluídos. Certamente porque tem consciên
cia de que não se pode falar de democracia num País
com as desigualdades sociais e a concentração de ri
queza e renda presentes no Brasil.

Cumprimento a Academia Brasileira de Letras
pela escolha de Carlos Heitor Cony. Esse gesto honra
suas melhores tradições. E cumprimento Carlos Hei
tor Cony pela eleição. Esse descrente apartidário
soube cumprir o dever essencial da esperança e fez
por onde merecer o reconhecimento de uma impor
tante instituição de seu País.

Durante o discurso do Sr. Aloízio Merca
dante, o Sr. Marçal Filho, § 2B do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Enio Bacci, §
2B do artigo 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao Sr. Fernando Gonçalves.

O SR. FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a fórmula encontrada pelo
Governo Federal, para eE/tabelecer o novo valor do
salário mínimo, é bastante engenhosa e inteligente,
porque atribui liberdade aos Estados de estabelecer
piso salarial mais elevado, considerando-se as possi
bilidades de cada unidade federativa.

Do ponto de vista político, o Governo pratica
mente desarmou aquelas demandas por um mínimo
equivalente a 100 dólares, ou até mais, ao não invia·
bilizar qualquer decisão nesse sentido por parte dos
estados. Aqueles que realmente entendem que a me
nor remuneração deve ficar em torno de R$180,OO
dispõem da plena condição de trabalhar o assunto
junto à respectiva Assembléia Legislativa, para im
plantar no seu estado referido valor, para o que certa
mente deverão travar amplo debate na opinião públi-

ca, principalmente, com a participação do setores
empresariais.

É importante que a população seja devidamente
informada e esclarecida, para que o assunto não se
mantenha como fonte a discursos demagógicos. Pon
to fundamental a ser enfatizado, Sr. Presidente, é que
o piso valerá somente para uma minoria de servido
res públicos regidos pela CLT e para os trabalhadores
da iniciativa privada cujos pisos salariais não tenham
sido fixados anteriormente.

Por isso, quando um governador de estado vem
a público, na imprensa, afirmar que irá propor um mí
nimo de R$400,OO, como acaba de fazer o Governa
dor Garotinho, crescem as preocupações quanto às
reais possibilidades de que esse valor realmente ve
nha a ser estabelecido no Rio de Janeiro ou em qual
quer outro Estado da Federação.

Espero, Sr. Presidente, que o governo do esta
do, ao encaminhar à Assembléia Legislativa o projeto
de lei que irá fixar aquele valor anunciado como míni
mo a ser observado no Rio de Janeiro, façaMo basea
do em estudos sólidos a respeito das verdadeiras
condições do erário público estadual e municipal,
bem como das empresas e pessoas físicas emprega
doras, de arcarem com o pagamento mensal de
R$400,OO, prometido pelo governador. Se não funda
mentar sua proposta em dados claros, objetivos e
bem definidos, a população do Rio de Janeiro enten
derá as palavras de S. Exa. como tipicamente dema
gógicas, próprias de um discurso eleitoreiro, sem o
compromisso com o ajuste fiscal tão necessário à
manutenção da estabilidade econômica e com o fim
da inflação.

Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal, já
aprovada nesta Casa e em fase final de tramitação no
Senado Federal, trará imposições legais ao cumpri
mento do Orçamento e das metas fiscais nele estabe
lecidas.

É preciso considerar também, Sr. Presidente, a
absoluta necessidade de cautela com relação aos va
Iares a serem fixados em cada estado, de modo que
isso não se constitua em motivo à transferência de
empresas para outras regiões, em conseqüência de
aumento exagerado de custos.

O lamentável é que a saída encontrada pelo Go
verno não atende aos justos reclamos dos quase 13
milhões de aposentados e pensionistas da Previdên
cia Social que percebem proventos de apenas um sa
lário mínimo, cujo valor a vigorar a partir de abril próxi
mo - de R$151,OO por mês - sequer garante os gas-
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tos à sobrevivência, que se agravam com a idade
avançada.

'I. Fica mais uma vez registrado o meu apelo, Sr.
Presidente, para que a,área econômica do Governo e,
o Ministério da Previdência e Assistência Social redo~
brem os esforços, visando a que sejam'encontradas
outras soluções para o definitivo equaciQnamento das
contas da Previdência, mediante as' quais se possa
proporcionar, em breve, alguma melhoria capaz de
trazer alívio a aposentados e pensionistas humildes,
que ora se submetem a tantos sacrifí~ios.

. Era o que tinha a dizer.

O 'SR. MARÇAL FILHO (Blocb/PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presiej'ente, Sras.
e 'Srs. Deputados, màis uma vez ocupO' ést? 'tribuna
para ressaltar os efeitos perversos da globalização da
economia em nosso País e em toçlos os Õtltros países
mais pobres. Segu~do relatório anual do BID·- Banco
Interamericano de -Desenvolvimento, ·divulgéjqo on
tem, a globalização reduziu a renda na'Al'riérica Lati~

na, enquantç o aumento da riqueza sé' êbncent~ou
nos países mais ricos, com o fosso que sépara os paí
ses pobres dos mais desenvolvidos, re~ornando aos
lamentáveis níveis de 30 anos atrás e prejudicandc
4,8 bilhões dE! pessoa-s-que vivem no-mundo em ele
senvolvimento e que, inacreditavelmente;'vivem com
o correspondente a menos de dois dólares~pordia.

, { •• , I

, . A riqueza acumulada pelos países po,~res nas
, . '-- .....

decada de 70 e 80, Sr. Presidente, retornou as re-
giões mais ricas a partir de 1990, graças cà grqb?liza
ção da economia que enriquece ainda mais .CJ~' Çt~e já
são muito ricos e nada melhora na vida dos pqbres.

, E o Brasil, Sr. Presidente, como a maiqr.~cono~

mia latino-americana, exemplifica bem o que aqui es
.tou.dizendo. No começo da década de 7.0, a r!3nda.per.
capita brasileira era de US$1.685, corresponder,jdo a
15,5% do rendimento médio de cada habitante.do
grupo de países desenvolvidos. Em 1980 essa rela~

ção 'subiu de 15,5% para 21 ,6%. ~o' ano pa~saclo,
I ", . ~

com a globalização a pleno vapor, a renda l11édia do
brasileiro caiu dos 21 ,6% para os 15,5% do rendimen~

to cios habitantes dos países mais riço.s.

I Outro dado de desesperança .do relatório po
810, Sr. Presidente, refere-se à rend.a.per capita bra
sileira, que ao longo dos últimos vint~,pl1oS conseguiy
passar apenas de US$3.069 para. US$3.181. !s,to
mesmo, Sr. Presidente, em'vinte anos,?.renda per Céi.:

pita do brasileiro cresceu em apenas:3;64%, ou seja,
em US$112.

E o que é pior, Sr. Presidente, a renda per capita '
. brasileira está equivalendo à metade da dos nossos vi

zinhos argentinos.
E, como conseqüência, no rastro do nosso sofrí

vel crescimento econômico, recebemos como "pre
sente de grego" o crescimento do l 3emprego em
369% nos últimos anos, o qUê nos coloca como o ter
ceiro país do mundo com mais desempregados, além
da recessão, da miséria, €, das gritantes desigualda
des e a desintegraçãp socral, apesar de algumas im
portantes melhoras nos im:licadores sociais nas últi
mas décadas, como a queda no índice de mortalida
de infantil.

O próprio Ministro do 'Planejamento, Orçamento
e Gestão, Martus Tavares, reconheceu em discurso,
ontem, em Nova Orleans, que ainda há muito o que
fazer no Brasil no campo sociál para a redução da po
breza e das desigualdades sociais..

E: para reverter este negro quadro? É preciso,
Sras. e Srs. Deputados, investimentos contínuos e
maciços em educação e saúde, o combate ininterrup
to à corrupção, além da consolidação da estabilidade
econômica e democrática.

. Se a renda per capita cresceu apenas 3,64%
em 20 anos, a carga tributária brasileira cresceu
295,63°1~ em 13 anos, '6 10% em apenas um ano, em
1999, segundo estudo do Instituto Brasileiro de Pla
nejamento Tributário - IBPT, levando a arrecadação
tributária a ter uma elevação, também em 1999, de
11,23%, representando 30,21 bilhões a mais nos co
fres federais, estaduais e municipais. E saíram de
onde? Saíram do bolso da população e da iniciativa
privada.

Contraditoriamente, se a contribuição do setor
privado para o setor público vem crescendo em ritmo
veloz ano a ano, as riquezas, por sua vez, não· vêm
crescendo no-mesmo ritmo. '

. ,Não seria, então, este o momento para refletir
mos sobre esta relação e tirar o Brasil do pódio dos
países de maior.percentual de carga tributária, já qL.e
ocupamos o segundo lugar, perdendo apenas para a
poderosa Alemanh,a? A própria Argentina, que aqui
citei, como detentora de uma renda per capita 100%
;naior que a nossa, possui uma arrecadação que. ,
~\quivale a ,apenas W,3% do piS, contra os nossos
~~,2;990.10 do .ano passa90' O qye quer dizer que maio
res, imp'ostos não$ign.ificam ~ ~~o garantem melho:.
les.serviços emelbor qualidade de vida à população
que recolhe est~s'tribuios,

Encerro, ,Sr': Presidente, este meu pronuncia
mento-recheado de tantos índices e números" apelan-
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do veementemente ao Governo Federal e ao Con
gresso Nacional para que transformemos o discurso
em prática, a fim de corrigirmos as gritantes, agudas e
vergonhosas desigualdades sociais, que formam
uma intransponfvel barreira para o progresso de nos
sa Nação. Chega de aumento da distância que nos
separa dos pafses mais ricos! Chega de sermos o
campeão mundial em desigualdade social! Jamais al
cançaremos o tão sonhado e propalado crescimento
econômico sustentando sem avanço social.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE (Bloco/PSDB 
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, transcorre hoje o segundo
aniversário da infausta morte de um querido amigo, o
Padre Aldo Luchetta, líder religioso e comunitário em
Riacho de Santana, Estado da Bahia.

Por um dever de amizade e lealdade a esta ines
quecível figura humana, misto de religioso e líder co
munitário, de pregador e mecenas, levando sempre
consigo o ideal de unir a fé à realidade da vida dos
que o cercavam, quero manifestar meu preito de sau
dade ao Padre Luchetta.

Esse italiano tão profundamente brasileiro, or
denado em 2 de junho de 1966 em Condongne, na
Itália, veio para o Brasil, tor-nou-se um brasileiro de
coração, com obras práticas e caridosas, unindo as li
deranças das comunidades, implantando e organi
zando o culto, levando o povo a participar de ações
comunitárias, distribuindo Bíblias e obras pias, cele
brando missas em locais ermos e de difícil acesso, vi
sitando doentes e moribundos, trabalhando na forma
ção de animadores, de catequistas, de grupos jovens,
enfim, dando tudo de si pela comunidade. Apresenta
va uma nova Igreja, um Deus onipresente e vivo, um
credo de ação e de conscientização do valor da vida
humana.

Desde 1976, quando foi nomeado Vigário da
Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Botupo
rã, Bahia, que englobava, à época, os Distritos de Ca
turama e Tanque Novo, exerceu seu sacerdócio de
maneira incansável e séria, levando ao povo um
Evangelho de amor, de esperança e de dignidade de
vida.

Liderando um grupo seleto de pioneiros, entre
os quais Joaquim de Oliveira Nogueira e Edmílson
Saraiva, criou a ECOFABA - Escola Comunitária da
Família Agrfcola da Bahia, num empreendimento pro
gressista e dinâmico, que se expande até nossos
dias. Estes pioneiros continuam a exercer a liderança
comunitária na região de Riacho de Santana e Bo-

tuporã, seguindo o exemplo deixado pelo Padre
Luchetta.

É com grande emoção, pois, que levo a todos
minha palavra de amizade eterna, meu preito de res
peito e admiração a este grande líder religioso, que
nos deixou há 2 anos.

Sei que lá onde se encontra agora o Padre Lu
chetta, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, está
seguramente olhando por todos nós, torcendo pela
nossa felicidade enquanto seres humanos e levando
ao Pai Eterno nossas súplicas.

Padre Luchetta, as cooperativas que o senhor
ajudou a criar estão aqui, fortes e pujantes. Os Sindi
catos de Agricultores, que tiveram no senhor um balu
arte, aqui estão presentes, dinâmicas e progressistas.
Seu povo, Padre Luchetta, está aqui, lutando, cres
cendo, buscando atingir os ideais que o senhor lhe
mostrou, nas associações que o senhor fundou. Sua
memória, Padre Luchetta, permanece marcada entre
nós. Nunca o esqueceremos, Padre luchetta.

São estas as minhas palavras neste dia em que
comemoramos o segundo aniversário do passamen
to de nosso querido amigo Padre Aldo Luchetta.

Era o que tinha a dizer.

Durante o dicurso do Sr. Mário Negro
monte, o Sr. Enio Bacci, § 29 do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Marçal Filho,
§ 2B do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) 
Concedo a palavra ao Sr. Nelson Marquezelli.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, dia 22 de março próximo pas
sado-comemorou-se o Dia Mundial da Água. A grande
pergunta que se faz é se devemos comemorar ou co
meçamos a agir.

Apesar de não vivermos um dia sequer sem
este precioso líquido, não estamos cuidando para que
ele exista em qualidade e quantidade para hoje, ima
ginem o que sobrará aos nossos descendentes.

A Constituição do Estado, promulgada em 1989,
instituiu o Sistema Integrado de Gerenciamento dos
Recursos Hídricos, e a Lei nSl 7.663, de 1991, criou os
Comitês de Bacias Hidrográficas, que são 20 em meu
estado. Estes comitês de bacias, integrados por re
presentantes do Governo Estadual, Municipal e mem
bros de entidades e organizações da sociedade civil,
que foram criados para tratar da gestão das águas,
são os fóruns que definem as ações e obras de manu-
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tenção e recuperação dos recursos hídricos necessá
rios em cada bacia.

Para promover o uso mais racional do precioso
líquido, há que haver a cobrança pelo uso da água.
Essa contribuição, Sr. Presidente, está preconizada
pelo Código Federal das Águas desde 1934, até hoje
não regulamentada. No Estado de São Paulo também
está prevista na Constituição e na Lei n!! 7.663, de
1991 , que tem como propósito o restabelecimento do
princípio de igualdade de 'direitos, garantindo a todos
o acesso a esse bem público de uso comum. A de
manda crescente por água e o descaso com as baci
as e mananciais exigem uma nova postura educativa
para o uso racional e a garantia de qualidade e quanti
dade adequados para todos.

Os recursos advindos d? cobrança pelo uso da
água serão coordenados, distribuídos de forma racio
nal, ordeira e fiscalizados pelos comitês, com a pre
sença da sociedade civil, uma forma de garantir que
não haja desvios e sua aplicação seja dentro dos pa
drões estabelecidos: projetos e obras de água, esgo
to, lixo (saneamento básico), reflorestamentos, prote
ção à flora, fauna etc.

O quanto pagar deverá ser decidido pelos comi
tês das bacias hidrográficas e cobrado de acordo com
as necessidades de ações e obras de cada bacia. Os
benefícios advindos desta cobrança pelo uso da água
serão: consciência do real valor da água, promovendo
o seu uso racional e reduzindo perdas e desperdícios;
garantia de fornecimento de água para todos da atual
e futuras gerações; garantia do desenvolvimento soci
oeconômico; melhoria da qualidade de vida; melhoria
do meio ambiente; redução dos gastos com a saúde
públicd; investimentos das ações para a recuperação
e preservação das bacias.

A água é um elemento finito, essencial à vida e
de valor inestimável. p'recisamos criar programas de
proteção a esse elemento, sem o qual não haverá
vida. A poluição, as perdas, os desperdícios, a ocupa
ção desordenada do solo e o desmatamento, que pro
duzem a erosão e o conseqüente assoreamento dos
rios e represas, são fatores que geram os desequilí
brios e a escassez da água.

Para concretização desse processo democráti
co, os comitês de bacias e a implementação da Agen
da 21 , em que parceria, desenvolvimento da socieda
de e desenvolvimento sustentável são preceitos bási
cos e terão de ser vencidos, são os maiores desafios
da primeira década do novo século, que começará dia
12 de janeiro de 2001 .

Sr. Presidente e nobres Deputados, venho hoje
a esta tribuna para registrar a passagem do Dia Mun
dial da Água efalar da necessidade de começarmos a
agir a partir de agora, pois o futuro será o que formos
capazes de construir a partir de hoje.

Antes do homem, o universo já existia; onde a
fartura era imensa, o lixo e o esgoto eram ínfimos.

Do jeito que está não pode ficar. O planeta Terra
pede socorro.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB 

GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Dia Internacional da Mulher,
celebrado com pompa e circunstância, faz com que
todos deitem o seu olhar sobre a figura feminina, que
obedece a cânones de beleza e virtude. Não obstan
te, é bom lembrar, de pronto, que no Brasil, no fim do
período colonial, as mulheres não se limitavam a re
ceber dotes, meações e legítimas, contribuindo de
maneira ativa na manutenção e no aumento desse
patrimônio através da gestão do trabalho de outros ou
por meio do seu próprio esforço.

A partir da segunda metade do século XIX, prin
cipalmente, as insatisfações de muitas mulheres in
conformadas com sua exclusão do terreno político
contribuem para a emergência de movimentos femi
nistas na Europa Ocidental e nos Estados Unidos.
Reza a crônica que, criando uma imprensa própria,
organizando associações, quer aquelas que se limita
vam a uma postura liberal, quer as que vinculavam
suas propostas à instauração do socialismo, as mu
lheres lutam pelo reconhecimento de seus direitos, in
cursionando algumas pelo terreno da sexualidade.

No início do século XX, uma primeira geração
de mulheres médicas sugere às demais a liberação
do medo e da ignorância do seu corpo. No mundo an
glo-saxão da era vitoriana, por exemplo, as feministas
e seus partidários são apresentados como desafiado
res das sábias e intocáveis leis da natureza. Em nome
dessas verdades universais a réplica buscava ser de
molidora, com vistas a desmoralizar aqueles que pug
navam pelo acesso das mulheres à propriedade, às
profissões e ao voto.

Registra a história que no Brasil, desde o primei
ro protesto de Nísia Floresta, na década de 1850, as
insatisfações femininas manifestaram-se com maior
força. Já no século XX, despontam nomes como Ma
ria Lacerda de Moura, pioneira em muitos âmbitos.
Mais tarde, destacou-se a atuação de Bertha Lutz,
cujo movimento teve como alvo o acesso das mulhe
res à cidadania plena. Apesar das limitações comuns



12464 Quarta-feira 29 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

aos demais movimentos feministas da época, algu
mas de suas propostas, como aquela dos direitos ci
vis, só recentemente vêm sendo implementadas.

Durante décadas a mulher, por atitudes individu
ais ou movimentos organizados, conseguiu assegu
rar, pouco a pouco, o direito de eleger ou ser eleita,
trabalhar fora, ter uma carreira, ter a educação dese
jada. Por meio dos anteprojetos de Bertha Lutz e do
Centro da Mulher Brasileira foram modificados alguns
dispositivos do Código Civil. Há de salientar-se tam
bém que ela levou ao debate da Conferência
Pan-Americana da Liga das Mulheres Eleitoras dos
Estados Unidos, conhecida como Conferência de
Baltimore (1922), a preocupação do Brasil com a ga
rantia dos direitos no trabalho, o que serviu, entre ou
tros motivos, para o pontapé inicial à organização da
Liga para Emancipação Intelectual da Mulher.

Os anseios contemporâneos do movimento fe
minista estão bem representados pela síntese das re
ivindicações do Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher à Constituinte de 1986. Figuram nas suges
tões então apresentadas o trabalho igual, o salário
igual, o fim do limite de idade para prestação de con
cursos públicos, garantia de direitos e benefícios da
trabalhadora rural perante a Previdência Social, igual
dade no direito civil, especialmente no que diz respei
to aos direitos e deveres dos cônjuges, bem como em
relação à prole, e garantia de que na Carta Magna es
tejam definidos os mecanismos de fiscalização e pu
nição para atos de qualquer natureza que importem
discriminação ou lesão da cidadania das mulheres.

Multiplicam-se hoje os sinais de que a comuni
dade internacional começa, finalmente, a integrar as
mulheres no debate sobre o seu destino, não só dedi
cando-lhes uma conferência mundial, como a que vi
vemos em 1995, em Beijing, sob o signo da igualdade
e da paz, mas garantindo-lhes uma ressonância cada
vez mais forte do diálogo das Nações, de onde bro
tam a guerra e a paz, a prosperidade ou a miséria, en
fim, os projetos da civilização. Essas conquistas de
Beijing também se transformaram em políticas públi
cas, sensibilizando toda a sociedade sobre a condi
ção da mulher.

Em nosso País, o Estado do Maranhão é co
mandado pela Governadora Roseana Sarney, e há
302 prefeitas em um total de 5.506 municípios. As mu
lheres representam 6,01 % dos Parlamentares federa
is (30 Deputadas em 513 e 6 Senadoras em 81); dez
por cento dos Deputados Estaduais e Distritais (106
Deputadas em um total de 1.059) e 11,6% dos Verea
dores (6.536 em um total de 58.560 Vereadores). Nos

altos escalões do Judiciário, existem duas juízas no
Superior Tribunal de Justiça e duas no Tribunal Supe
rior do Trabalho. Tudo isso significa que, sempre lu
tando por seus direitos, a mulher brasileira conquista
posições de relevo nas três esferas do poder no Bra
sil.

Devo ainda assinalar que, a cada legislatura, o
eleitorado do meu estado amplia a representação fe
minina na Assembléia Legislativa. Na atual14ª Legis
latura são em número de 6 as Deputadas: Líla Spado
ni (PPB), Isaura Lemos (PDT), Rose Cruvinel
(PSDB), Onaide Santillo (PMDB), Denise Carvalho
(PCdoB) e Lamis Cosac (PSDB). Representando
50,5% do eleitorado goiano, aos poucos vão ocupan
do espaços na política de Goiás. Recorde-se que, na
história do Legislativo goiano, a Profil Almerinda Aran
tes foi a primeira mulher a ser empossada na década
de 50.

Ainda em Goiás, muitas mulheres ocupam pre
feituras municipais, entre elas Ester Stival (Nova Ve
neza), Wanda Costa e Silva (Posse), Janete Pereira
(Três Ranchos), Renata Leão (Montividiu), Marisa
Guimarães (São Luiz dos Montes Belos), irmã Cecília
Cândida (São Miguel do Passa Quatro), Francisca
Almada (Abadiânia), Eliana Dutra (Rialma), Marli Oli
veira (Iaciara), Cleide Tavares (Cumari) e Cleuza
Assunção (Britânia).

A bancada de Goiás na Câmara dos Deputados
tem a participação de três mulheres do mais alto ga
barito, as Deputadas Lúcia Vânia, Nair Lobo e Lídia
Quinan. Elas bem representam o meu Estado na vida
parlamentar e, sem dúvida, merecem todo o meu res
peito, a minha consideração e a minha estima pesso
al. Reconheço o bom trabalho que aqui desenvolvem
e posso dizer, sem receio de errar, que cada uma
exerce o seu mandato com muita dignidade e bravura
cívica.

Homenageio, com esta breve fala, para que
conste dos Anais da Câmara dos Deputados, as mu
lheres de Goiás, notáveis mulheres como Belkiss
Spenciere Carneiro de Mendonça (musicista), Ana
Braga (ex-Parlamentar e escritora), Augusta Faro Fle
ury de Melo, Nice Monteiro Daher, Lygia de Moura
Rassi, Darcy Denofrio, Nancy Ribeiro, Moemade Cas
tro e Silva Olival, Veda Schmaltz, Célia Siqueira Aran
tes, Dalísia Dolles, Maria José Vazigi, Maria Narcisa
de Abreu Cordeiro Pires, Áurea Cordeiro de Mene
zes, Gílka Vasconcelos Ferreira Sales, Maria Augusta
Callado Di Saloma e Marilda Godoi de Carvalho (to
das escritoras de muito mérito intelectual), as Reito
ras das Universidades Federal e Católica, Milca Seve-
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rino e Clélia Craveiro, mulheres que cultivam a tradi
ção de Damiana da Cunha, Nhanhá do Couto, Célia
Coutinho de Britto, Nelly Alves de Almeida, Cora Co
ralina, Maria do Rosário Cassimiro (ex-Reitora da
Universidade Federa!), Iris Araújo (suplente de Sena
dora por Goiás), Denise Carvalho e Onaide Santillo
(Deputadas Estaduais em Goiás), Ivana Farina (Pro
curadora-Gerai de Justiça), Terezinha Vieira
(ex-Secretária de Educação), Linda Monteiro
(ex-Presidente da Fundação Pedro Ludovico), San
dra Vilela, Ester Stival (Prefeita de Nova Vene
za-Goiás), Dária Alves e Mara Naves (ex-Deputadas
Estaduais), RacheI Azeredo, Márcia Elizabeth, Fran
cesca Oliveira, Sueli Arantes, Miriam Thomé e Lucia
na Finholdt Oornalistas), Nadir Cordeiro (delegada),
DahTia Oliveira Almeida (viúva do ex-Deputado Joâõ
Natal), Odessa Arruda (delegada do DRT em Goiás),
e tantas outras que, no cenário da vida goiana, ocu
pam lugar de merecido destaque cultural, político e
social.

Honro-me em poder desta tribuna assim me re
ferir aos vultos exponenciais da intelectualidade femi
nina do meu estado, que têm a consciência de que,
servindo ao Brasil em suas respectivas profissões,
colaboram para a grandeza nacional e ilustram a his
tória de Goiás.

O SR. SÉRGIO BARROS (Bloco/PSDB - AC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, todos sabemos que a saúde
é, no Brasil, uma das questões mais graves e preocu
pantes, que atinge de forma extremamente dura o
conjunto da nossa população. Este é um setor que
está sempre a solicitar a atenção governamental, em
função das enormes carências que o País possui.

Quero aqui, nesta oportunidade, me referir a um
programa do Governo Federal na área de saúde pú
blica, cujos resultados têm servido para amenizar
substancialmente a vida da nossa população. Refi
ro-me ao Saúde da Famflia, programa que vem sendo
desenvolvido já há alguns na quase totalidade dos
Estados brasileiros, e que prioriza as ações de pro
moção, proteção e recuperação da saúde dos indiví
duos e da família, do recém-nascido ao idoso, sadios
ou doentes, de forma integral ou contínua.

Iniciado em 1994, quando foram formadas as
primeiras equipes, este programa buscou incorporar
e ampliar a atuação dos Agentes Comunitários de Sa
úde, projeto que existe desde 1991. Por meio dele,
busca-se a reorganização da prática assistencial em
novas bases e critérios, em substituição ao modelo
tradicional de assistência, orientado para a cura de

doenças nos hospitais. A atenção está centrada na
família, entendida e percebida a partir do seu ambien
te físico e social, o que vem possibilitando às equipes
de Saúde da Família uma compreensão ampliada do
processo saúde/doença ê da neéessidade de inter
venções que vão além de práticas curativas.

Saúdo com entusiasmo a decisão do Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, reforça
da pelo Ministro da Saúde, José Serra, em estabele
cer como meta prioritária a expansão das equipes de
Saúde da Família, como importante ferramenta na
mudança do modelo assistencial. A estratégia do pro
grama tem como base uma equipe multiprofissional
que assume a responsabilização por uma determina
da população. Esta equipe é composta minimamente
por um médico generalista ou médico de família, um
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a
seis agentes comunitários de saúde. Cada equipe
deve ser responsável pelo acompanhamento de, no
máximo, 4.500 pessoas, e os municípios recebem,
por cada uma delas, a título de incentivo, um auxílio fi
nanceiro que é de fundamental importância para que
as prefeituras possam prestar uma assistência ade
quada às suas comunidades.

No Acre, de forma particular, o Saúde da Família
muito tem colaborado com o propósito do Governador
Jorge Viana de reorganizar toda a prática de saúde
no Estado. Desde o início deste ano, o Ministério da
Saúde, por meio do Programa de Atenção Básica à
Saúde, tem prestado um apoio técnico incomensurá
vel à Secretaria Estadual de Saúde, numa parceria
cujos resultados já começam a se tornar visíveis.

Para a implantação do projeto, cuja primeira eta
pa se concentra na capital, Rio Branco, o Governo
acreano solicitou ao Ministério da Saúde o valor de
R$3.429.848,40, com a contrapartida do estado cor
respondendo a R$342.984,84. Esses recursos visam
basicamente à aquisição de medicamentos que serão
destinados às Unidades de Saúde da Família. Em
conformidade com as diretrizes adotadas pelo Minis
tério da Saúde, foram constituídas 51 equipes, que
atuarão em 55 bairros da capital, atingindo 70,39% da
população do município, o que corresponde a
175.707 habitantes.

Soma-se ao apoio financeiro que o Ministério
presta o apoio técnico dado na capacitação, acompa
nhamento e aperfeiçoamento das equipes, pelo esta
belecimento de um pacto de co-gestão que envolve a
União, o Estado e os Municípios acreanos. Desde ja
neiro, o Ministro José Serra tem autorizado a ida de
vários técnicos ao Acre a fim de realizar, conjunta-



12466 Quarta-feira 29 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

mente com os tecnicos estaduais, um diagnóstico e
um plano de trabalho que dê enfrentamento às enor
mes carências que o estado possui neste setor tão vi
tal que é a saúde.

Para complementar todo esse trabalho, a Secre
taria Estadual de Saúde, com a ajuda imprescindível
do Senador Tião Viana, médico e representante do
Acre no Senado da República, levou recentemente
para o estado dezesseis novos médicos, a maioria
generalistas, que irão trabalhar em estreita colabora
ção com as equipes do Saúde da Família. A intenção
é contratar 51 profissionais, um para cada uma das
equipes existentes, que receberão treinamento por
parte de técnicos do Ministério a fim de desenvolve
rem adequadamente suas atribuições.

Fico satisfeito em ver que uma correligionária do
PSDB, que está à frente da Secretaria de Saúde, Ora.
Grace Rocha, tem demonstrado sensibilidade com os
pleitos que lhe são dirigidos, angariando, cada dia
mais, a confiança do Ministério da Saúde em relação
às suas ações. Assim é que municípios e localidades
que se encontravam sem médico dispõem agora de
profissionais habilitados, com esse esforço sendo co
roado, na capital, pela criação dessas equipes do Sa
úde da Família, cujas ações atenderão principalmen
te às famílias mais pobres, que não precisarão mais
sair de suas casas procurando um posto de saúde ou
um hospital para se tratar, pois será o médico do Saú
de da Família que irá até elas.

Tenho certeza, Sras. e Srs. Deputados, que os
esforços desenvolvidos pelo Governo do Acre nesta
área tão vital, em parceria com o Ministério da Saúde,
contribuirão significativamente para que o estado pro
mova melhorias qualitativas na vida e na saúde da po
pulação, de modo a reduzir, num curto espaço de
tempo, as doenças e a taxa de mortalidade atualmen
te existentes.

Como representante do Acre no Congresso Na
cional, manifesto minha satisfação em constatar o es
forço desenvolvido, e saúdo, com entusiasmo, a par
ceria estabelecida pelo Ministério da Saúde com o
Governo acreano em prol da melhoria das condições
de saúde da nossa população.

OSR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, três convulsões estão infernizando a
vida da sociedade brasileira, mas, certamente, consti
tuirão os alicerces de um novo país, sepultando males
tradicionais que nos envergonham. A primeira é a
guerra contra a inflação e, o que é mais difícil, a guer
ra contra a mentalidade inflacionária. Inflação era o

inimigo mortal, com o qual o Brasil dormiu durante vá
rias décadas. Todos sempre soubemos que inflação
era a forma mais socialmente desonesta de encobrir
as mazelas orçamentárias dos governos. Na medida
em que desenvolvíamos um sistema de correções
monetárias para melhor conviver com o inimigo, tí
nhamos a ilusão de que ele estava domesticado.
Pura ilusão!

Além de encobrir o carnaval orçamentário dos
governos - e, com isso, promover o mais cruel desní
vel de rendas do mundo - a inflação tinha também
uma carga de tolerância quanto a procedimentos pes
soais oportunistas e egoístas, fazendo com que pes
soas e empresas se lançassem na busca de "ganhos
inflacionários".

As medidas de ajuste econômico, que estão
custando sacrifícios à população destinam-se a corri
gir desajustes do passado e a colocar o País em posi
ção de poder dedicar-se a um ciclo de desenvolvi
mento sustentado.

A segunda convulsão tem por base a mudança
tecnológica, e esta não tem causa somente nacional.
É uma mudança de ciclo da História, de caráter mun
dial, que tem transformado o modo de produzir, fazen
do com que máquinas e equipamentos tenham a pos
sibilidade de assumir as funções repetitivas dos pro
cessos de produção e, desta forma, fiquem dispensa
dos os antigos realizadores destas funções.

A conseqüência desta convulsão, em todo o
mundo, é o desemprego. E não poderia ter sido dife
rente no Brasil. Trata-se, no entanto, tal como a prime
ira convulsão, de uma transição para nova situação,
na qual sejam criadas novas ,atividades, no setor de
serviços, a serem realizados pelas pessoas desloca
das das funções repetitivas e que tenham condições
de passar por readaptação profissional.

A mesma revolução tecnológica deixou marcas
importantes no mundo da comunicação, contribuindo
para uma transparência crescentemente dissemina
da - e, assim, motivando a incorporação de novas ca
madas da população ao sentimento de cidadania.
Com a transparência dos procedimentos, especial
mente na esfera dos poderes públicos, o sentimento
de cidadania mais forte se transformou em um senti
mento de indignação - do que resultou a revolução
ética que vivemos atualmente.

A revolução ética não tem donos ou líderes: é re
sultante lógica de um conjunto de fatores que conver
gem para a ação social contra procedimentos que
têm raízes em um clima que, no passado, era suave
mente aceito peJa população. Slogans ditos de forma
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pitoresca como "rouba mas faz" ou a simpatia por al
gumas transgressões legais como o Jogo do Bicho ou
o contrabando refletem a época em que também não
se censurava fortemente a demagogia ou o nepotis
mo. Nem se censuravam os gastos públicos, que ge
ravam as emissões de dinheiro, que geravam a mais
vergonhosa diferença de rendas do mundo.

Não importa qual o crime da vez, o que está em
julgamento é a impunidade. E há uma identidade en
tre procedimentos ilegais usando os poderes públicos
e a criminosa vacilação no combate à inflação.

Sr. Presidente, essas três convulsões inferni
zam a vida desta geração, mas são necessárias para
devolver aos brasileiros o amor próprio, a confiança
em que nosso País poderá, muito cedo, integrar-se às
nações mais prósperas, erradicar-a pobreza material
e a pobreza de espírito.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no último dia 24, realizou-se em Belém,
Estado do Pará, um ato público com a participação da
sociedade, da classe política e dos trabalhadores pa
raenses em defesa do Basa, único banco genuina
mente amazônico, que está ameaçado'de fusão com
a Sudam pelo Governo Federal, o que, além de signi
ficar não só um grande retrocesso social, representa
também o desemprego de milhares de trabalhadores.
Mais uma vez o Governo mostra sua subserviência
aos desejos do FMI, que tem como um dos seus obje
tivos fundir os bancos públicos ou transformá-los em
agências de fomento, retirando a carteira comercial e
aniquilando com os bancos públicos. Assim, o cami
nho para o capital financeiro internacional fica livre
para promover desemprego em massa e aumentar
ainda mais a desigualdade social. ,

Para os que ainda acreditam que o Basa não
está seriamente ameaçado, lembrê;lmos que nos últi
mos cinco anos o Goierno FHC vem presenteando
com nosso patrimônio o capital privado internacional.
Somente para exemplificar, privatizou 76% das esta
tais; acabou com a Companhia Vale do Rio Doce, com
o sistema de telecomunicações e entregou para a pri
vatização ou federalização 24% dos 27 bancos esta
duais que existiam no País. Sobre sua intenção de en
tregar os bancos públicos para a iniciativa privada não
resta a menor dúvida. Grandes manifestações têm
sido feitas contra a venda do Banespa; a'imprensa in
clusive vem dando ampla repercussão sdbre o assun
to. Mas pouco ou quase nada se tem falado da entre
ga do BASA para o capital estrangeiro. Entristece-nos
perceber que, praticamente, somente os'pàraenses e

os amazônidas têm consciência da importância do
BASA para a nossa região, entristece-nos que a im
prensa esteja silenciosa com mais esse crime que
está para ser praticado contra nosso patrimônio.

Só para termos uma idéia, dos 28 bancos que
atuam no sistema financeiro da Amazônia, 27 financi
am apenas 20% da produção, cabendo ao Basa o fi
nanciamento dos 80% restantes. Ou seja, o Basa é o
grande responsável pela maior parte do desenvolvi
mento da Amazônia. É hora de todos nós, que nos
preocupamos com o futuro de nossas famílias e de
nossa região, assumirmos a responsabilidade pelo
futuro de nossas instituições. Não vamos ficar de bra
ços cruzados esperando mais um ato insano do Go
verno. Ou lutamos juntos agora, ou no futuro só nos
restarão lágrimas, arrependimentos e miséria.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PEDRO VALADARES (Bloco/PSB - SE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, trago ao conhecimento desta
Casa a preocupação da Associação Nacional dos
Servidores da Previdência Social - ANASPS, entida
de que reúne 53 mil servidores ativos e inativos do
INSS, com a terceira tentativa do governo em criar a
contribuição dos servidores inativos.

Nas duas tentativas anteriores, o Supremo Tri
bunal Federal entendeu que a lei era inconstitucional.
Agora, estamos diante de uma nova tentativa.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso insis
te na cobrança da contribuição previdenciária dos
inativos da administração Pública Federal como única
alternativa para salvar o País de um desastre iminen·
te. Trouxe a Brasília os governadores, reuniu sua
base política, usando uma numerologia frágil e duvi
dosa e acenando com mais verbas, favores e benes
ses a quem ficar do seu lado, para aprovar a propostl~

que estaria inscrita no Acordo com o Fundo Monetá
rio Internacional.

Que pena! Em primeiro lugar, em nenhum paIs
do mundo, quem já está aposentado ou é pensionista,
não contribui para o sistema previdenciário. Isto vem
dos primórdios do welfare state, base estrutural da
Previdência Social contemporânea. Seja pelo siste
ma de repartição simples, seja pelo de capitalização,
aposentou-se, entrou em regime de pensão, está fora.
Em várias oportunidades, o Presidente tentou instituir
a ·cobrança da contribuição e o Supremo derrubou.
Nem deveria ter proposto nem cobrado. Em segundo
lugar, a cobrança é odiosa, é um atentado aos direitos
humanos, aos direitos sociais, ao pacto ,entre gera
ções; é uma violação do princípio contributivo: nin--
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guém deve contribuir para o que não lhe reverterá.
Em terceiro, os aposentados e pensionistas, públicos
e privados, não podem nem devem ser responsabili
zados pelo déficit fiscal. Não foram eles os causado
res do desequilíbrio das contas públicas. Como todos
os cidadãos, estão punidos seja pelo imposto inflacio
nário, seja pelo confisco fiscal, pelo desemprego,
pela recessão. Em quarto, a contribuição reivindicada
será uma gota d'agua no oceano. Em termos de valo
res absolutos será inexpressiva. A contribuição dos
ativos é de R$3,5 bilhões para despesas de R$23 bi
lhões com os inativos. Não será por essa trilha que o
Tesouro Nacional terá suas contas arrumadas. O que
desorganiza o Tesouro é sonegação dos que deveri
am pagar o Imposto de Renda, conforme revelação
estarrecedora do Secretário da Receita Federal, Eve
rardo Maciel, e que chega a R$1 trilhão.

Se é certo que as contribuições de hoje não co
brem as despesas com os benefícios, na área pública
e do INSS, isto não acontece só no Brasil, mas em
todo mundo. As contas previdenciárias em todo mun
do explodiram, como igualmente explodiram as con
tas de assistência médica. Tudo isso porque o mundo
mudou, as pessoas passaram a viver mais, a deman
dar mais serviços previdenciários e de saúde. No
caso brasileiro, há a registrar que o paternalismo, o fi
siologismo e o assistencialismo, de nossa generosa
elite política, colocaram o Estado ao alcance de suas
vontades. Sem falar que a gestão previdenciária sem
pre foi desastrosa.

Quando a Previdência era jovem, com as entra
das maiores que as saídas, o Estado apropriou-se do
caixa para fazer o que quis. Hoje, faz o que quer. Só
desmandos. Lamentavelmente, os políticos dilapida
ram o patrimônio. Várias CPI confirmaram os desvios.
Nunca puniram ninguém. Ainda hoje a Previdência
Social está entregue, esquartejada, ao que há de pior
na política brasileira...

Os contribuintes nada tiveram com o quadro de
falência que se instalou na Previdência.

As reuniões do Presidente com sua base políti
ca, no "teatro" Alvorada, terá certamente um preço
bem maior que o rombo dos aposentados e pensio
nistas nas contas públicas. Governadores não se reú
nem para contar piadas ou ouvir historias da carochi
nha. O Dr. Covas, por exemplo, quer mais R$2,5 bi
lhões por conta do Banespa. Não quer pagar os
R$2,5 bilhões que a Receita Federal está cobrando
da Nossa Caixa; quer ressarcimento de R$2,O bilhões
pela Lei Kandir, quer processar o ex-Ministro Renan
Calheiros que mexeu no seu vespeiro.

Mais uma observação. Se é lícito imaginar que o
FMI exige a cobrança da contribuição previdenciária,
por que não seria lícito imaginar que se deveria, pri
meiro, combater a sonegação fiscal e a corrupção ofi
ciai? Uma perguntinha: por que o FMI jamais exigiu
isso de qualquer outro país? Estranho!

A galhofa de se isentar quem ganha menos é a
mesma que manda cobrar de quem ganha mais.

Os aposentados e pensionistas não são causa,
mas efeito da crise institucional que aí está, de quase
ingovernabilidade, com o desemprego, a fome, a mi
séria, a desestruturação social, o trabalho infantil, a
prostituição infantil, governos corruptos e incompe
tentes, o narcotráfico, a bandidagem, a violência ur
bana, a banalização da vida. O País não tem mais um
projeto de governo. O Governo atual não tem projeto.
Com uma impopularidade galopante ameaça o País a
cada dia com uma medida de impacto. O Palácio do
Planalto virou base de lançamento de projetos que
caíram no mar.

O Plano Real se foi, o dólar chegou a passar da
casa dos R$2,OO, a exportações não aumentaram, a
inflação recrudesceu, os recursos externos não vie
ram, as dívidas interna e externa passam dos R$600
bilhões. Aqui está o rombo da Previdência, na "desad
ministração" das dívidas interna e externa!

Estou convencido, como a Anasps, de que a
Proposta de Emenda Constitucional em exame nesta
Casa deve ser retirada. Sobre ela paira não apenas o
risco da inconstitucionalidade, como novo desafio ao
Supremo Tribunal Federal. Já foi pois alcançada pelo
risco da impopularidade, que atingiu em cheio o Go
verno.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venhó manifestar com muita
satisfação e, como membro do Grupo Parlamentar
Brasil-Israel, registrar nos Anais destá Casa a visita
do Papa João Paulo 11 à Terra Santa.

Muito antes de ter sido iniciada, sabia-se que a
peregrinação do Papa João Paulo 11 à Terra Santa se
ria a mais delicada, do ponto de vista político ou religi
oso, de todas as viagens do Santo Padre. Ao desem
barcar em Tel Aviv, o Papa exaltou o estabelecimento
de relações entre o Vaticano e Israel, em 1994. Em
uma semana seguindo os passos de Jesus, o Papa
passou pela Jordânia, Israel e pelos territórios contro
lados pelos palestinos.

Trinta e'seis anos depois daviagem do Papa Pa
ulo VI, que jamais mencionou a palavra "Israel", ao fa-
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zer viagem semelhante, João Paulo 11 conseguiu evi
tar cair nas armadilhas pr.eparadas por extremistas de
ambas as partes.

Em uma região instável, marcada pela inimiza
de de séculos entre judeus, cristãos e muçulmanos,
sem falar na atual crise do processo de paz do Orien
te Médio, o Papa caminhou com enorme cuidado para
evitar que qualquer um dos lados tivesse algum pre
texto para explorar politicamente suas ações. Mas, ao
concluir sua viagem em Jerusalém, domingo, dia 26
de março, ele parecia ter conseguido o quase impos
sível, atravessar Jerusalém sem ofender nenhuma
das partes, enquanto visitava 9S lugares sagrados
das três religiões monoteístas; a Esplanada das Mes
quitas, o Muro das Lamentações e o Santo Sepulcro.

Em seu último dia de peregrinação à Terra San
ta, o Papa João Paulo 11 surpreendeu. No Muro das
Lamentações, o local mais sagrado da religião judai
ca, ele deixou uma oração, por escrito, pedindo per
dão pelos séculos de maus-tratos dos cristãos aos ju
deus. O impacto foi tal que a declaração do Papa foi
rapidamente removida do Muro e levada para o Me
morial do Holocausto. Com este gesto espetacular,
ele conseguiu até mesmo diminuir as críticas dos ju
deus que esperam um pedido de desculpas pelo si
lêncio do Vaticano durante o Holocausto nazista.

Outro gesto extraordinário foi a histórica visita,
na quinta-feira, ao mesmo Memorial do Holocausto,
em Jerusalém, onde pregou a "paz entre palestinos e
israelenses e a reconciliação entre judeus e cristãos".

O Papa também foi bem-sucedido com os pa
lestinos. Deixou Yasser Arafat satisfeito ao usar o púl
pito de Belém, lugar de nascimento de Jesus, para
apoiar a criação de um Estado palestino, ao afirmar
que "o sofrimento desse povo já foi longe demais. A
Santa Sé sempre reconheceu que o povo palestino
tem o direito natural de ter uma pátria e o direito de
poder viver em paz e tr~nqüilidade com os demais po
vos da região". Por outro lado, teve o cuidado de jama
is mencionar as palavras "Estado palestino", para não
provocar os israelenses, que atualmente administram
Jerusalém, após a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e
consideram sua capital única e indivisível. O Vaticano
defende a transformação de Jerusalém numa cidade
internacional.

João Paulo 11 teve um encontro com o Presiden
te israelense, onde fez um apelo em f~vor de uma
''verdadeira paz" no Oriente Médio.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Papa
João Paulo 11 saiu triunfante de sua histórica viagem à
Terra Santa, talvez a mais importante que já fez. O

Pontífice partiu da Terra Santa elogiado tanto pelo
Primeiro-Ministro de Israel como pelo líder da Autori~

dade Nacional Palestina.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se

ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palvara o Sr. Félix Mendonça.
O SR. FÉLIX MENDONÇA (Bloco/PTB - BA.) 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribu
na desta Casa para trazer ao conhecimento de meus
pares alguns pontos que considero importantes, rela
tivos à Proposta de Emenda à Constituição nQ 124, de
1999, da qual sou o primeiro signatário.

Por meio desta PEC, estamos pretendendo alte
rar a redação do art. 144 da Constituição Federal de
1988, dispositivo que versa sobre a segurança pública.

É de conhecimento público que estamos viven
do no Brasil um momento de expansão da criminali~

dade e da violência.
Diga-se, a bem da verdade, que essa expansão

é um fenômeno que se está verificando no mundo in
teiro. Porém, em nosso País ele assume, em razão de
fatores econômicos e sociais adversos, proporções
alarmantes.

Embora reconhecendo que os Governos Esta
duais e o Governo Federal têm procurado implemen
tar ações para reduzir esse quadro de insegurança do
cidadão e das coletividades, entendemos ser nosso
dever, como Parlamentar e como cidadão, auxiliar os
governos na busca de soluções.

Motivados por esse objetivo, empreendemos
um estudo comparado dos sistemas policiais no mun
do inteiro em busca de um modelo de organização
policial que pudesse, feitas as adaptações necessári
as, ao ser adotado no Brasil, trazer resultados efetivos
e eficazes para a melhoria da qualidade de vida de
nossos cidadãos, em decorrência do aumento do ní
vel de segurança pública urbana e rural.

A partir dos estudos que realizamos, identifica
mos na experiência americana, em especial na expe
riência das cidades de pequeno e médio porte, um
modelo que, em nosso entendimento, poderia trazer
importante contribuição para o enfrentamento dessa
angustiante chaga social que é a violência.

Trata-se das polícias comunitárias, corporações
existentes nos condados ou em pequenas localida
des organizadas, a exemplo das corporações milita
res brasileiras, com base na hierarquia e disciplina e
subordinadas a delegados eleitos diretamente pelas
comunidades que se encontram dentro da área de
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atuação dessa polícia ou em suas circunscrições de
policiamento.

Algumas características dessas corporações,
destacada por Samuel Walker em seu texto liA Polícia
na América - uma introdução", chamaram-nos a
atenção pela sua pertinência para a resolução de al
guns problemas que nos têm afligido. Estas caracte
rísticas são:

a} os oficiais ou delegados responsáveis por
esse tipo de organização policial são eleitos pelos
próprios habitantes das áreas que estarão sob sua
responsabilidade de atuação; em conseqüência, é
estabelecida uma relação de compromisso entre este
oficial ou delegado e a comunidade que o constitui
para que seja evitado ou reduzido o desvio de atribui
ções, o abuso de autoridade e o desrespeito a direitos
humanos;

b} como corolário da característica anteriormen
te indicada, o oficial ou delegado passa a ter a obriga
ção de prestar contas de sua atuação aos cidadãos
que o elegeram. Começa a interagir a comunidade
com o delegado;

c} a legitimidade decorrente do respaldo popu
lar, materializado no ato da eleição, assegura maior
independência à autoridade policial para desenvolver
suas atividades, sem a ingerência de injunções ou cir
cunstâncias alheias ao interesse comunitário que
possam comprometer ou atrapalhar o seu trabalho.

A principal vantagem decorrente das caracterís
ticas desse modelo é a modificação substancial que
promove na relação policial-cidadão.

A existência em todos os estados brasileiros de
problemas nessa relação é inegável, haja vista as
constantes denúncias sobre o tema apresentadas por
diversos órgãos de comunicação escritos e falados.

Ainda ontem ocorreu fato gravíssimo: um jovem
que estava na comunidade, por acaso, correu para
um cemitério, onde foi confundido pela polícia com
um traficante e assassinado. Ontem, a imprensa re
gistrou o fato com destaque.

Ouço o Deputado Philemon Rodrigues, que mu
ito me honra com seu aparte.

O Sr. Philemon Rodrigues - Nobre Deputado
Félix Mendonça, estou ouvindo atentamente seu pro
nunciamento. Conheço seu pensamento em relação a
esta matéria. A preocupação hoje no Estado brasilei
ro é com a segurança. Tudo que for feito para aprimo
rar o sistema de segurança do cidadão deve ser posto
em prática. É verdade que o pensamento de V. Exa.
vai na direção de mudar completamente a indicação
do delegado ou da pessoa máxima da área de segu-

rança daquele município. Mas é válido o seu pensa
mento. V. Exa. traz ao plenário assunto que merece a
atenção. Pode ser que aí esteja o caminho para en
contrarmos a solução para este grave problema que
aflige o povo brasileiro: a segurança. Está V. Exa. de
parabéns por trazer a proposta de mudar o aspecto
da indicação do agente de segurança nacional do
município à Casa. É uma experiência que se deve fa
zer. Quem sabe aí está uma boa maneira de unir o se
tor policial, ou seja, o agente, à população, porque,
conforme V. Exa. vem pronunciando em seu discur
so, o agente é escolhido pela população. Pode ser
que, nessa escolha, o agente goze do apoio e da pre
ferência da população e possa melhorar esse estado
de falta de segurança para o cidadão brasileiro. Por
tanto, é interessante o pensamento de V. Exa. a res
peito desse assunto.

Muito obrigado.
O SR. FÉLIX MENDONÇA - Muito obrigado,

Deputado Philemon Rodrigues. V. Exa., Deputado
atuante nesta Casa e preocupado com o problema de
segurança, contribui muito com nosso pronunciamen
to. Estou certo de que é exatamente este o pensa
mento: a comunidade interagir com o policial, de
modo que a confiança se estabeleça e os processos
ético e moral, que se afiguram nesse relacionamento,
sejam dos mais importantes.

Para que seja escolhido um delegado comunitá
rio são necessários pré-requisitos especiais: ser um
homem de moral ilibada e de ética comprovada.

A existência, em todos os estados brasileiros,
de problemas nessa relação é inegável, haja vista as
constantes denúncias sobre o tema, apresentadas
pelos diversos órgãos de comunicação, escritos e fa
lados.

A partir da escolha do modelo, passamos a es
tudar oprocedimento legislativa por meio do qual con
seguiríamos implantá-lo em nosso País.

Verificamos, inicialmente, que a estrutura do sis
tema policial brasileiro, classificado, doutrinariamen
te, como sistema do tipo centralizado, porque as polí
cias se subordinam, operacional e administrativa
mente, a uma única autoridade pertencente ao Poder
Executivo central, Federal ou Estadual, está definida
no texto constitucional, mais precisamente no art. 144
de nossa Lei Maior.

A adoção do modelo proposto implica uma alte
ração importante na estrutura de nosso sistema poli
ciai, que passará a ser misto, uma vez que existirão
órgãos policiais ligados ao poder central federal- Po
lícias Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Fede-
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ral-, órgãos policiais ligados ao poder central estadu
al- Polícias Civil e Militar e'Corpos de Bombeiros Mili
tares e uma polícia ligada ao poder municipal no
caso, a Polícia Comunitária, a que nos referimos.

Como a definição da estrutura do sistema polici
ai tem sede constitucional, qualquer alteração a ser
nela promovida só poderia ser feita por meio de uma
proposta de emenda à Constituição.

Por essa razão, elegemos a via da proposta de
emenda à Constituição para promovermos as altera
ções que permitam a criação de uma polícia ligada à
comunidade e que tenha com ela perfeita identifica
ção e harmônica relação.

Escolhido o processo legislativo, neste caso,
passamos a definir as características que acredita
mos deveriam estar presentes no modelo a ser pro
posto.

Merece destaque o fato de que, ao desenvolver
nosso trabalho, adotamos a orientação na experiên
cia bem sucedida do modelo norte-americano, esco
lhido como paradigma. Ele serviu para definirmos as
características e as missões a serem atribuídas à po
lícia comunitária brasileira, levando em consideração,
como premissa maior, a realidade brasileira. Há se
melhança com a polícia norte-americana, onde há a
figura do xerife.

O Sr. Or. Helena - Concede-me V. Exa. um
aparte?

O SR. FÉLIX MENDONÇA - Ouço, com prazer,
V.Exa.

O Sr. Or. Helena - Muito obrigado. A idéia do
companheiro é excelente, porque nós, que vivemos
no interior, de fato sentimos o que é a raiz da cidade, a
prata da casa. E quando se adotar essa prática de a
população escolher o delegado para o local, automa
ticamente haverá uma fiscalização melhor do brio e
do desempenho do delegado. Quiçá seja efetivamen
te empreendido em todos os lugares e que todos os
colegas possam abraçar essa causa, porque teremos
de fato um delegado de família, conhecedor das raí
zes de cada família, conhecedor da região, que vai
morar na região. Em Duque de Caxias, por exemplo,
os delegados e juízes moram fora dali. Em época de
eleição exige-se que o político candidato em determi
nada cidade ali more, e é quando com~ça aquela fis
calização tremenda. Estou aplaudindo o projeto de V.
Exa. e tenho certeza de que ele trará uma mudança
positiva. Socialmente o Brasil vai crescer com a im
plantação desse projeto e, se Deus quiser, ele terá
êxito. Parabéns.

O SR. FÉLIX MENDONÇA - Agradeço a V. Exa. o
aparte, que enriquece meu pronunciamento. Na verda
de, quando se tem um assalto a uma casa, em um
distrito separado, não se tem a quem reclamar. Não
há confianç -3. da comunidàde no policial. O morador
não pode chegar para o delegado e dizer que chegou
um grupo novo naquela comunidade, que ele o está
observando e que gostaria que o delegado o obser
vasse também. Se um comando de polícia desavisa
do topa com o "maluco beleza" do bairro, trata-o
como um marginal e chega até a metralhá-lo, como
tem acontecido. O processo a que me referi é muito
mais humano, de tal forma que o delegado conhece a
comunidade, tem a confiança de todos e passa a ser
uma figura que representa, de certa forma, a comuni
dade neste ponto da segurança. Isso faz com que a
comunidade interaja com o delegado e se tranqüilize.
É uma grande contribuição para amenizar o processo
de violência brasileiro.

Assim, julgamos importante que a polícia comu
nitária a ser criada no Brasil que denominamos de po
lícia civil municipal tivesse as seguintes característi
cas e missões:

a) fosse uma política civil, embora organizada
na base da hierarquia e disciplina;

b) estivesse ligada ao nível municipal;

c) tivesse seu responsável pelo cidadão eleito
por cidadãos da comunidade - bairro ou distrito - lo
calizada na área de atuação;

d) fosse responsável pelo policiamento ostensi
vo de sua área de atuação, o que asseguraria à popu
lação a certeza de que as ações da marginalidade, de
indivíduos, de quadrilhas ou de redes do crime orga
nizado estivessem sob permanente vigilância, além
de permitir que houvesse maior identificação entre o
cidadão e o policial, os quais seriam pessoas da pró
pria comunidade;

e) realizasse ações preventivas para impedir a
ocorrência de fatos antijurídicos praticados por jovens
e adultos, o que faria com base no conhecimento mú
tuo e no relacionamento amistoso policial-cidadão,
pela orientação e incentivo dos membros da comuni
dade para que realizassem ações complementares e
adotassem procedimentos sobre a responsabilidade
e cooperassem para evitar danos e incolumidade físi
ca ao patrimônio e à saúde;

f) realizasse ações repressivas, atuando na pri
são de malfeitores, em especial nos casos de flagran
te ou em socorro às vítimas dos atos criminosos;
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g) promovesse a proteção de testemunhas ou
de quaisquer pessoas ou bens, no interesse da ins
trução criminal ou da Justiça;

h) garantisse a ordem e a segurança públicas
dos cidadãos que integrassem a comunidade locali
zada em sua área de atuação, desonerando a polícia
militar de atuar, em um primeiro momento, nessa situ
ação; e

i) atuasse de forma supletiva e auxiliar para a re
alização das missões constitucionais das Polícias Fe
deral e Militar, o que permitiria maior eficácia do apa
relho repressivo do Estado, pela articulação e combi
nação de esforços e meios materiais e humanos no
combate à criminalidade, sob quaisquer de suas for
mas e agentes.

Uma vez definidos processo e conteúdo de mé
rito da proposição, elaboramos uma proposta de
emenda à Constituição que, obtido o apoio de nossos
Pares exigido pelo texto constitucional, apresentamos
em 30 de setembro de 1999.

Essa PEC foi autuada sob o número 124, de
1999, e é sobre o seu conteúdo que passaremos a
nos deter a partir de agora, com a intenção de trazer
mos aos nossos ilustres Pares alguns esclarecimen
tos que julgamos relevantes.

A primeira alteração que estamos propondo no
Capítulo 111 do Título V da Constituição Federal é o
nome dado a Asse Capítulo. Atualmente, o Capítulo li'
denomina-se "Da Segurança Pública". Estamos pro
pondo que passe a se denominar "Da Segurança PÚ
blica e Comunitária", com a finalidade de dar ênfase a
esse novo universo da segurança do cidadão, qual
seja a segurança provida no âmbito da sua comunida
de, uma segurança que deixa de ser distante, desper
sonalizada, como o é a segurança pública que, por
ser pública, passa a idéia de que é de todos e não é
de ninguém.

A segunda modificação é a inclusão no inciso IV
do caput do art. 144 da expressão "e municipais".

É importante destacar-se que não estamos ex
tinguindo nenhum dos órgãos policiais estaduais
existentes. Ou seja, continuam previstos no texto
constitucional as polícias civis e militares e os corpos
de bombeiros militares. Também não estamos retiran
do do texto constitucional a possibilidade de os muni
cípios constituírem guardas municipais destinados à
proteção de seus bens, serviços e instalações.

A alteração proposta limita-sE" a criar, em nível
municipal, uma polícia de natureza civil.

A terceira modificação constante da PEC nQ

124, de 1999, é uma alteração de redação, não de
mérito, no texto do § 4.2 do art. 144.

O texto original fazia referência às competênci
as da polícia civil. Como no âmbito do Estado só havia
uma polícia civil, não se fazia necessário adjetivar a
expressão "polícia civil" com a expressão "estadual".

Em razão de nossa proposta de criação de uma
polícia civil municipal, para que se faça a distinção en
tre as duas polícias a estadual e a municipal, ambas
civis, é necessário que se acrescente a expressão
"estadual" no texto do § 4.ll do art. 144.

Por fim, a quarta e última modificação, materialiA

zada nos textos dos §§ 4fJ.-A e 4Q-B, diz respeito, res
pectivamente, à definição das missões constituciona
is da polícia civil municipal e das condições exigidas
para os candidatos aos cargos de delegado comuni
tário.

Assim, no texto proposto para o § 42-A, fixamos,
coerentemente com os estudos realizados, os quais,
repetimos, levaram em consideração a realidade bra
sileira, que às polícias civis municipais, organizadas
em territórios de bairros ou distritos e dirigidas por de
legados eleitos quadrienalmente pela população lo
caI, nos termos de lei municipal, compete: o policia
mento ostensivo, preventivo e repressivo; o socorro
imediato a vítimas de crimes; a proteção de testemu
nhas, de pessoas ou locais, no interesse da Justiça
ou da investigação policial; a manutenção da ordem e
da segurança da coletividade em sua circunscrição; e
a atuação supletiva ou auxiliar das polícias civis esta
duais, da Polícia Federal e das Polícias Militares, nos
termos definidos na lei que disciplinar a organização
e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela se
gurança pública, prevista no § 79- do art. 144 da nossa
Constituição.

Por sua vez, no texto sugerido para o § 42-8, es
tabelecemos que os candidatos aos cargos de dele
gado comunitário devem atender às condições de
probidade e capacidade civil plena e outras legalmente
exigidas aos candidatos a cargos eletivos em geral.

Previmos, também, que a lei a que se refere o in
digitado § 7Q do art. 144 poderá definir outros requisi
tos ou qualificações a serem exigidos dos candidatos
ao cargo de delegado da polícia civil municipal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria,
mais uma vez, de dar ênfase a que, com a mudança
proposta em nosso sistema policial, não estamos pro
movendo uma capitis diminutio dos demais órgãos
de segurança pública, seja pela redução de suas
competências constitucionais, seja pela redução de
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sua importância no combate à violência e à criminali
dade. Estamos apenas prevendo um novo órgão de
segurança que irá atuar de forma supletiva em rela
ção aos outros órgãos de segurança pública, com a
diferença de que este órgão irá atuar próximo ao cida
dão e terá com ele uma perfeita identificação e har
monia.

Temos consciência de que a Proposta de Emen
da à Constituição n2 124, de 1999, tem pontos a se
rem aprimorados, o qU,e será possível com a partici
pação pró-ativa de todos os meus ilustres Pares, feita
a partir do desarmamento de espíritos e da predispo
sição de discutir uma ~eestruturaçãode nosso siste-
ma policial. .

Esperamos, sinceramente, que essa discussão
- em seu sentido mais nobre, o da troca de idéias em
um clima de respeito e cordialidade - se efetue em
breve espaço de tempo e que, ao final, possamos pro
duzir um resultado que assegure ao cidadão brasilei
ro uma considerável melhoria no nível de segurança
pública que lhe é oferecido pelo Estado brasileiro.

Muito obrigado.

O SR. SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa. a
palavra. i

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a nossa presença hoje na tri
buna desta Casa é para cumprimentar o ilustre Minis
tro Francisco Dornelles, pela sua magnífica atuação à
frente do Ministério do Trabalho e Emprego.

Embora não esteja havendo muita divulgação
na mídia nacional, o trabalhador brasileiro já conta,
desde o dia 13 de março passado, com mais um ins
trumento de defesa o que, na certa, haverá de ser
uma revolução na área da justiça. Falamos dos julga
mentos de ações trabalhistas através do chamado
rito sumariíssimo, capaz, agora, de solucionar confli
tos entre empregados e patrões em no máximo 15
dias depois de a ação chegar à Justiça, se a penden
ga corresponder a no máximo 40 salários mínimos,
hoje o equivalente a R$5.440.

Pelo rito sumariíssimo, o juiz ainda pode marcar
uma segunda audiência para um prazo de no máximo
30 dias. E só caberá recurso ao Tribunal Regional do
Trabalho, o TRT, se houver violação da Constituição
Federal ou contrariedade à súmula de jurisprudência
do Tribunal Superior do Trabalho. Com isso, a expec
tativa do Ministério do Trabalho é a de que 80% das

causas trabalhistas se enquadrem no limite do rito su
mariíssimo.

Acredito que só pessoas dotadas de sensibilida
de e espírito público, como o nobre Deputado e Minis
tro Francisco Dornelles, são capazes de tamanha
proeza, principalmente num sistema viciado, que tem
por regra excluir a classe humilde em benefício dos já
afortunados. É preciso ter coragem para se mudar as
regras do jogo neste país que, por cultura e tradição,
não tem o hábito de respeitar o direito da maioria,
mas que insiste em privilegiar a minoria que domina o
processo econômico da Nação.

Por mais que se critique os mecanismo de defe
sa do trabalhador, o certo é que a mão-de-obra no
Brasil ainda sofre problemas sérios com a exploração
e a remuneração do trabalho, geralmente visto como
custo, e jamais como investimento. Não são poucas
as denúncias dando conta da exploração da
mão-de-obra escrava e do não cumprimento dos pre
ceitos trabalhistas, legalmente estabelecidos por lei,
e nem sempre cumpridos e respeitados.

Quantas pessoas, Sr. Presidente e Srs. Deputa
dos, dedicam parte de suas vidas - às vezes décadas
-, a uma determinada empresa, e depois recebem
um pontapé sem o ressarcimento de seus direitos?
Quem não conhece as artimanhas jurídicas tão usa
das por patrões inescrupulosos e já viciadas a patro
cinar verdadeiras via-crúcis pelas Juntas de Concilia
ção de Julgamento e Tribunais?

O rito sumaríssimo tem por finalidade exata
mente evitar que processos trabalhistas se arrastem
por anos na Justiça, como foi o caso do senhor Paulo
José Alves, do Rio de Janeiro, só para servir de ilus
tração. Vendedor, ele entrou há 11 anos com uma
ação na 135\ Junta de Conciliação e Julgamento con
tra uma fábrica de produtos para festa, por ter traba
lhado mais de dez anos sem carteira assinada.

Na época da pendenga, Paulo tinha 58 anos de
idade. O trabalhador reclamante faleceu de edema
pulmonar, a ação passou para o nome da esposa,
que ganhou em todas as instâncias do judiciário, mas
até hoje não levou. Vejam, portanto, o sofrimento a
que estava exposto o trabalhador brasileiro para ten
tar garantir um direito líquido e certo, mas que dificil
mente é respeitado.

Rendo, portanto aqui da tribuna desta Casa, as
minhas sinceras homenagens ao Ministro Francisco
Dornelles, em nome da classe trabalhadora deste
país, que há de ser-lhe eternamente grato por mais
esta hábil iniciativa que só faz aumentar o nosso apre
ço e a nossa admiração. Sem medo de errar, eu diria
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que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, Professor Fernando Henrique Cardoso, tem como
auxiliar na pasta do Trabalho e do Emprego um gran
de estadista. Para mim, particularmente, o Ministro
Dornelles, é uma pessoa de atuação notável nos ne
gócios políticos e na administração deste País; é um
homem de Estado, para o bem geral da Nação brasi
leira.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa. a
palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero proto
colar requerimento de informações em que solicito in
formações ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abaste
cimento a respeito do desvio de 97 milhões de tonela
das de grãos dos armazéns da Conab no Estado de
Mato Grosso do Sul, que inclusive foi notícia do jornal
O Progresso.

Estou, então, protocolando esse requerimento.
Gostaria que fosse divulgado em A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Esta Pre
sidência recebe o requerimento de V. Exa. e determi
na a divulgação do mesmo

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Dando se
qüência ao Grande Expediente, concedo a palavra ao
nobre Deputado José Dirceu, do PT de São Paulo. S.
ExA dispõe de 25 minutos.

O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados pre
sentes à sessão, aproveitando o horário do Grande
Expediente, venho falar sobre o salário mínimo.

Aparentemente, trata-se apenas da discussão
do salário mínimo, que já, de per si, seria suficiente
para que déssemos uma importância política e social
à questão. O salário mínimo não é apenas o salário
mínimo. Vamos analisar pelo lado da justiça social. O
nosso País tem 55 milhões de brasileiros abaixo da li
nha da pobreza. O País vive uma crise social com re
percussão grave na segurança pública. O aumento da
criminalídade e da violência é um dado real. O des
controle da política de segurança pública, a infiltração
e a captura pelo crime organizado das instituições po
liciais, mesmo das instituições legislativas e judiciári
as, já é um fato no Brasil.

Deveria ser prioridade absoluta e motivo de mo
bilização nacional o aumento do salário mínimo, um
plano nacional de renda mínima, um plano de comba
te à pobreza, uma reforma tributária que distribuísse
renda, a reforma agrária, principalmente do ponto de

vista da justiça social, se compararmos com o com
portamento do Governo Federal na fixação do teto.

Primeiro o Sr. Presidente da República concor
dou com o famigerado auxílio-moradia. Não que a
magistratura não necessite e não mereça uma rees
truturação salarial. O próprio Poder Judiciário e o fun
cionalismo público precisam de reajuste, de planos de
cargos e carreiras e de uma reestruturação geral,
mas não através do auxílio-moradia ou do aumento
do teto, porque isso vai agravar a questão das despe
sas em vez de resolver o problema da defasagem sa
larial.

O Governo, o próprio Presidente da República e
os Presidentes dos três Poderes não tiveram o menor
pejo, a menor dúvida em aumentar seus tetos, primei
ro para 12.720 reais e depois para 11.500 reais. Qu
ando chega a hora do salário mínimo, 151 reais; ne
nhum aumento; trata-se de um reajuste baseado na
inflação.

Portanto, do ponto de vista de justiça social,
está mais do que evidente a necessidade do aumento
do salário mínimo. Do ponto de vista da política eco
nômica, não há nada mais importante neste momento
do que um aumento da renda do trabalhador, dos sa
lários, da demanda, da procura, porque existe capaci
dade ociosa na economia e uma inflação sob contro
le. A política de juros altos, a abertura da economia e
o superávit, realizados à custa de investimentos soci
ais e produtivos e da estagnação econômica do País,
de cerca de 30 bilhões de reais, garantem essa infla
ção baixa.

O País está pronto para crescer e precisa fa
zê-lo para enfrentar seus problemas sociais, como o
desemprego. O País corre o risco de ficar estagnado
durante anos, como ficou com o câmbio valorizado
por uma decisão fundamentalista do Governo e por
causa dos interesses da banca internacional e daque
les que hoje se locupletam dos juros altos e da nova
especulação financeira.

A redução dos juros, o aumento dos salários,
particularmente do salário mínimo, a criação de li
nhas de crédito para a pequena e média empresa, in
clusive para seu desenvolvimento tecnológico, finan
ciamentos e investimentos na infra-estrutura de sane
amento, habitação e turismo garantem ao País uma
retomada do desenvolvimento econômico.

Do ponto de vista econômico, tudo justifica o au
mento do salário mínimo e uma mudança na política
econômica. Do ponto de vista da legalidade, todos
nós sabemos que a decisão tomada pelo Governo
está sob o risco de ser declarada inconstitucional. Em
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primeiro lugar, ela não existe e depende de uma legis
lação complementar das duas Casas do Congresso
Nacional e de quorum qualificado. Em segundo lu
gar, a própria medida provisória que estabelece o sa
lário mínimo de 151 reais depende da medida provi
sória que precisa ser aprovada nesta Casa.

Reitero a cobrança para que o Partido da Frente
Liberal honre sua palavra e seu compromisso perante
a sociedade e feche questão nessa matéria. Que
seus Deputados e Deputadas votem com a Oposição
e com todos aqueles partidos que têm compromisso
com um salário mínimo de 180 reais.

Do ponto de vista da legalidade, estaremos
aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Fede
ral.

A Sra. Maria Elvira - Permite-me V. Ex!! um
aparte?

O SR. JOSÉ DIRCEU - Com prazer.
A Sra. Maria Elvira - Deputado José Dirceu,

quero apenas cumprimentá-lo pelo seu pronuncia
mento e dizer que todos que vivemos nesta Pátria
brasileira, que conhecemos os problemas dos traba
lhadores, da família, das mulheres, sabemos que o
valor do salário mínimo é irrisório, como disse na im
prensa, há poucos dias, a própria Dona Ruth Cardo
so. Até um salário mínimo de 180 ou 200 reais é muito
pouco. Não podemos concordar que, dentro da possi
bilidade de negociação, esse salário fique em menos
de 180 reais. Esse valor é o mínimo do mínimo, o que
já é muito pouco. Nós já nos sentimos envergonhados
em pagar um salário mínimo de 180 reais no Brasil, o
que é tão diferente dos outros países. Creio que qual
quer político nesta Casa que tiver sensibilidade soci
al, compromisso com a família, com a cidadania e
com a possibilidade de melhoria de vida do povo bra
sileiro tem que votar pelos 180 reais. Já aproveito
para declarar meu voto.

O SR. JOSÉ DIRCEU - Muito obrigado, Deputada
Maria Elvira, que integra o PMDB e o movimento demo
crático de base neste partido.

Do ponto de vista político, Sras. e Srs. Deputados,
o que o Sr. Presidente da República e o Governo estão
fazendo é de alto risco e um acinte, em primeiro lugar,
porque vai desvalorizar e fazer regredir o vencimento
dos aposentados.

Desvincular o salário mínimo da Previdência
não resolve o problema do déficit, que está no desem
prego, no crescimento da informalidade, que tirou 10
bilhões daquela instituição. O problema está na sone
gação, na sua gestão, na DRU - Desvinculação de
Receitas da União -, nos 7 milhões de trabalhadores

que se aposentaram por idade sem ter contribuído e,
portanto, não deveriam estar nas contas da Previdên~

cia e, sim, no orçamento social da União. Portanto, a
Previdência não é um problema ligado ao salário
mínimo.

Regionalizar o salário mínimo é estimular a
guerra fiscal, abrindo um novo flanco, porque é mais
um elemento, mais um instrumento na disputa entre
os Estados. O que é salário mínimo regionalizado no
País, como o Governo quer? Vale para quem? Vale
para 37% dos funcionários públicos estaduais e muni
cipais, que são celetistas, porque os outros 63% são
estatutários. Portanto, vale para 100 mil funcionários
públicos estaduais e para 230 mil municipais.

O salário mínimo regional, pela experiência his
tórica brasileira, agrava as desigualdades regionais.
Chamo a atenção dos Deputados do Nordeste e do
Norte do País: não se pode aceitar essa decisão do
Governo.

O salário mínimo regional pode significar a inde~

xação da economia. É escandaloso que este Gover
no, que sempre gritou contra o descontrole das con
tas públicas, que aprovou a Lei de Responsabilidade
Fiscal e continua gritando contra qualquer aumento
salarial por causa da indexação, faça regredir o País
ao adotar esta política de salário regional. Na verda
de, esta prática significa o risco de indexar a econo
mia e o risco da irresponsabilidade fiscal nos Estados.

Não há argumento que sustente este salário mí
nimo. Do ponto de vista ético, é quase um acinte ao
País. Ao reduzir a taxa de juros de 1%, o Governo
pode economizar 3 bilhões; mas, ainda assim, esta
belece o salário mínimo de 1'51 reais, adota uma polí
tica mesquinha, cínica, ao dizer aos Governadores
que estão livres para estabelecer o salário para a ini
ciativa privada. Em primeiro lugar, a iniciativa privada
pode bater às portas dos tribunais; em segundo, tal
decisão é passível de inconstitucionalidade.

O Sr. Presidente da República, em pessoa e por
meio do seu porta-voz, fez uma provocação aos Go
vernadores do Partido dos Trabalhadores. É lamentá
vel que o Sr. Presidente da República esteja tão de
sinformado sobre o que acontece no Rio Grande do
Sul, no Mato Grosso do Sul e no Estado do Acre. É la
mentável que promova quase uma molecagem - ato
que não condiz com o seu cargo - ao chamar a aten
ção do Deputado Paulo Paim para que o Governador
Olívio Dutra pague o salário de 180 reais ao funciona
lismo pllblico e à iniciativa privada do Estado do Rio
Grande do Sul.
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o Governador Olívio Dutra enviou à Assembléia
Legislativa, no final do ano, projeto de reforma tributá
ria que propunha um piso salarial no valor de 300 rea
is para todo o Estado. Os Deputados da base de apo
io do Governo, que lá são oposição e maioria, rejeita
ram a proposição. Vejam a que ponto chegou a dema
gogia do Sr. Presidente da República!

Conversei há pouco com o Governador Jorge
Viana, conhecido de todos por sua sensibilidade, ho
nestidade e pelo excelente governo que vem realizan
do no Estado do Acre. Informou-me S. Ex! que dois
terços dos funcionários do Estado já estão enquadra
dos em plano de cargos e carreira, ninguém recebe
menos de 250 reais por mês e os 10 mil funcionários
restantes estão sendo enquadrados no mesmo plano
de cargos e carreira. A mesma política está fazendo o
Governador Olívio Dutra no Rio Grande do Sul.

Não tendo localizado o Governador Zeca do PT,
conversei com o Secretário de Fazenda do Estado de
Mato Grosso do Sul, Paulo Bernardo Silva, que foi
Deputado nesta Casa e atuou na Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Infor
mou-me S. Exll que o piso salarial do funcionalismo
público estadual é de 210 reais, sendo que, na verda
de, a grande maioria ganha 300 reais. Disse-me ainda
o Sr. Secretário que, comprovada a legalidade, a deci
são do Governador, o Governo não terá nenhum pro
blema em conceder aumento salarial à iniciativa pri
vada, e pretende inclusive conversar com as entida
des sindicais e empresariais.

Os três Governadores e nós temos um ponto de
vista do qual nenhum Deputado deste Congresso Na
cional poderá discordar: como um Governad9r pode
estabelecer uma política de salário mínimo se ele não
detém o controle sobre a política monetária e fiscal do
País, o controle sobre as alavancas de política econô
mica do País?

A demagogia, a superficialidade, a irrespon
sabilidade da decisão do Presidente da República
fica visível e risível, ao constatarmos que é o Go
verno que deprime a situação econômica do País
com uma polftica ortodoxa de juros altos, de con
tenção salarial e de investimentos e com uma po
lítica conservadora por parte do Banco Central,
criticada, inclusive, por todos os analistas quando
o Conselho de Política Monetária, COPOM, ape
sar do viés de baixa, manteve os juros em 19%.
Quero que algum Deputado da base de sustenta
ção do Governo me conteste.

O Brasil não suporta mais essa política de ajus
te fiscal e de dependência do Fundo Monetário Inter-

nacional, porque é lesiva e nociva ao seu desenvolvi
mento econômico e social; não corresponde mais aos
interesses nacionais, e inclusive grande parte do em
presariado brasileiro opõe-se a ela.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado João
Grandão.

O Sr. João Grandão - Primeiramente, quero
parabenizá-lo pela sua manifestação, Presidente do
meu partido, por analisar a realidade de Mato Grosso
do Sul, da qual tenho conhecH'nento de causa porque
sou Deputado por este Estado. Por um momento, a
sociedade imaginou que determinados partidos sem
tradição de luta pelo salário mínimo tivessem tomado
para si essa bandeira. Na verdade, sabemos que o
Partido dos Trabalhadores já tem uma proposta nesta
Casa liderada pelo Deputado Paulo Paim. Naquele
momento, vimos que determinados partidos também
haviam encampado a luta do salário mínimo. V. Ex!! in
daga com muita propriedade onde está a posição efe
tiva desses partidos que tomaram para si essa luta. É
hora, como diz o caipira, de a onça beber água. Para
béns a V. Ex!! pelo pronunciamento que faz em rela
ção a essa questão.

O SR. JOSE DIRCEU - Agradeço ao Deputado
João Grandão.

Ouço, com prazer, o Deputado Luiz Sérgio, da
bancada do Rio de Janeiro. Aliás, o Governador Garo
tinho estabeleceu um piso salarial na administração
pública estadual de 400 reais.

O Sr. Luiz Sérgio - Primeiro, quero parabeni
zá-lo pela posição firme, clara, da necessidade da
mudança do rumo econômico no País, que prioriza in
discutivelmente uma política que possa privilegiar a
distribuição de renda e riqueza. Segundo, fui Prefeito
da cidade de Angra dos Reis. Lá, a Prefeitura, nos
doze anos de administração do Partido dos Trabalha
dores, é uma das que melhor remuneram o seu funci
onalismo. Nenhum funcionário recebe um piso menor
do que 262 reais na cidade de Angra dos Reis. Nos
pronunciamentos do Pequeno Expediente de hoje,
muitos reclamaram da medida provisória editada pelo
Governo. Esta Casa só foi atropelada por essa medi
da porque até hoje não tivemos coragem de regula
mentar a utilização desse mecanismo, que há muito
vem tirando as prerrogativas deste Parlamento de le
gislar. Os Deputados Federais estão pagando por sua
omissão de não regulamentar a utilização de medidas
provisórias, que dão a Fernando Henrique um poder
imperial de governar este País, atropelando e desres
peitando uma Comissão constituída que discutia seri-
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amente como propor um salário mínimo à altura da
expectativa do povo brasileiro.

O SR. JOSÉ DIRCEU - Deputado Luiz Sérgio,
agradeço a V. Exª o aparte. Com muita propriedade, V.
Ex'! chama a atenção para o instrumento da medida
provisória, que permitiu ao Sr. Presidente da Repúbli
ca violentar o Congresso Nacional, passar por cima,
de maneira desrespeitosa e quase humilhante, da
Comissão Especial que discutia o salário mínimo na
Câmara dos Deputados. S. Exª desrespeitou até mes
mo Deputados da bas~ governista, que acreditavam
na negociação com Líderes do Governo, como o Se
cretário-Gerai da Presidência e o Ministro da Fazen
da.

A verdade nua e crua é que o País tem de dar
uma só resposta a essa decisão do Governo: mobili
zação. Por isso convoco, da tribuna da Câmara dos
Deputados, os petistas de todo o Brasil para que sai
am às ruas e protestem, para que se manifestem con
tra essa vergonha, o salário mínimo em 151 reais, e
contra o cinismo do Governo de querer empurrar 
essa é a expressão, ainda que chuta - aos Governa
dores o ônus de não conceder aumento maior ao sa
lário mínimo.

Conclamo todos os partidos políticos, todas as
entidades, particularmente as sindicais, como a CUT,
que já iniciou manifestações nesta semana em todo o
País, a ocuparem as ruas para realizarmos o maior 1Q

de Maio da nossa história, em São Bernardo do Cam
po, no histórico Estádio 1Q de Maio, da Vila Euclides,
onde há vinte anos nos reunimos para fazer uma das
maiores greves do nosso Brasil. Lá estaremos nessa
data, protestando contra a política econômica do Go
verno, reivindicando e exigindo mudança de rumo na
economia brasileira.

Sr. Presidente, tenho certeza de que esta Casa
não vai aceitar a medida provisória do Governo, tenho
certeza de que vai aprovar a conversão para os 180
reais. Acredito que existam nesta Casa Deputados e
Deputadas com independência para fazê-lo. É o apelo
que faço.

Repito: a questão do salário mínimo não é so
mente de aumento de salário, é questão de política
social, de política econômica, de ética, de desenvolvi
mento econômico do País. É a base da mudança de
rumo da política do Governo.

O Governo mantém o salário mínimo arrochado
porque mantém os juros altos; mantém a economia
estagnada porque tem dependência do capital espe
culativo; tem acordos com o Fundo Monetário Interna-
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cional e predominantes interesses que não são os in
teresses nacionais.

, Ouço, com prazer, o nobre Deputado Lincoln
Portela.

O Sr. Lincoln Portela - Nobre Deputado, quero
parabenizá-lo por seu pronunciamento. O povo brasi
leiro tem tido sua auto-estima rebaixada pelo Presi
dente da República. S. Exª tenta fazer com que não
tenhamos auto-estima e está conseguindo trazer
esse sentimento também para a Câmara dos Deputa
dos, para todo o Congresso Nacional. É preciso que
nós, Deputados, tenhamos um mínimo de decência e
de dignidade para darmos um basta a essas medidas
provisórias, medidas vexatórias que o Presidente da
República tem mandado para esta Casa. Obrigado.

I O SR. JOSÉ DIRCEU - Agradeço a V. Exª o
aparte, Deputado Lincoln Portela.

Concluindo, Sr. Presidente, conclamo cada ci
dadão brasileiro que desaprova a política econômica
e a gestão do Presidente da República - e as pesqui
sas refletem isso -, cada cidadão que tem dado seu
voto contrário, seu voto de desconfiança, ao Sr. Presi
dente da República, que saia às ruas de todas as ci
dades deste País, que se manifeste, que proteste jun
to a cada Deputada ou Deputado, que os procure nas
suas bases para dialogar e mostrar a eles a necessi
dade de começar a mudar o rumo da política econô
mica, a começar pelo salário mínimo, para mudarmos
o rumo do Brasil.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Dirceu,
assumem susessivamente a Presidência os
Srs. Saulo Pedrosa e Roland Lavigne, nos
termos do § 22 do artigo 18 do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Marinho.

O SR. PAULO MARINHO (PFL - MA) - Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, gostaria imensamente de
usar esta tribuna neste momento para debater sobre
o salário mínimo com o Presidente do PT, Deputado
José Dirceu. Como Deputado do PFL, gostaria de di
zer ao prezado colega que realmente não podemos
imaginar salário mínimo inferior a US$1 00,00. O valor
recentemente fixado pelo Governo não corresponde
às necessidades do povo brasileiro. Posso falar de cá
tedra, pois sou do Nordeste e sei o quanto é caro so
breviver naquela região.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados o que me
traz a esta tribuna hoje é um assunto que me toca
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como pai de família, como cidadão, como eleitor e
como Parlamentar eleito com expressiva votação. Já
ocupei esta tribuna algumas vezes e já falei de mi
nhas origens e da minha luta contra um grupo antigo
e arcaico da minha cidade, que quer se manter no po
der às custas da manipulação do Poder Judiciário.
Venho a esta tribuna para novamente denunciar a
todo o País que o Ministro Edson Vidigal, do Superior
Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior
Eleitoral, faz política abertamente na minha cidade.
Na minha cidade conduz grupo político, reúne-se com
Vereadores, reúne-se com candidatos, faz articula
ções e, o que é pior, possui amigos íntimos que mani
pulam decisões do Poder Judiciário local, e tentam,
de todas as formas, subverter a vontade do povo com
o uso da autoridade e da toga que lhes foram outorgadas.

A nossa legislação não permite que magistra
dos façam política, porque competir com juízes e ma
gistrados, que têm o poder de julgar, de decidir e de
conduzir os destinos dos que litigam no Judiciário, se
ria injusto.

Desde as últimas eleições municipais, a minha
cidade sofre interferência direta do Ministro Edson
Carvalho Vidigal. S. ExA participou das últimas elei
ções, havendo se reunido, segundo comentários da
cidade, com o Juiz Belchior - atualmente afastado
pelo Tribunal de Justiça -, este fraudador da eleição.
Tentaram fraudar algumas urnas, conduziram votos e
foram derrotados no Tribunal Eleitoral.

Graças à intervenção do Juiz Federal Flávio
Dino, comprovaram-se fraudes realizadas nas últimas
eleições municipais de Caxias. Logo depois, tendo já
tomado posse o Prefeito por mim apoiado, o grupo a
que me refiro convenceu-o a entrar na Justiça contra
mim, que havia sido também Prefeito da cidade, com
uma ação no sentido de ressarcir a Prefeitura do pre
juízo tido com a venda de ações que pertenciam à
Companhia Energética do Maranhão, sob alegação
de que eu, quando Prefeito, as houvera vendido.

O Juiz de Caxias, Milton Bandeira, meu adver
sário político, ligado ao Ministro Edson de Carvalho
Vidigal, na calada da noite, sem que eu tivesse sido
ouvido. à minha revelia. prolatou a sentença e guar
dou-a na gaveta da escrivã. Depois, sem publicá-Ia, fi
zeram com que ela transitasse em julgado e a trouxe
ram a esta Casa, dizendo aos Deputados e ao País
que eu houvera sido condenado a perder os direitos
políticos, razão pela qual não poderia exercer o man
dato parlamentar, legitimamente conquistado nas ur
nas à custa de muita luta e suor.

Toda essa trama, conduzida contra mim, tem,
segundo depoimento do ex-Prefeito Eziquio Barros,
em minha posse. a participação do Ministro do Tribu
nal Superior Eleitoral e do Superior Tribunal de Justi
ça Edson Vidigal, e foi descoberta. Utilizamos os re
cursos previstos junto à Justiça do Maranhão e con
seguimos, através de decisão do Tribunal de Justiça,
cassar a decisão do Juiz de Caxias.

Sr. Presidente, eu trouxe para exibir neste ple
nário uma fita de vídeo, a fim de que todos os brasilei
ros e a imprensa nacional, quediariamente divulga fa
tos não verídicos sobre a situação de Caxias, pudes
sem ver como esse Ministro do Superior Tribunal de
Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral faz política pe
quena e mesquinha nesta cidade do interior do Mara
nhão, usando a toga para conduzir decisões políticas,
quando a lei não o permite. Infelizmente o Regimento
Interno desta Casa não admite sua exibição neste re
cinto.

Pois bem, Sr. Presidente. Dessa decisão do Tri
bunal de Justiça do Maranhão, o grupo adversário re
correu, por meio de Reclamação, ao SuperiorTribunal
de Justiça - que ficou guardada naquele Tribunal por
mais de um ano. Em fevereiro, em plenas férias foren
ses, o Presidente do STJ, Ministro Pádua Ribeiro re
solveu dar uma decisão liminar sobre essa reclama
ção, ressuscitando a decisão do juiz de Caxias.

Talvez o Presidente do STJ não soubesse que a
liminar que motivou sua decisão desde o dia 12 de ju
nho de 1999 havia sido julgada pelo Tribunal de Justi
ça do Maranhão. Lavrado o acórdão do Tribunal do
Estado, aquela liminar já não mais existia.

A política é assim: induz magistrados, cidadãos
responsáveis pelo julgamento das grandes causas, a
decidirem sem sequer examinar o processo.

O Sr. Ministro Pádua Ribeiro, Presidente do
STJ, por meio de um despacho, decidiu cassar algo
que já não mais existia. Vejam que decisão mais es
drúxula a que foi induzido a tomar o Presidente do
STJ: cassar uma liminar que não existia mais, porque
desde o mês de junho de 1999 o Tribunal de Justiça
do Maranhão já havia julgado prejudicada a ação cau
telar que gerara aquela medida liminar.

Que mesquinho objetivo há no despacho do
Presidente do STJ, que, na verdade, visava cas
sar-me o mandato. calar-me a voz, impedir-me de vir
a esta tribuna denunciar ao País inteiro essas arma
ções e essas matérias plantadas em jornais à custa
de pagamento feito com o dinheiro do povo de Caxias, a
minha terra?
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Que mal alguns magistrados e esse Prefeito têm
causado a Caxias! Até hoje, por exemplo, os profes
sores não receberam seus salários, porque o dinheiro
do Fundef, recurso destinado ao ensino fundamental,
está sendo usado para pagar uma assessoria de im
prensa em Brasília para plantar notinhas em jornais,
como a Folha de S.Paulo, numa forma de pressionar
a Mesa da Câmara a tirar-me o mandato por um ato
que não pratiquei, por algo sobre o qual não tenho
responsabilidade?

Pois bem. Levaram o Sr. Presidente do STJ a
dar um despacho suspendenao uma liminar que não
existia mais. Passada essa fase, ingressei no STJ
com um Agravo Regimental que, julgado pelo Plená
rio daquela Corte, não foi conhecido.

Plantaram, então, no site do STJ, por intermé
dio da Assessoria de Imprensa do Tribunal, inúmeras
notícias, como, por exemplo: "Deputado do Maranhão
cassado por desvio de 1 milhão de reais", "STJ cassa
mandato de Parlamentar do Maranhão". Passaram
para a mídia e para o povo do Brasil a idéia de que
este Parlamentar estava sendo cassado pelo Superior
Tribunal de Justiça por malversação e desvio do dinheiro
público.

Na verdade, a manobra foi urdida, tramada, pra
ticada e engendrada por amigos do Ministro Edson
Vidigal, que, naquela comarca, parece que fazem o
que bem entendem. Armam etramam o que bem que
rem, usando o que não lhes pertence. Talvez assim o
façam porque nunca foram magistrados, nunca exer
ceram a judicatura numa comarca, nunca souberam o
que é passar num concurso público para fazer jus ao
cargo de juiz.

E a culpa é nossa, é desta Casa, que ainda per
mite que os juízes sejam indicados meramente por
critério político. A culpa é nossa, repito, que não te
mos coragem de modificar a Constituição deste País,
deixando que os juízes dos Tribunais e dos Tribunais
Superiores sejam escolhidos pelo Executivo por crité
rio político, e isso faz com que juízes como Vidigal se
envolvam com política e façam uma Justiça política,
ao invés de uma Justiça à luz do Direito.

Pois bem, Sr. Presidente. Essa trama toda está
sendo descoberta. Nesta semana, o Juiz da 6Sl Vara
Cível de São Luís, depois de receber o inquérito poli
ciai instaurado para apurar a venda de ações da qual
me acusaram, resolveu anular a decisão e devolver
ao patrimônio do povo caxiense as ações que perten
ciam à Prefeitura Municipal. E sabem por quê? Por
que a Justiça do Maranhão descobriu que houve uma

farsa, que haviam falsificado minha assinatura e a lei
que permitia tal transação.

A Prefeitura não tinha interesse algum em rea
ver as ações, mas, sim, em cassar meu mandato e
meus direitos políticos, para que eu não pudesse dis
putar as próximas eleições municipais - e tenho hoje
mais de 40% da preferência dos eleitores de Caxias.
Queriam tirar-me o mandato legitimamente conquis
tado por meio do voto popular, para atender a uma
mera vontade do Ministro Edson Vidigal, expressa em
fita de vídeo pelo ex-Prefeito de Caxias, Eziquio Bar
ros. A Justiça do Maranhão, entretanto, resolveu mo
dificar a decisão e retornar as ações ao patrimônio do
povo caxiense.

Se não bastasse isso, Sr. Presidente, dois litis
consortes deveriam ser citados naquela ação de res
sarcimento contra mim proposta - um, obviamente, a
empresa beneficiada no negócio e, outro, a Câmara
Municipal, que também não havia sido citada. E eles
ingressaram no feito pleiteando a anulação do pro
cesso.

Ficamos estarrecidos: todos os dias a grande
imprensa divulga alguma coisa nesse sentido, certa
mente municiada pelos amigos do Ministro Vidigal,
que já foi jornalista, e tem acesso à imprensa. Mani
pulam como podem o site do STJ. Hoje, por exemplo,
há na coluna Painel da Folha de S.Paulo uma noti·
nha plantada no sentido de pressionar a Mesa desta
Casa a tirar meu mandato por um ato que, repito, não
pratiquei, por algo que não fiz, algo montado, falsifica
do - fato provado pela Justiça.

Sf!s e Srs. Deputados, essa é uma forma fácil
de agir para quem tem - entre aspas - "mandato" de
juiz, que dura enquanto puder exercer a judicatura; fá
cil para quem tem o poder de julgaro destino das pes
soas; fácil para quem não tem medo de nada, porque
neste País a Justiça está longe do alcance de todos
nós. Os magistrados deste País são inatingíveis, deci
dem como querem, manipulam o que querem, opi
nam como querem.

Tenho em mãos, por exemplo, urna fita de vídeo
gravada com a qual posso comprovar a presença de
Vidigal na intermediação de decisão do Tribunal Su
perior Eleitoral, aqui em Brasília, que cassou o Prefei
to Municipal de Caxias. Quatro Prefeitos cassados no
Maranhão por abuso de poder econômico foram
substituídos pelo segundo colocado nas eleições:
para atender à vontade política de alguns - e à custa
de muito dinheiro. E sabem de onde vem esse dinhei- .
ro? Do Fundo de Participação dos Municípios.
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Tenho uma fita onde o intermediário, um cida
dão chamado Washington Torres, hoje Procurador do
Município de Caxias, umbilicalmente ligado ao Minis
tro Vidigal, intermedeia, por exemplo, uma decisão no
Município de Cândido Sales, na Bahia, Estado do De
putado que ora preside esta sessão. Ou, por acaso,
não tiraram o Prefeito de Cândido Sales por abuso do
poder econômico? Tiraram, sim; houve a intermedia
ção do Sr. Washington Torres. A que ponto chega
mos? Chegamos ao ponto de nenhum Parlamentar
ter mandato seguro nesta Casa. Será que basta desa
gradarmos o Juiz da Comarca, a maioria do Tribunal
Eleitoral ou termos inimigo no Tribunal Superior Elei
toral ou no 8TJ, para que os adversários montem pro
cessos e manípulem as decisões? Isso é suficiente
para um juiz tirar um mandato legitimamente conquis
tado por mêio do voto, em função do trabalho que rea
lizamos à fn::nte da Prefeitura da nossa cidade?

Fiz questão de trazer para esta sessão minha
mulher, ex-Oeputada desta Casa, que conhece muito
bem como e a política e como funciona uma pequena
parte do Judiciário Caxiense. Um Ministro desse por
te iníluencia, manipula e conduz situações nas quais
acordos eleit0rais e políticos escolhem os candidatos.
A que ponto chegamos? Ao ponto de um membro do
,Judiciário escolher candidatos. Que punição existe
para ele? Nenhuma.

Amanhã, a Central do Movimento Popular de
Caxia~ e o Sil1dicato dos Servidores Públicos entre
garão ao Presidente desta Casa abaixo-assinado
corn seis mil Rssinaturas de caxienses denunciando a
participaçi:to do Ministro Edson Vidigal na política da
cidade. i\liás. são seis mil e uma pessoas - contando
comigo ~- que estão se insurgindo contra a tentativa
do uso da toga para fazer política.

8rs. D.::putados, podem fazer com V. Exªs o
mesmo que estão tentando fazer contra mIm. Assim
acontecia na época da ditadura e do autoritarismo,
quando se cassavam mandatos simplesmente pela
vontade de meia dúzia de militares. Existe hoje, de
forma disfarçada, o mesmo tipo de coisa. Manipu
lam-se decisões judiciais. A imprensa exerce grande
pressão Ilesse sentido. O Sr. Cláudio Humberto, um
jornalista venal, é pago para plantar malC:'I'ê.lS na sua
coluna contra este Deputado,

Tenho as provas disso. O Sr. Cláudio Humberto
não tem moral alguma para atacar quem quer que
seja. Roubou o sangue dos brasileiros no Governo
Collor. Foi pago com o dinheiro do povo. Talvez essa
seja a raiva dele, pois quando fui Deputado Federal à
época, votei a favor do impeachment do seu patrão,

o Sr. Collor de Mello. Pois bem, esse Cláudio Hum
berto planta todos os dias em sua coluna - especial
mente nos dias de sessão nesta Casa - materiazi
nhas mentirosas e escárnios, tentando causar danos
à imagem deste Deputado, assim como faz com ou
tros Parlamentares desta Casa.

Felizmente, o povo da minha cidade não acredi
ta nessas calúnias, porque me conhece.

Não apenas eu, mas todo o País o conhece. As
notinhas de sua coluna são igualmente conhecidas
por todos. Elas atendem aos interesses espúrios de
legitimar uma decisão que, na verdade, não fez coisa
julgada do STJ.

Tenho sido vítima de uma campanha montada 
onde o Sr. Cláudio Humberto é instrumento, por uma
assessoria de imprensa contratada em Brasília à cus
ta dos salários atrasados dos professQres da minha
cidade. Essa campanha todo dia planta uma notinha.
Hoje, por exemplo, há duas na coluna "Painel" do jor
nal Folha de S.Paulo. Será que as notinhas saem da
caneta do Ministro Vidigal?

Questiono: por que o jornal Folha de S.Paulo,
na sua coluna "Painel", não citou o nome do Ministro,
que disse que a Mesa da Câmara não queria cumprir
uma decisão do STJ?

Isso não é verdade. Tentam iludir o povo e os
membros desta Casa. A Mesa da Câmara não pode
curvar-se a uma farsa. Esta Casa não pode curvar-se
a uma decisão inexistente, que não transitou em jul
gado, que é fruto de uma trama política e provém de
um juiz venal.

Tenho provas disso. Hoje mostrei uma fita cas
sete à Mesa da Câmara. Nela o juiz confessa ao Pro
curador Washington Torres - aquele que intermediou
decisão da Justiça Eleitoral lá da Bahia - que esteve
em festa com o Ministro Vidigal em Codó, no Mara
nhão, que parecia festa paga com o dinheiro do povo
de Caxias. O juiz a que me refiro é o mesmo que jul
gou o processo que me condenava, lá em Caxias, e
que teve sua decisão apelada, por isso ainda está tra
mitando na Justiça do Maranhão. Apesar de toda
essa armação, vi nesta Casa poucas palavras de de
fesa. Poucos procuraram saber o que estava aconte
cendo, pois muitos têm medo da imprensa. Primeiro
olham os jornais, para depois usarem a tribuna.

Não temos tido coragem de enfrentar o mau Ju
diciário e a má imprensa - pois não podemos negar
que existe a boa imprensa e o bom Judiciário - e
aqueles fatos plantados para orientar decisões e po
sições a serem tomadas. Boa parte do que sai na im
prensa deste País atende a interesses às vezes des-
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conhecidos. Buscam montar situações, resultados,
incluindo resultados políticos. Estamos à mercê disso
tudo.

Ousei fazer essa denúncia esperando que este
Parlamento não se curve, mas investigue. E é uma
pena, Deputado José Dirceu, que a Procuradoria Par
lamentar também não tome a defesa dos Deputados
nestes ataques desferidos pela imprensa. Às vezes, o
que se vê são situações nas quais alguns querem
aparecer à custa de outros na imprensa. Alguns até
como salvadores da pátria; outros, escondidos naquilo
que se convencionou chamar de baixo clero, como se
aqui nesta Casa houvesse os bispos e o baixo clero.

srªs e Srs. Deputados, peço a V. Exªs que inves
tiguem a denúncia, olhem o passado, liguem para Ca
xias e perguntem quem é este Deputado. Fui eleito
Deputado Federal com 76% dos votos da cidade. Po
dem perguntar à bancada do Maranhão. Não va
mo-nos deixar levar por essa influência nefasta e
mesquinha daqueles que infelizmente usam da toga
para atender a seus objetivos pessoais - e há alguns
que ainda o defendem, porque Já naquele Tribunal es
tão tendo os seus interesses atendidos -, que usam o
guarda-chuva de algumas figuras ligadas ao mau Ju
diciário para tentar manobrar a Justiça.

Tenho a absoluta convicção de que a Mesa da
Câmara não vai cassar um Deputado por ato que não
praticou, que a Justiça assim já reconheceu, já rever
teu os fatos, devolvendo ao patrimônio do Município
as ações irregularmente negociadas, e que já conhe
ce os verdadeiros falsários deste crime contra a cida
de de Caxias.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Tem V.

ExQ. a palavra.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB 
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, os dias se passam, os meses
se vão, os anos mudam e nenhuma providência é to
mada para amenizar a aflitiva situação de boa parte
dos servidores públicos. Salvo iniciativas isoladas,
destinadas a contemplar um percentual ínfimo de car
reiras, a regra geral é a condenação dos servidores
públicos a uma miséria profunda, impiedosa, deplorável.

O servidor público em geral, esquecido pelos
Tribunais, ignorado pelo Legislativo e massacrado
pelo Executivo, sente-se vítima de uma verdadeira
conspiração movida pelas instituições que deveriam
ampará-lo.

São pesos e medidas, Sr. Presidente, que pare
cem nunca coincidir. Num passado recente, os servi
dores tiveram tungados os 28,86% que deveriam ter
sido pagos a todo o funcionalismo federal prejudicado
em janeiro de 1993. .

A gana do Governo Federal em pagar juros ab
surdos ou em socorrer pobres banqueiros necessita
dos não coincide com um discurso que se limita a re
petir, de forma enfadonha, a falta de recursos para
conceder um reajuste geral aos servidores públicos.
A facilidade com que são adotadas medidas destina
das a favorecer grupos já privilegiados, como os usi
neiros e os grandes agricultores, não condiz com uma
discussão em que um aumento de 40 reais no salário
mínimo ocasiona presságios de apocalipse.

Estamos diante, srªs e Srs. Deputados, de gra
víssimas questões éticas e de uma crise institucional
sem precedentes. Misturou-se a discussão do teto
com a do piso e a grande verdade, a grande ironia, Sr.
Presidente, é que a casa desabou. As paredes rom
peram-se, os portões se escancaram, os vidros e as
janelas se espatifaram.

O momento exige, srªs e Srs. Deputados, muita
reflexão. Não é apenas a sobrevivência de uma gran
de parte dos servidores públicos que se encontra
ameaçada. Não é a viabilidade física dos trabalhado
res obrigados a passar um mês inteiro com irrisórios
130, 150, 160 ou 180 reais que se põe em questão. A
ameaça que paira sobre o Brasil, no bojo dessas
questões, é a virtual desmoralização dos Poderes
constituídos.

Está se tornando cada vez mais difícil, Sr. Presi
dente, exercer um mandato parlamentar neste País. A
guerra de vaidades, a inversão de prioridades, a en
demia de maldades, nada permite antever a Nação
solidária pela qual temos lutado.

São inúmeras e quase todas dramáticas as me
didas imediatas a adotar. Uma delas, que pode não
ser a mais relevante, mas é a que me moveu para
esta tribuna, consiste em aumentar desde já uma
enorme gama de profissionais que não vêem um por
cento de reajuste desde o já distante ano de 1995.

Enfim, gostaria de concluir este pronunciamento
afirmando que, ante todas as evidências, no caos e
na anarquia para os quais estamos ameaçados de
convergir, conceder um reajuste geral aos servidores
públicos, se não representa uma solução, servirá, no
mínimo, como um paliativo à crise moral em que sub
mergimos.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Parlamentares, nesta oportuni
dade vimos a esta tribuna, para protestar contra a linha
política adotada pelo Sr. Presidente FHC com relação
ao salário mínimo, pelas seguintes ações:

1 - É inaceitável que desde o ano de 1995 o
Presidente venha legislando sobre o salário mínimo
através de Medidas Provisórias e que a Câmara dos
Deputados, submissa, fique impedida de votar projeto
que garanta aos trabalhadores uma política de recu
peração salarial;

2 - É vergonhoso o salário de R$151 porque
não garante ao trabalhador condições de sobrevivên
cia;

3 - É contra a Constituição do País a MP editada
por FHC enquanto procura regionalizar o valor do sa
lário mínimo;

4 - A proposta de R$180 seria um avanço se
vinculada com uma proposta de recuperação salarial
até que o salário mínimo cumpra com o preceito cons
titucional de garantir ao trabalhador e sua família ali
mentação, I~?er! habitação, saúde, transporte etc.

Nesse sentido, queremos manifestar nosso vee
mente protesto contra a falta de posição da Câmara dos
Deputados. entendemos que é preciso colocar o salário
mínimo em votação, para que o trabalhador brasileiro
conheça melhor os Deputados Federais do Brasil.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, em 1988, o País, por intermédio
deste Congresso Nacional, promulgou uma das
Constituições mais belas que o mundo conhece, in
clusive chamada de "Constituição Cidadã". Ao longo
desses anos, estamos reformulando a nossa Consti
tuição, numa fúria galopante, com a idéia de que mu
dando a lei podemos mudar a realidade, sem atentar
mos para o fato de que se ela fosse realmente aplica
da poderia fazer com que este País já estivesse em
outra situação.

Entre todas as reformas de que estamos falan
do, esta Casa está votando agora a do Poder Judiciá
rio, e brevemente irá apreciar, salvo melhor juízo, a re
forma tributária, sobre a qual quero falar.

Esta é uma reforma extremamente complexa,
porque envolve aquilo que passou a ser o maior valor
da humanidade. Desde a Revolução Francesa, em
1789, quando foram decapitados Luís XVI e Maria
Antonieta, o valor da humanidade, que até aquele ins
tante era o sangue, mudou e passou a ser um valor
burguês: o dinheiro.

Muitos lutam para mudar o mundo e conseguir
que se adotem outros valores, mas infelizmente esse
é o valor principal. É dele que trata a reforma tributá
ria, é ele que estamos discutindo e é exatamente por
isso que as questões são complexas e difíceis. E, na
discussão 'da reforma tributária, muito se quer copiar
de outros países.

Diz-se o seguinte: precisamos desonerar a pro
dução. Por isso, precisamos copiar a Argentina, a Ale
manha, a França, a Itália, a Inglaterra e os Estados
Unidos, onde o custo da produção é menor do que em
nosso País. E concordamos com a tese de que é pre
ciso realmente desonerar a produção e de que esses
países não têm tantos impostos cumulativos como o
Brasil.

Mas é preciso entender um fato fundamental.
Temos basicamente três tipos de incidência de tribu
tos no mundo como um todo: consumo, renda e patri
mônio. E a nossa discussão, que leva à comparação,
dá-se apenas em relação aos tributos sobre o consu
mo. Precisamos comparar também o que acontece
em outros países em relação ao tributos sobre renda
e patrimônio.

Qualquer país desenvolvido, dos elencados
para comparação, tem tabelas de Imposto de Renda
progressivas. No Brasil, não temos progressividade;
temos apenas duas alíquotas. Aquele que ganha cer
ca de 1.700 reais já cai na alíquota máxima: 27,5%.
Portanto, no que diz respeito ao Imposto de Renda,
arrecadamos muito pouco, se comparado com outros
países.

Outro tributo é o chamado tributo sobre causa
mortis, que incide sobre a transmissão de bens, em
caso de herança. No Brasil, o tributo é estadual, tendo
os Estados alíquotas diferenciadas, mas pequenas.
Se quisermos realmente comparar essa alíquota com
a de outros países, temos de verificar o valor cobrado
pelos países desenvolvidos. Na Alemanha, na Ingla
terra, na França, nos Estados Unidos, as alíquotas
chegam a 50%. Isso é realmente justo. E a única for
ma de redistribuir renda no País é taxando os proven
tos e o patrimônio.

É importante redistribuir os impostos sobre con
sumo, porque desonera, sim, a produção, mas isso
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vai apenas fazer com qu~ os mais pobres paguem
mais. São aqueles que consumirão e pagarão impos
tos indiretos.

Qualquer reforma que se faça no País, se se
quer copiar o modelo estrangeiro, tem-se de discutir
as três questões. Infelizmente a nossa reforma se re
fere apenas ao consumo. Não modifica nada no
Imposto de Renda, nem na tributação causa mortis 
e o que se dirá sobre as grandes fortunas?!

Essa não é uma reforma, mas apenas um refor
ço do modelo injusto que exercitamos há muito e mui
to tempo. Ao se fazer reforma, é necessário tributar os
mais ricos, mexer na renda e no patrimônio. Quando
esta Casa for discutir a reforma tributária, deveremos
pensar nesta questão.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Con

cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado José
Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, em 1995 apresentei a esta Casa pedido
de instauração de Comissão Parlamentar de Inquéri
to para investigar as operações feitas pelo Finor ao
longo da sua história. Àquela altura, o Tribunal de
Contas da União havia realizado minuciosa auditoria
no Finor, comprovando a existência de 457 projetos
considerados irregulares, que envolviam 532 milhões
de dólares, valor de julho de 1994.

Durante esse período, de 1995 para cá, solicitei
uma série de informações à Sudene e várias outras ir
regularidades foram apresentadas.

Mais recentemente, a própria Sudene informa
que, durante toda a sua história, apresentou e apro
vou 3.037 projetos envolvendo aproximadamente 67
bilhões de reais investidos naquela região.

Quando esta Casa decide analisar todas essas
operações, o resultado é o de que a política desenvol
vida pelo Finor e as empresas financiadas contribuí
ram para a concentração de renda e também para a
continuidade de um processo de exclusão social e de
empobrecimento, com um agravante: grande parte
desses projetos, cerca de 650, considerados irregula
res, foram extintos, arquivados e possuem as mais
variadas irregularidades.

Exatamente por isso, no dia 14 de março de
2000, o Presidente desta Casa determinou, por ato
da Mesa, a instalação dessa importante comissão
parlamentar de inquérito. Mas até hoje, para nossa
tristeza, três partidos políticos, o PFL, o PMDB e o
PPB, embora tenham sido notificados d,-,as vezes

pela presidência da Mesa para que indicassem seus
membros, não o fizeram.

Venho novamente cobrar dos líderes partidários
que cumpram o Regimento da Casa (art. 33, § 1º),
que determina caber a esses líderes, após 48 horas
da notificação, indicar os membros da Comissão.
Esse prazo venceu no dia 17 de março.

Na última terça-feira, levantei questão de or
dem, no Plenário desta Casa, pedindo à Mesa, ao De
putado Michel Temer, que indicasse, à revelia dos Lí
deres partidários, os membros dessa comissão para
que pudesse ser instalada. O Sr. Presidente conce~

deu mais um prazo de 24 horas aos partidos faltosos
para que indicassem seus membros. O prazo venceu
na última quinta-feira. E espero que hoje a Presidên
cia da Casa faça valer o seu Regimento, indicando os
membros, à revelia desses partidos, sob pena de
essa Instituição ser mais uma vez desmoralizada.

Trata-se de matéria cuja investigação e apura
ção é, para nós, fundamental. É a forma de separar o
bom empreendedor da região - que é maioria - do pés
simo.

Nesta comissão, quero também produzir legisla
ção que feche os vários ralos existentes, principal
mente nos campos da fiscalização e da aprovação de
projetos.

Que no dia de amanhã esta Casa possa defen
der uma política de incentivo fiscal e que o Finor seja
um instrumento de financiamento da economia do
País. Que a SUDENE contínue fiscalizando, elaboran
do e promovendo uma política de desenvolvimento
regional. Exatamente por isso, repito, é de fundamen
taI importância que os partidos de sustentação do
Governo brasileiro indiquem os membros dessa co
missão para que, no dia de amanhã, esta Casa possa
deixar muito claro para a Região Nordeste que há ex
celentes empreendedores naquela região, que são
maioria, e que eventuais péssimos empreendedores
não podem contaminar um instituto e um instrumento
de alavancagem da nossa economia, como o Finor.

Portanto, volto a pedir e a reivindicar que os par
tidos da base governista indiquem seus membros,
para que no dia de amanhã essa comissão possa dar
início às suas atividades.

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

O SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Tem V.
Ex'! a palavra.

O SR. CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB - PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria apena,s de registrar que faria hoje um pro-
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nunciamento acerca do procedimento do Ibama no in
terior do Nordeste, principalmente no Estado da Para
íba, mas entrei em contato com a Presidência do Iba
ma e, graças a Deus, tudo já ficou esclarecido e, por
isso, estou aqui prestando essa explicação aos pro
dutores daquela região.

O SR. WALDIR PIRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Tem V.
Exli a palavra.

O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.
Deputados, a Medida Provisória n12 2.019, que esta
belece os novos padrões de salário mínimo no País,
se analisada no plano jurídico, revela uma quase ver
gonha.

É muito grave um Presidente da República de
mitir-se de suas responsabilidades e não ter coragem
de assumir suas atribuições essenciais. Definir o sa
lário mínimo não é hoje competência do Presidente
da República. S. Exll tem, portanto, o dever de respei
tar a Constituição que ele jurou cumprir e que, suces
sivamente, vem agredindo.

O salário mínimo é uma proteção jurídica que o
Estado Democrático começou a efetivar a partir do
fim do século XIX e ao longo do século XX, inclusive
em nosso País, para corrigir as enormes desigualda
des sociais entre a renda do salário e a renda que
vem do capital.

O Presidente da República se omitiu em relação
ao problema salarial e se antecipou à responsabilida
de desta Casa na definição do que deve ser o salário
mínimo, interrompendo, com essa medida provisória,
um processo de elaboração da lei sobre a qual incum
be ao Congresso Nacional deliberar.

Creio que todos os membros desta Casa têm o
dever de ser fiéis ao seu juramento e à sua competên
cia. Não é possível, em face da omissão do Presiden
te da República, pretender-se hoje, inclusive, um re
cuo à regionalização do conceito de salário, o que
não tem fundamento legal e que o progresso jurídico,
constitucional e social deste País baniu da nossa le
gislação para suprimir a injustiça das migrações inter
nas e a brutal vilania de um custo de vida difícil, que
agride as populações não protegidas pelo salário
mínimo.

Na minha terra, Sr. Presidente, o custo de vida é
mais alto do que o do Rio de Janeiro, São Paulo, Curi
tiba e Porto Alegre. A inexistência de um critério de
salário mínimo único no Brasil atingia brutalmente os
nossos trabalhadores, porque eles eram atraídos por

salários mais altos nessa ou naquela região e se sub
metiam, então, à desordem, ao caos familiar e social,
para se lançarem à busca de um salário melhor.

Sr. Presidente, é essencial que definamos o piso
único. Essa medida provisória é absolutamente in
constitucional; ela não subsiste.

Desejasse o Presidente do Congresso Nacional
honrar as atribuições e a competência do Parlamento,
ao invés de demitir-se igualmente de suas responsa
bilidades, S. Exll devolveria ao Executivo a medida
provisória por sua inconstitucionalidade. A recusa
dessa medida provisória deveria ser obrigatória, pois
ela é absolutamente incompatível não só com os ob
jetivos materiais da Constituição, mas também com o
seu espírito.

Quando o Presidente da República se demite de
suas responsabilidades, o Presidente do Congresso
não cumpre seus deveres e o Supremo Tribunal Fe
deral não fulmina de inconstitucional essa medida
provisória, eis que tão ofensiva à ordem jurídica e so
cial quanto a definição do salário mínimo por ela pres
crita, as instituições restam profundamente ameaçadas.

Sr. Presidente, não há democracia que sobrevi
va à desmoralização do Congresso Nacional. E, sem
democracia, sem esta Casa, são as liberdades, as
garantias e os direitos fundamentais que desapare
cem, dando origem às ditaduras, já por tantas vezes
repetidas na história política de nosso povo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro apresentar à Mesa requerimento de informações
ao Presidente da Caixa Econômica Federal, Sr. Emí
lio Carazzai, sobre a política de habitação, notada
mente quanto à inadimplência dos mutuários com re
lação àquela instituição. Esse pedido de informações
se deve a uma situação crítica e urgente vivida no
conjunto Osman Loureiro, na cidade de Maceió, on~e
140 moradores estão sendo ameaçados pela PolíCia
Federal de serem despejados de suas residências.

É essa a política habitacional do Brasil, apesar
de existir na Constituição hoje um preceito dispondo
que a habitação é um direito do cidadão.

É este o requerimento que estou encaminha
mento à Mesa.



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 29 12485

o SR. PRESIDENTE '(Roland Lavigne) - O re
querimento de V. Ex!! será encaminhado na forma re
gimental.

O SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Rubens
Bueno.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pronuncia
o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Deputados, a defesa do meio 'ambiente é posição
pragmática do nosso partido, o PPS. Queremos estar
sempre entre 0S que entendem necessário preservar,
por todos os meios, nossa flora, nossa fauna, pois a
questão aí é de sobrevivência da espécie humana.

Assim, e por diversas vezes, temos estimulado e
participado de debates sempre que o tema é analisa
do, buscando, a uma só vez, encontrar as formas ide
ais para atingirmos o pleno desenvolvimento susten
tado e ainda ampliar ao máximo a conscientização de
nossas populações para o que de importante existe
com relação ao problema. '

Durante a Convocação Extraordinária do Con
gresso Nacional, estivemos entre os que apoiaram e
aprovaram a Lei n2 9.960, na certeza de que estaría
mos no caminho da racionalização do serviço do Iba
ma, ampliando seus poderes e garantindo mais rigor
no trato com aquelas empresas e aquelas pesso'as fí
sicas que atentam contra o nosso ecossistema. Ape
nas não esperávamos que aquele instituto fosse com
tanta sede ao pote. É que cerca de 310 mil empresas
em todo o País estão recebendo a intimação para o
pagamento de uma multa que atinge a casa dos 3 mil
reais, pela razão pura e simples de que são poluido
ras em potencial. Neste caso, incluíram 05 que traba
lham com serrarias, os próprios chaveiros, aqueles
que trabalham em ponta de rua, escritórios de repre
sentação comercial, indústrias de esquadrias e tantas
outras mais.

Deixados ao lado os exageros, chegamos qua
se ao anedótico! O Ibama está multando antes que o
fato gerador da multa venha a ocorrer. É preciso que
se mude a cobrança na fonte do ICMS daquele assa
lariado que pode comprar uma camisa e que também
pode comprar um sapato.

No entanto, Sr. Presidente, há situações muito
mais graves a observar. f :"

Todos se lembram do que ocorria e, de alguma
forma, ainda ocorre em Cubatão, na Baixaçfa Santís
ta. O índice de poluição industrial chegou a pontos
aberrantes, com elevado risco de vida para as' popula
ções locais. Reprimida e multada, a indústria cer
cou-se de cuidados e, de alguma forma, a situação,

se não está de todo resolvida, pelo menos melhorou
em muito.

A rigor, é o que se sabe, não existem indústrias
poluentes, mas, sim, aquelas que lançam seus deje
tos poluidores no ar, nos rios, nos lagos, nas praias,
sem que sejam devidamente fiscalizadas. Não é o
caso do Rio Janeiro, onde os peixes é que poluem a
lagoa! De outra sorte, a poluição desceria a níveis
aceitáveis. E é isto, ao que entendemos, que deve fa
zer o Ibama antes de procurar o peixe miúdo, mesmo
que apenas poluidor potencial, para engordar seu caixa.

Segundo um diretor daquela autarquia, o co
merciante de tintas e de produtos inflamáveis deve
pagar aquela taxa. É uma total inversão na análise do
problema. A multa, taxa ou seja o que for, é devida por
quem produz tintas e inflamáveis, já que estas são, de
fato, indústrias que, se não fiscalizadas, podem apre
sentar altos índices de poluição e periculosidade para
o meio ambiente e para as populações vizinhas. Os
diretores do Ibama devem agir. Que o Governo tome
providências para que os pequenos, médios e micro
empresários não sofram tanto com a ganância do Iba
ma.

o SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Con
cedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado Fran
cisco Silva.

O SR. FRANCISCO SILVA (Bloco/PST - RJ.
Peja ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, a revista Época desta semana
trouxe acusações absurdas contra o Governador
Anthony Garotinho, que está empenhado e sempre
esteve em investigar e punir os maus policiais e já co
meçou a afastá-los há algum tempo.

""
Bandido e mau policial não vão ter vez no Rio de

Janeiro. Agora, misturar a segurança com denúncias
vazias, sem nexo, mentirosas, contra integrantes do
Governo Garotinho parece coisa de quem já está com
medo do crescimento do Governador, que, embora
não tenha ainda se declarado candidato à Presidên
cia, já está aparecendo nas pesquisas.

O Governo Garotinho não tem Sivam, BNDES,
favorecimento de bingos, privatizações suspeitas, es
cândalos de Marka, FonteCindam, genro comandan
do área de petróleo, filho com atividades suspeitas,
escândalo atrás de escândalo.

Fui, durante nove meses, Secretário de Habita
ção do Governo Garotinho e não posso admitir insinu
ações sobre irregularidades.

A Cehab, que era subordinada a mim, não prati
cou nenhum ato irregular. Acusaram, na matéria, que
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uma indenização quase foi paga na gestão do atual
presidente da Cehab eque não foi contestada atempo.

Todos esses fatos são do Governo anterior.
É de se estranhar que na capa da referida revis

ta esteja estampada acusação de corrupção contra
um governo que sucedeu o governo mais suspeito de
corrupção da história do Rio de Janeiro: o de Marcello
Alencar.

Em primeiro lugar é necessário esclarecer que a
demissão do tal Luís Eduardo Soares deu-se em vir
tude de ter ele apoiado o filho do dono do Unibanco,
que deu dinheiro ao traficante sanguinário conhecido
como Marcinho VP, e jamais por ter denunciado maus
policiais.

O Governador Garotinho está e sempre esteve
empenhado em investigar e punir os maus policiais e
já começou a afastá-los.

Aliás, verifiquem os custos das obras do Garoti
nho e os custos das obras do Governo anterior e tam
bém das obras do Fernando Henrique. Verão que os
custos de Garotinho são menores que todos.

Todos do Rio sabem também, Sr. Presidente,
que Neguinho da Beija-Flor foi puxador do samba da
campanha de Garotinho. Vincular isso ao jogo do bicho
é um desrespeito à inteligência do povo do Estado.

Acusar o Dr. Jonas por ilações de que, em fun
ção de o Neguinho da Beija-Flor, por ter puxado o
samba, receber ajuda em jogo de bicho, isso aí, repi
to, é ofender a inteligência. Ele foi puxador de muitos
candidatos no nosso Estado.

Não sei quem está por trás disso, mas acho que
não erro se falar que o Fernando Henrique esteja no
mínimo satisfeito com a matéria da Época:

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Roland Lavigne) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Vivaldo
Barbosa.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, o Sr. Pre
sidente da República está fazendo uma brincadeira com
a Nação brasileira e com a República. S. ExA, que tem
investidura constitucional para zelar pela Constituição e
pelo cumprimento das leis, além de abdicar da sua res
ponsabilidade funcional e institucional de enviar um pro
jeto de lei para fixar o salário mínimo devido aos traba
lhadores brasileiros, agora pretende transferir o cumpri
mento total dessa responsabilidade plena para os Go
vernos Estaduais. Diz o Sr. Presidente que fixou um mí
nimo dos mínimos e espera que os Governos Estaduais

fixem um adicional a ele, para atender ao mínimo das
necessidades dos trabalhadores brasileiros.

Ora, no ordenamento constitucional e federativo
do Brasil, desde a Revolução de 30, é competência da
União fixar e legislarsobre Direito do Trabalho, especial
mente sobre salário mínimo.

Além das iniciativas de Parlamentares, compete
ao Presidente da República a iniciativa legal de produzir
um projeto e, em conseqüência, no futuro, uma lei que
fixe o salário mínimo.

Ademais, a Constituição brasileira atual estabele
ce que o salário mínimo é nacional e unificado por lei fe
deral, além das disposições próprias, que dizem que é
da competência da União o estabelecimento de leis so
bre legislação trabalhista. Quer brincar com a Nação o
Presidente da República, agora, ao transferir para os
Estados essa responsabilidade.

Ora, Sr. Presidente, a invocação que o Governo
está fazendo de que o parágrafo único do art. 22 da
Constituição Federal permitiria, por lei complementar,
aos Estados fixar o adicional de salário mínimo fere o
bom senso jurídico e a consciência jurídica deste País.
Não encontra respaldo nenhuma interpretação, no mí
nimo, séria da Constituição Federal de que seria possí
vel, por lei complementar, os Estados fixarem salário
mínimo no Brasil.

Nenhum Governo Estadual, mesmo sendo man
dado, como foi o caso da Bahia, tem competência para
tomar iniciativa de elaborar leis que fixem salário míni
mo. Também sabemos que nenhuma organização em
presarial, quer industrial, quer comercial, nos Estados,
vai permitir que os Governadores comecem a querer le
gislar sobre matéria trabalhista.

Hoje o adicional de salário mínimo; amanhã, a rei
vindicação para diminuir o número de horas da jornada
de trabalho ou para legislar sobre horas extras, ganho
adicional ou trabalho nos sábados e domingos.

Politicamente, não é viável que os Estados enca
minhem qualquer projeto de lei nesse sentido, pois há
impedimento constitucional. A vedação é clara. Res
ta-nos interpretar que o Presidente da República quer
divertira Nação, enganar os trabalhadores e o povo bra
sileiro. Enquanto não se configura a impossibilidade jurí
dica e política, o povo fica a esperar que os Governos
Estaduais possam fixar lei que interfira nas relações de
trabalho e na remuneração dos trabalhadores da ihicia
tiva privada.

Fixar os vencimentos mínimos dos servidores,
muito bem, pois os Governadores têm essa compe
tência - já é tradicional -, mas não se deve esperar
que politicamente se possa fixar salário nas relações
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privadas. Há uma parede institucional e constitucio
nal, uma muralha. O ordenamento federativo brasilei~

ro e constitucional impede que qualquer Governado'r
tome essa iniciativa. I

Essa é uma brincadeira de mau gosto, uma di
versão amarga que o Presidente da República ofere
ce aos trabalhadores brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO CARVALHO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rolam'.! Lavigne) - Tem V.

EXª a palavra. ,

O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB
RO. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, S~s e Srs. Deputados, as demissões pra
ticadas pelo Governo de Rondônia contra 9.600 servi
dores atingiram em cheio vários setores importantes
da máquina estatal e principalmente aqueles onde a
preocupação maior deveria ser com o social. Há inú
meros exemplos da fragilidade do atendimento ao pú
blico nos mais diferentes setores como saúde, educa
ção, obras públicas e outras, onde o Governo demítiu
e agora não tem gente para trabalhar. Vai acabar t\3r
ceirizando tudo com custos muito mais altos para os
cofres públicos do que se mantivesse os trabalhado
res, alguns com vários anos de serviços prestados a
Rondônia.

Faço este intrÓito, Sr. Presidente, para comentar
apenas uma das muitas injustiças que acabaram sen
do assacadas contra a população mais sofrida, IPor
este ato do Governo do Estado, demitindo em massa,
sem critérios e sem observar a necessidade de man
ter seu pessoal em setores considerados vitais. A
Creche Santa Marcelina, entidade filantrópica ligada
à Igreja Católica, atendia até quatrocentas crianças
por mês, todos os dias. Crianças filhas de pessoas
pobres, que precisavam trabalhar e não tinham como
manter os pequenos em instituições particular~s. A
Santa Marcelina tinha sua creche há mais de 22 ahos,
funcionando no bairro Meu Pedacinho de Chão, em
Porto Velho, e sempre beneficiou os mais necessita
dos com o apoio da comunidade. Ocorre que para
atender as quase quatrocentas crianças, na faixa etá
ria dos seis meses aos sete anos, a entidade tinha
vinte funcionários cedidos pelo Governo do Estado,
numa parceria que sempre trouxe excelentes resulta
dos, beneficiando grande número de família~, princi
palmente as mai~ carentes.

De uma hora para outra, Sr. Presidente, sem avi
so prévio ou negociação, o Governo demitiu todos os
funcionários que atendiam na Santa Marcelina, cerca

de vinte pessoas, inviabilizando os serviços filantrópi
cos daquela entidade. Neste ano, as atividades do
berçário tiveram de ser suspensas, porque os funcio
nários foram demitidos, e o Governo não se sensibili
zou para corrigir seu grave erro. E a quem prejudicou
mais? Exatamente a dezenas de famílias pobres, cu
jos pais, muitos deles também desempregados, fica
ram sem o apoio vital da Creche Santa Marcelina.

é isso que revolta a nós e a toda a população.
De um lado, Secretários de Estado e coronéis da Polí
cia Militar recebendo verdadeiras fortunas deste Go
verno, contrariando todos os dispositivos legais que
se vá analisar. De outro, o social foi relegado a um ter
ceiro plano. Inicialmente, pela demissão em massa.
Não de apaniguados e fantasmas, mas de pais e
mães de família, jogados ao desemprego e sem nova
oportunidade no mercado de trabalho. Depois, por
que serviços fundamentais como os prestados pela
Creche Santa Marcelina - e ioso é só um exemplo - fi
caram sem condições de manter o atendimento social
aos pobres, que vinha fazendo há mais de duas déca
das, ininterruptamente.

Desta tribuna, Sr. Presidente, queremos ape
lar para Governo de Rondônia, para a sensibilidade
dos homens públicos que estão à frente da nossa
administração, no sentido de que revejam sua posi
ção de abandonar à própria sorte mais de quatro
centas crianças, filhas de pais carentes. É preciso
recontratar pessoal, colocá-lo à disposição da San
ta Marcelina, para se corrigir uma injustiça inominá
vel cometida exatamente contra os mais pobres e
os que mais sofrem.

Era o que tinha a comentar.
Muito obrigado.
O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (RoJand Lavigne) - Tem V.

EXª a palavra.
O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, o Ministro da Educação,
Paulo Renato Souza, anunciou esta semana a aber
tura de 50 mil vagas no programa de crédito educativo
para esse semestre no Financiamento Estudantil 
FIES.

É, na verdade, um número muito baixo frente ao
enorme contingente de universitários principiantes a
cada semestre. A questão financeira é uma grande li
mitação. Porém, o que mais exclui é a proibição pelas
normas de seleção, decorrente do número pequeno
de vagas, essas, fruto de uma estruturação social ex-
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cludente. De forma que pior que ter dificuldade para
pagar a conta é não conseguir estudar - mesmo que
rendo muito.

Mas os alunos interessados poderão inscre
ver-se no crédito educativo entre os dias 24 de abril a
31 de maio na instituição que estudam.

As atuais regras de pagamento às universida
des têm agradado pouco. Com essas mais de 50 mil
vagas, chega a 170 mil o número de alunos atendidos
e desses 120 mil são do FIES, que utiliza títulos da dí
vidp ~,',,,",': _ . ;::lara pagar as mensalidades das institui
ções e essas podem usar esses títulos apenas para
pagar obrigações previdenciárias.

O que ocorre é meramente troca de papel que
sai do Governo e volta ao Governo, passando pela
universidade. Enquanto o valor dos títulos for menor
que os custos previdenciários, tudo bem. Mas como
fica quando o valor do repasse em títulos ultrapassa o
valor das obrigações previdenciárias?

O governo deveria fazer mais duas opções:
1 - aceitar os títulos no pagamento de outros im

postos; e
2 - repassar em dinheiro o valor excedente.
DlêU Ite disso, Sr. Presidente, conclamo os mem

bros da Comissão de Educação para buscar solução
viável, a fim de que o programa continue crescendo.

Muito obrigado.

O Sr. Rokand Lavigne, § 2J1 do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel
Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham ao plenário. Vamos dar início à
Ordem do Dia quando for completado o quorum
constitucional.

As Comissões devem encerrar os seus traba
lhos, para que possamos dar início à Ordem do Dia.

A Secretaria-Geral da Mesa vai acionar as cam
painhas.

O SR. ORo ROSINHA. - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.
Deputados, há cerca de três anos, a parte espanhola
da América Latina festejou seus 500 anos. Um livro foi
publicado com depoimento de vários xamãs. Um de
les afirmou que o descobrimento da América foi, na
quele momento, para os europeus a prova do quanto

ignoravam do mundo, pois consideravam apenas o
segmento conhecido. Ao chegarem à América, viram
o quanto ignoravam.

Agora, dizemos também que estamos festejan
do os 500 anos. Novamente, a parte da América Lati
na de língua portuguesa prova o quanto somos igno
rantes ou o quanto os brancos que estão no Governo
são ignorantes em relação à nossa cultura e ao nosso
povo indígena.

Aproveito a oportunidade para ler nota emitida
pelo Conselho Indigenista Missionário - CIMI, intitula
da "Recrucificar e recolonizar nos 500 anos", que de
monstra parte dessa ignorância.

Dia 17 de março de 2000, pela manhã.
Algumas dezenas de trabalhadores, obser
vados e sob a orientação de um punhado de
autoridades, realizam os movimentos, com
grandes caminhões e guindastes, para a co
locação da nova cruz na terra indígena de
Coroa Vermelha, em Santa Cruz de Cabrá
lia, extremo sul da Bahia, onde foi realizada
a Primeira Missa no Brasil. Policiais federais
e militares "protegem" o grupo e alguns pou
cos índios observam de longe.

As dimensões do monumento, idealizado pelo
escultor Mário Cravo, a convite do Governo Federal:

Altura: 17 metros.
Comprimento dos braços: 5 metros.
Largura: 50 x SOem.
Peso: 1.500kg.
Material: chapa de aço inoxidável de

1/4, conhecida tecnicamente como 3171.
Base: feita por grandes blocos de gra

nito verde, amarelo e azul, com recorte para
formar um altar, num total de 60 toneladas.

Preço total da obra: R$500 mil.
Esse monumento gigantesco foi colo

cado numa pequena comunidade indígena,
extremamente pobre, com pouco mais de
300 famílias, aproximadamente 2.000 pes
soas. Foi construído pelo Governo Federal
para "celebrar os 500 anos do Descobri
mento do Brasil". No dia 26 de abril, durante
a grande missa da CNBB, o presidente da
República pretende inaugurá-lo, com a pre
sença do presidente de Portugal e do rei da
Espanha.

O que é este grande totem erguido
brutalmente sobre uma comunidade tão pe
quena, cercado de vazio, num descampado
árido e solitário? Por que essa estrutura me-
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tálica, tão imponente, foi fincada numa terra
indígena tão dilacerada pela pobreza?

A imagem monumental gera um senti
mento de impotência em quem o vê. Gera
medo, passividade, angústia frente a algo
opressivo, absoluto, indestrutível, perene,
eterno: aço e granito em grande quantidade.

A enorme base, nas cores da bandeira
brasileira, que se faz também de altar, funde
de novo, simbolicamente, o Estado e a Reli
gião Católica e serve para reafirmar a ocu
pação e a posse, por parte dos invasores,
do território daquela frágil comunidade indí·
gena.

Há uma sensação de fascismo no ar,
com sua carga de triunfalismo, de completa
anulação da escala humana e comunitária.
A arrogância feita de metal e pedra agride e
anula tudo ao redor, como os efeitos de
uma bomba ou de um gás paralisante.

Com relação à comunidade indígena
Pataxó de Coroa Vermelha, obrigada a acei·
tá·lo sem conhecer, o conjunto invasor sig
nifica a afirmação do poder do Estado, da
sociedade européia, ocidental e pretensa
mente cristã. Com relação aos demais po
vos indígenas do Brasil, para onde o monu
mento necessariamente espalha seu signifi
cado, ele projeta a mesma sombra: a do
controle opressor do Estado nacional, espa
lha a exigência da obediência, espalha o
constrangimento e o medo frente ao poder.

Com relação ao símbolo utilizado - a
cruz de Cristo - o Estado recolheu esta ima
gem, cara a uma grande parcela do povo
brasileiro, ampliou-a, deformou-a até o limite
dos materiais utilizados, deu-lhe uma rigidez
de cduraça, um tamanho descomunal, um
brilho ofuscante, impôs as cores do próprio
Estado (verde, amarelo e azul) - e agora a
utiliza para os seus próprios fins.

O Governo Federal, através do monu
mento de Coroa Vermelha e seu espírito au
toritário, ''feito para durar mais cinco sécu
los", parece recrucificar o próprio Cristo, ma
nipulando seu símbolo mais profundo. Alia
do a isso, revela a intenção de recolonizar
os territórios indígenas por esta mesma ex
tensão de tempo.

Da mesma forma que constrangeu a
comunidade indígena de Coroa Vermelha a
aceitar o monumento, o governo Fernando

Henrique Cardoso pretende constranger os
bispos brasileiros da Igreja Católica a inau
gurá-lo.

Brasma, março de 2000. - Paulo Maldos,
Assessor Político do CIM!.

Sr. Presidente, deixo registrada nossa solidarie
dade ao povo indígena. Colocamo-nos ao lado do
CIMI nesse protesto.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, estou à espera de V. Exªs no plenário. Va
mos dar início à Ordem do Dia. Venham ao plenário.
Precisamos do quorum constitucional para dar início
à Ordem do Dia.

O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, srªs e Srs. Deputados, foi com muita honra que
recebi do Sr. Álvaro de Freitas Arns, Presidente da
Associação Comercial e Industrial de CriciúmalSC 
ACIC, correspondência contendo artigo de sua auto
ria, publicado no jornal Diário Catarinense, sob o tí
tulo: "Um exemplo a seguir".

Eis o que diz o artigo:

Uma luz no final do túnel no aprimora
mento da democracia brasileira parece que co
meça a brilhar. Não era sem tempo. Depois de
anos em descrédito diante da população, cuja
visão é de que "político é tudo igual", os Sena
dores e Deputados ensaiam uma reviravolta e
tentam mostrar que ainda há "gente séria", que
há políticos de bem que querem moralizar nos
so país. E os exemplos começam apipocar
para o bem de todos e felicidade geral da na
ção, com um saldo realmente bastante positi
vo.

As CPI instaladas não só em Brasma,
como também nos Estados vêm mostrar o
exemplo que os legisladores estão dando aos
outros poderes. Até presidente já foi cassado
e, aos poucos, mandatos de Parlamentares
começam a ser anulados pelos próprios Cole
gas de Casa, prisões vão se tornando rotina,
sigilos bancários são quebrados e uma verda
deira teia criminal vai sendo desvendada. Re
almente é preciso coragem para isso, é preciso
dizer um basta aos interesses de uma parce-
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la de políticos que, com certeza, ocupam
uma cadeira no Legislativo apenas para ter
imunidade (ou seria impunidade?) Parlamen
tar.

Parabéns à CPI do Narcotráfico, à CPI
do Judiciário, às inúmeras CPI desse Brasil
afora, a todos aqueles que não estão medin
do esforços para que as reformas saiam do
papel e comecem a andar, àqueles que têm
a coragem de enfrentar interesses corporati
vistas e aos que, com lisura, dão um exem
plo elogiável diante do Executivo, do Judiciá
rio e das instituições brasileiras em geral.

Neste contexto de denúncias para que
verdades venham à tona, ressalte-se o papel
da imprensa, fundamental para dar amparo
ao trabalho de nossos Parlamentares. É des
te trabalho competente, onde se vai até o
fim, com investigação e apuração minucio
sas, doa a quem doer, que surge a possibili
dade de acreditar que em tudo está perdido.

Por tudo isso, creio que ainda há jeito
para o Brasil, e como cidadãos brasileiros
precisamos ter a clareza de começar a se
parar o "joio do trigo" para podermos dar
nosso voto de confiança, com convicção,
àqueles que estão tentando melhorar nosso
País. Após vários anos de crítica, parabéns,
Deputados! Atenção, Executivo, Judiciário e
classe empresarial.

Vamos seguir o exemplo.

Este artigo, como os nobres colegas percebe
ram, é uma amostra da realidade, da política hoje,
quando o Poder Legislativo está tomando as rédeas
e arrumando a sua casa.

Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar
tão ilibado homem, Sr. Álvaro de Freitas Ams, pela vi
são e forma clara com que repassou aos leitores uma
nova concepção da política.

Sr. Álvaro de Freitas Ams, Presidente da Associ
ação Comercial e Industrial de Criciúma, quero que
saibas que este elogio que aqui vos faço não é só
meu, mas de todos os políticos sérios que existem
neste Brasil afora. Parabéns! Com certeza o seu reco
nhecimento servirá de motivação não só para nós,
políticos, mas para todos os homens de bem.

Sr. Presidente, Srfls e Srs. Deputados, inúmeras
críticas temos recebido de diversos segmentos da so
ciedade, tendo-se a impressão de que não são reco
rlhecidos aqueles Parlamentares que desenvolvem
excelente trabalho, dia e noite, e não têm tempo se-

quer de trocar idéias com funcionários e colegas des
ta Casa. Mas ainda existem segmentos sérios, como
o Diário Catarinense, de Santa Catarina, que reco
nhecem o papel dos legisladores. Estendo esse reco
nhecimento a todos os colegas desta Casa.

Sr. Presidente, peço a V. Exã que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento nos órgãos de im
prensa oficiais desta Casa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ALOíZIO SANTOS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ALOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB - ES.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, srªs e Srs. Deputados, estou mais uma vez
ocupando a tribuna para defender os interesses do
meu Estado, que é caracterizado por marcas próprias
que lhe dá o privilégio de ser diferente.

Não bastante estar geograficamente bem situa
do entre os Estados impulsores da economia brasilei
ra, o Espírito Santo nasceu bonito.

Com dois climas invejáveis, distante um do ou
tro por apenas 50 quilômetros, pode-se sair do clima
ensolarado das praias encantadas e medicinais, en
trar em pleno clima europeu, de montanhas mágicas,
cobertas pelo frio, ar puro, recebido por um abraço
envolvente de uma mistura de alemães, italianos, ne
gros, pomerânios, portugueses e índios, que resultou
em um povo forte e trabalhador.

a Espírito Santo tem a maior e a melhor reserva
de mármore e granito do País. Sua qualidade incon
testável é aceita em todos os mercados internacionais.

Somos ainda o Estado da fruticultura, onde a
Europa e recentemente a América do Norte se curva
ram ao sabor de nossos mamões, abacaxis, mangas,
abacates, maracujás, cocos e outras delícias.

Além disso, o Estado reserva para o Brasil a es
perança da independência no combustível fóssil, pela
extração do petróleo. Prospecções atuais, em águas
profundas do mar capixaba, mostram, sem sombra
de dúvida, o potencial de gás e petróleo a ser explorado.

A certeza é tanta que a Petrobras e mais sete
grandes multinacionais vão investir inicialmente a ci
fra aproximada de US$600 mil até 2003. Cada poço a
ser explorado deve consumir US$12 milhões. A ex
pectativa é a extração inicial de 300 mil barris/dia para
os mais pessimistas e 1 milhão de barris/dia para os
mais otimistas.
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Todas essas histórias e muitas outras só podem
ser contadas porque o Estado tem um porto. Um não,
seis grandiosos portos - Regência, Barra do Riacho,
Praia Mole, Tubarão, Porto de Vitória e Porto de Ubu 
que fazem o meu Estado ser o maior exportador de
minério do mundo, responsável pela maior movimen
tação portuária do País, arrecadar 10% das receitas
cambiais do Brasil.

Do País, é a segunda maior arrecadação alfan
degária, o maior produtor e exportador de celulose,
de mármore e granito também. O segundo do Brasil
em exportação de café, o maior exportador de produ
tos siderúrgicos do País, o terceiro maior exportador
de soja/farelo e o terceiro na categoria importador de
trigo. Recebe anualmente mais de 2.500 navios em
seus cais.

E mesmo assim, esquecido, não foi agraciado
com empréstimo federal reeditado na Medida Provi
sória 1.985-25, de 2000. A mesma medida que deu à
Companhia Docas do Rio de Janeiro R$412 milhões
para dividir entre Docas e o Porto de Sepetiba.

Diante disso, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, apelo para a sensibilidade de nosso Ministro do
Transporte, Elizeu Padilha, e de outros políticos da
área, no sentido de que contemplem os portos capi
xabas, não os esquecendo na reedição da nova medi
da provisória.

O que peço é muito pouco, nada comparado
com o que ofertamos. O Estado do Espírito Santo
agradece engrandecendo o País.

Era o que tinha a dizer.
e SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoco

novamente os 81's. Deputados para virem ao plenário.
Logo mais vou encerrar a sessão. Encerrando-se a
sessão, não haverá mais presença. Vou esperar mais
alguns minutos para encerrar a sessão. Quem não re
gistrar a presença no painel, lamento, mas não terá
presença. São 17h17min e precisamos ter quorum
para dar início à Ordem do Dia. Vou aguardar mais al
guns minutos.

SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Deputado Virgílio Guimarães.

e SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT ~ MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr.
Presidente.

Sr. Presidente, Sfls e Srs. Deputados, o País
acompanhou, pela imprensa, o desastre ambiental
causado pelo derramamento de óleo de uma ~efinaria

da Petrobras na Baía de Guanabara e as medidas to
madas para que se evitasse que aquele acidente ga-
nhasse proporções maiores. .

Passado esse primeiro momento, em que o País
acompanhou todos aqueles acontecimentos, as coi
sas começam a se desdobrar de maneira não tão
adequada como se esperava.

A Petrobras recebeu uma multa, mas o Governo
Federal enviou agora ao Congresso medida provisó
ria sobre destinação dos recursos arrecadados dessa
multa para a limpeza, a retirada do óleo da Baía de
Guanabara.

Sr. Presidente, isso é um equívoco. Quem causa
o dano é que tem de pagar os prejuízos. Isso é algo
absolutamente instituído. Está em nossa legislação.
Não há sentido, portanto, em que a Petrobras possa
eximir-se de pagar o prejuízo, apenas porque foi mul
tada. A multa é a pena pelo dano causado. A empresa
tem de, cumulativamente, pagar a multa e também ar
car com todos os custos da limpeza da Baía de Gua
nabara. Isso seria como se alguém avançasse um si
nal, provocasse um acidente e, ao pagar a multa, se
eximisse de pagar os prejuízos materiais causados.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou seja, a
multa não tem nada a ver com a penalidade. Cobrir os
prejuízos causados pelo acidente é obrigação do in
frator.

Portanto, estou apresentando uma emenda a
essa medida provisória. Já que o Governo Federal
não tem outro destino para os recursos vindos do pa
gamento dessa multa - e trata-se de um recurso vul
toso; são 35 milhões -, que a Petrobras pague esses
35 milhões e eles sejam aplicados em projetos de de
fesa do meio ambiente e de nossas águas. Estou su
gerindo que se aplique um percentual em projetos de
defesa do ecossistema da Baía de Guanabara - mas
não na limpeza, na retirada do óleo - e de defesa da
represa da Pampulha, em Belo Horizonte, para a qual
existe um plano importante, do Propam, que já é do
conhecimento do Ministro do Meio Ambiente.

O Secretário Tilden Santiago vem trabalhando
nisso, como também o Prefeito Célio de Castro. É um
projeto importante para toda a Bacia do São Francis
co, bem como para a Lagoa Rodrigo de Freitas, que
também vem padecendo de freqüentes desastres
ambientais e está ali a demandar investimentos,
como a própria bancada do Rio de Janeiro já sugeriu
para o Orçamento de 2000.

Portanto, Sr. Presidente, creio que essa corre
ção é importante até para que, no futuro, outros infra
tores saibam que o pagamento da multa não exime'
que o próprio infrator pague pelos prejuízos, e, com
isso, teremos recursos para atender a outros projetos



12492 Quarta-feira 29 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Na questão da Comissão de Seguridade e Fa
mília, todas as estatísticas em algumas capitais são
excessivamente claras: o uso da arma de fogo é res
ponsável pela maior parte das mortes dos indivíduos
do sexo masculino entre 14 e 25 anos. Só perde para
os acidentes de trânsito.

Esses são argumentos que encaminho a V. ExA
para o seu parecer, agradecendo-lhe a atenção e ao
Deputado Waldomiro Fioravante a cessão desse ho
rário.

importantes, como a Pampulha, em Belo Horizonte, e
a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a sessão, Srs. Deputados. Não temos quorum
para dar início à Ordem do Dia. Quem não marcar
presença no painel, ficará com falta.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apre
sento requerimento tomando por base os arts. 117 e
139, inciso 11, alínea a, do Regimento Interno, em rela
ção ao Projeto de Lei nQ 2.787, bem como a todos os
outros a ele apensados, para que sejam redistribuí
dos de forma a serem apreciados pela Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e
também pela Comissão de Seguridade Social e Fa
mília.

V. Exll já indeferiu vários requerimentos nesse
sentido, e esses projetos tratam da questão do porte
de armas no nosso País. O argumento que V. Exª utili
zou o ano passado e na própria Convocação Extraor
dinária era de que esse projeto não tinha relação cla
ra e direta com a Comissão de Defesa do Consumidor
ou com a Comissão de Seguridade Social e Família.

Pois bem, o requerimento que faço levanta um
outro tipo de argumentação, e espero que V. Ex· te
nha sensibilidade para observar esse tipo de argu
mento.

Sr. Presidente, estamos numa linha de argu
mentação no Congresso Nacional que visa a desmili
tarizar o conceito de porte de arma quando de uso ci
vil. A questão do porte de arma de uso militar é militar.
No uso civil, a arma passa a ser uma mercadoria de
larga circulação, com possibilidade de compra no
mercado aberto, ainda que com as restrições que
procuraremos impor a essa legislação. Logo, a Co
missão de Defesa do Consumidor e Minorias passa a
ter uma audiência necessária e essencial, mudan
do-se o conceito de uso da arma.

Os projetos até agora insistiam predominante
mente na questão militar, mas a possibilidade, a partir
das discussões que tivemos na Comissão de Defesa
Nacional e Relações Exteriores, de darmos um con
ceito civil ao uso da arma justifica - queremos crer - a
audiência da Comissão de Defesa do Consumidor.

Airton Cascavel
Almir Sá
Luis Barbosa
Robério Araújo

Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Fátima Pelaes

Anivaldo Vale
Elcione Barbalho
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
Paulo Rocha

Átila Lins PFL
Luiz Fernando
Van.essa Grazziotin

Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
Eur/pedes Miranda
Expedito Júnior
Marinha Raupp
Nilton Capixaba
Sérgio Carvalho

IIdefonço Cordeiro
José Aleksandro
Sérgio Barros

RORAIMA

PPS
PPB
PFL
PL

AMAPÁ

PSDB
PPB
PSDB

PARÁ

PSDB
PMDB
PDT
PMDB
PT

AMAZONAS

PPB
PCdoB

RONDÔNIA

PPS
PMDB
PDT
PFL
PSDB
PTS
PSDB

ACRE
PFL
PSL
PSDB
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PFL
PFL
PF~~

PSD8
PFL

PFL
PT
PMDB
PFL
PSOB
PFL
PT
PT

SERGIPE

PMDB

BAHIA

PFL
PMDB
PL
PTB
PMDB
PT
PCdoB
PFL
PFL
PT
PSDB
PSD8
PFL
PFl
PFL

Albérico Cordeiro
Joaquim Brito
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante

PERNAMBUCO

Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Fernando Ferro PT
Joaquim Francisco PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
Luiz Piauhylino P8DEl

ALAGOAS

PTB
PT
PST
PMDB
PPS

Jorge Alberto

Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geraldo Simões
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jaques Wagner
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo

.Jutahy Junior
Leur Lomanto
L.uiz M<keira
Manoel Castro
Nelson Pellegrino
Pedro Irujo
Rolarid Lavigne
Saulo Pedrosa.
Ursicino QUÊ'iroz
Waldir Pires
Walter Pinhairo

TOCAt'J)'INS.
P.TB
PFL
PMDB
PFL
PMbB

"PPB'

MARA'NHÃO'. .~

PMDB
PSB

PFL
PFL
PFL

Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Efraim Morais
Inaldo Leitão
Ricardo Rique

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
Antonio Cambraia PSDB
Antônio José MOta PMDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de MatosPSDB
Ubiratan Aguiar PSDB

PIAuí

Átila Ura PSDB
B. Sá PSDB
Gessivaldo Isaias PMDB
Mussa Demes PFL
Themístocles Sampaio PMDB
Wellington Dias PT

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL

PARAíBA

PMOB
PT
PMDB
PMDB
PFL
PSDB
PSDB

Gastão Vieira
José Antonio Almeida
Nice Lobão
Paulo Marinho
Pedro Fernandes

Antônio Jorge
Darci Coelho
Igor Avelino
João Ribeiro
Osvaldo Reis
Pastor Amarildo
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MINAS GERAIS Eduardo Paes PTB

Ademir Lucas PSOB Eurico Miranda PPB

Antônio do Valle PMOB Fernando Gabeira PV

Aracely de Paula PFL Fernando Gonçalves PTB

Cabo Júlio PL Francisco Silva PST

Carlos Mosconi PSOB lédio Rosa PMOB

Oanilo de Castro PSOB Jair Bolsonaro PPB

Efiseu Resende PFL Jandira Feghali PCdoB

Glycon Terra Pinto PMOB Jorge Wilson PMOB

Herçulano Anghinetti PPB Laura Carneiro PFL

Jaime Martins PFL Luiz Sérgio PT

João Fassarella PT Miro Teixeira POT

José Militão PSOB Paulo Baltazar PSB

Júlio Delgado PMOB Paulo Feijó PSOB

Lael Varella PFL Roberto Jefferson PTB

Lincoln Portela PSL Rodrigo Maia PTB

Márcio Reinaldo Moreira PPB Ronaldo Cezar Coelho PSOB

Maria do Carmo Lara PT Rubem Medina PFL

Maria Elvira PMOB Simão Sessim PPB

Odelmo Leão PPB Vivaldo Barbosa POT

Olímpio Pires POT SÃO PAULO
Osmânio Pereira PMOB
Paulo Delgado PT

Alberto Goldman PSOB

Philemon Rodrigues PL
Aldo Rebelo PCdoS

Romel Anizio PPB
André Benassi PSOB

Ronaldo Vasconcellos PFL
Antonio Kandir PSOB

Silas Brasileiro PMOB
Antonio Palocci PT

Virgílio Guimarães PT
Arlindo Chinaglia PT

Walfrido Mares Guia PTB
Clovis Volpi PSOB

ESprRITO SANTO
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB

Aloízio Santos PSOB De Velasco PSL

Feu Rosa PSOB Delfim Netto PPB

João Coser PT Or. Evilásio PSS

José Carlos Elias PTS Or. Hélio POT

Magno Malta PTB Edinho Araújo PPS

Marcus Vicente PSOB Eduardo Jorge PT

Max Mauro PTB Emerson Kapaz PPS

Ricardo Ferraço PSOB Fernando Zuppo POT

RIO DE JANEIRO
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT

Alexandre Santos PSOB Jorge Tadeu Mudalen PMOB

Antonio Carlos Biscaia PT José Dirceu PT

Ayrton Xerêz PPS José Genoíno PT

Bispo Rodrigues PL José Machado PT

Coronel Garcia PSOB José Roberto Batochio POT

Oino Fernandes PSOB Julio Semeghini PSOB

Or. Heleno PSOB Luiz Antonio Fleury PTB



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 29 12495

Celcita Pinheiro
Osvaldo Sobrinho
Teté Bezerra

PMDB
PTB
PPB
PSDB
PT
PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PT
PSDB
PPS
PFL
PFL

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

RIO GRANDE DO SUL
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Júlio Redecker PPB
Luiz Mainardi PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHS
Waldomiro Fioravante PT
Total de Presentes: 276

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 276 Se
nhores Deputados

José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Oliveira Filho
Padre Roque
Renato Silva
Rubens Bueno
Santos Filho
Werner Wanderer

PFL
PFL
PMDB
PTB
PFL
PSDB
PMDB
PT
PPS
PSDB
PSDB
PSDB

MATO GROSSO

PFL
PSDB
PMDB

DISTRITO FEDERAL

PMDB
PT
PMDB
PSDB
PMDB

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Dilceu Sperafico
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra

GOIÁS

Geovan Freitas PMDB
Luiz Bittencourt PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Chaves PMDB
Pedro Wilson PT
Roberto Balestra PPB
Vilmar Rocha PFL

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Nelson Trad PTB
Waldemir Moka PMDB

PARANÁ

PFL
PFL
PSDB
PPB
PMDB
PTB
PFL

Alberto Fraga
Geraldo Magela
Jorge Pinheiro
Maria Abadia
Ricardo Noronha

Maluly Netto
Medeiros
Michel Temer
Nelson Marquelli
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Paulo Lima
Professor Luízinho
Rubens Furlan
Salvador Zímbaldi
Sampaio Dória
Zulaiê Cobra
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o SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo
encaminhar a Proposta de Emenda à Constituição
em que alteramos a alínea a do inciso VI do art. 32 da
Constituição Federal, mudando a idade para exercer
os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica, que hoje é de 35, para 40 anos.

Propomos isso porque entendemos que, pela re
levância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente
da República, é preciso acumular uma experiência pú
blica para poder exercê-los.

Quem encaminha esta PEC, Sr. Presidente, é
alguém que não tem esta idade. Estou muito aquém
dos 40 anos, mas entendo necessário ter essa expe
riência e por isso proponho tal alteração.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ano
passado esta Casa introduziu um instrumento legisla
tivo de emenda à Constituição da mais alta relevância
para a vida institucional do Brasil. Inclusive V. Exª co
mandou os entendimentos finais sobre a emenda
constitucional que trata da edição de medidas provi
sórias e que a disciplina.

Na época, foi Relator o hoje Ministro Aloysio Nu
nes Ferreira, que produziu, de comum acordo na
Casa, uma peça legislativa de importância para a vida
institucional do Brasil.

Esta emenda à Constituição, votada aqui em
dois turnos, foi encaminhada ao Senado Federal, que
apresentou um substitutivo à matéria, fazendo-a re
tornar à Câmara dos Deputados.

Em algumas oportunidade, V. Exª já foi instado
por este Plenário a colocar em votação, no seu enca
minhamento próprio, o Substitutivo que veio do Sena
do Federal.

Como essa matéria ainda não foi colocada em
votação, encareço a V. Exó! que retome aquela postura
que teve ano passado de comandar os entendimen
tos finais e coloque a matéria em votação da maneira
mais rápida possível, para que a edição de medidas
provisórias no Brasil tenha uma regulamentação e
uma disciplina adequadas e não se permita que o Po-

der Executivo continue legislando em substituição ao
Congresso Nacional, como tem sido feito nos últimos
anos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado Vivaldo Barbosa, devo dizer a V. Exil que
encareci à Comissão Especial, ao seu Presidente,
Deputado Ricardo Izar, e ao seu Relator, Deputado
Roberto Brant, que votassem logo na Comissão
Especial.

Tenho a promessa de que essa votação na Co
missão Especial se dará na próxima semana, quando
então reuniremos os Líderes, tal como fizemos na ou
tra ocasião, para trazermos a emenda ao plenário.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1":
PROJETO DE LEI Nº 2.891-E, DE 1992

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Substi
tuto do Senado Federal ao Projeto de Lei nº
2.891-0, de 1992, que "dispõe sobre a pre
venção, o controle e a fiscalização da polui
ção causada por lançamento de petróleo,
substâncias nocivas e outros poluentes em
águas sob jurisdição nacional e dá outras
providências". Pendente de pareceres das
Comissões: de Viação e Transportes; de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias; e de Constituição e Justiça e de
Redação.

Prazo: 25-3-00.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa requerimento no seguinte teor:
Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos
termos regimentais, a retirada do PL nQ

2.891-E/92, constante da pauta da presente
sessão.

Sala das Sessões, 28 de abril de 2000. - Aloízio
Mercadante, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclare
ço ao Plenário e ao nobre requerente que esta é uma
matéria de urgência constitucional. Se for retirada da
pauta, não votaremos mais nada no dia de hoje.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - $r. Presidente, a
matéria que está sendo discutida tem imensa rele
vância porque diz respeito, sobretudo depois desse
acidente na Baía da Guanabara, a uma política de
proteção ambiental nacional. É um trabalho que a Câ
mara já produziu. O Senado fez algumas modifica
ções que, do nosso ponto de vista, 'prejudicam a efi
cácia das iniciativas, especialmente ao prorrogar por
cinco anos a implementação dessa nova política.

Ao estabelecermos um prazo de cinco anos
para que essas medidas venham é/- ser implementa
das, estamos, do pontQ de vista ambiental, dando um
prazo longo demais. õ I

Dependendo da forma como for oferecido o rela
tório de plenário, ele permitirá construirmos o acordo,
que seria a manutenção do texto dp Senado com um
artigo da Câmara que diz respeito ao prazo de im
plantação dessas medidas.

Sr. Presidente, não tivemos nenhuma discussão
sobre essa matéria.

Estamos absolutamente favoráveis ao projeto,
só queremos aperfeiçoar um item que nos parece es
sencial.

Fiz uma consulta à Mesa parq saber se haveria al
guma possibilidade regimental de votarmos o Substituti
vo do Senado Federai mantendo c texto da Câmara dos
Deputados no que se refere ao prazo de cinco anos.
Essa possibilidade só existe se o Relator da matéria re
latar artigo por artigo. Ar poderramos construir esse
acordo. Se for colocado o relatório do Substitutivo do
Senado Federal contra o da Câmara dos Deputados,
vamos derrubar tudo o que a Câmara fez e não haverá
possibilidade de alterar o texto do Senado Federal.

Como o Relator, a princrpio, não tem objeção a
essa possibilidade da redução do prazo, mas há re
sistência no Governo a esse iniciativa, queríamos ter
a chance apresentar nossos argumentos e viabilizar
esse acordo.

Pergunto se há, do ponto, de vista regimental,
uma alternativa que não seja suspender o projeto,
medida que realmente não gostarramos de oferecer à
Casa. Se o Relator relatar artigo por artigo, podemos
votar esse item e eventualmente construir no plenário
um acordo.

Pergunto, portanto, ao Relator se não há possi
bilidade de encontrarmos essa sarda.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordém.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex.!!
a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, sugiro a V. Exã que suspenda a sessão por cin
co minutos para que os Líderes possam conversar so
bre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Só um
momento, Deputado Mendes Ribeiro Filho. Vamos
analisar a questão regimental.

Peço aos Líderes e ao Relator que cheguem até
esta mssa para conversarmos. (Pausa.)

O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex.!!
a palavra.

O SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Pela or
dem. P.ronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-

I

te, srªs e Srs. Deputados, a população do Rio Grande
do Sul está assustada e surpresa diante da notícia de
que uma vez mais, assim como fez em dezembro, o
Governo gaúcho volta a promover e defender ardoro
samente mais um amplo pacote ou embrulho, conten
do significativos aumentos de impostos.

Ora, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, au
mentos de impostos justamente no momento em que
o Rio,Grande do Sul convive com uma das mais re
cessivas situações da sua economia? Agora, quando
os gaúchos perdem tantos investimentos, justamente
pela ilnpossibilidade de disputar, no que se refere aos
inceritivos fiscais, com outras Unidades da Federa
ção? I Aumento de impostos para os gaúchos, um
Estado eminentemente agrícola e que assiste a sua
agricultura, apesar da produtividade e da produção,
esmolar diante de um mercado que não lhe proporcio
na na venda nem mesmo o custo da produção?

Com certeza, tem de acordar atônita e assus
tada, a população gaúcha. Aliás, além de assustada,
com a sensação de que está sendo traída por um
Governo que se dizia contrário à excessiva carga tri
butária durante a campanha eleitoral. Mudou o Go
verno, mudou a opinião, ou a intenção era essa
mesma?

Os alunos das escolas públicas gaúchas estão
sem aulas há um mês aproximadamente. A greve do
magistério e suas reivindicações são justas e neces
sárias. As propostas do Governo beiram as raias da
ironia. Tanto que, diante de propostas irrisórias ba
seadas na desculpa da insuficiência de recursos, o
Deputado João Luiz Vargas, do PDT, partido parcei-
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ro do Governo, apressa-se em desmentir, compro
vando que há recursos da ordem de 1,7 bilhão de
reais para sustentar um significativo aumento de sa
lário para o funcionalismo. Desconfia-se então que
as propostas são estrategicamente insignificantes
em seus valores, com o intuito de servir de justifica
tiva para a defesa de um aumento de impostos.

Aumentar alíquota de ICMS, atingindo a todos
os consumidores, a totalidade das empresas, Gover
nador Olívio Dutra? Onde está a coerência? Onde fi
cou a plataforma de governo que defendia apenas
mais vontade política para melhorar a remuneração
dos servidores públicos?

Assim, é muito fácil, Sr. Presidente, Srês e Srs.
Deputados. De uma penada s6 aumentam-se impos
tos. Fácil, porém desastroso para uma economia que
não agüenta mais conviver espremida e prensada en
tre a excessiva carga tributária e os acanhados ga
nhos de produção.

O nosso partido, o PTB, Partido Trabalhista Bra
sileiro, tão bem representado na figura do seu grande
líder gaúcho, o Deputado Sérgio Zambiasi, juntamen
te com sua significativa, digna e combativa bancada,
saberá com certeza denunciar a impropriedade des
sas intenções, barrando-as quando chegarem para
serem discutidas e aprovadas diante do Parlamento
do Rio Grande do Sul. Podemos ter a certeza de que
sim.

o SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA

a palavra. ~ .

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agra
deço à Presidência, aos Relatores e à Liderança do
Governo a iniciativa de permitir esta negociação, assim
como a possibilidade de construirmos um acordo, no
prazo de três anos, para implementarmos essas políti
cas. Acredito que se trata de um avanço no que diz res
peito à preocupação com a política ambiental.

Retiramos o requerimento. Vamos ao parecer e
à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Foi retira
do o requerimento.

Vamos aguardar um instante a redação do acor-
do.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex/!
a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (POT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en
quanto V. ExA aguarda a formulação final do acordo,
aproveito a oportunidade para informar ao Plenário e
àqueles que ainda não receberam o convite que a
Frente Parlamentar em Defesa do Brasil realizará
hoje assembléia, no subsolo do Anexo IV, para discu
tirmos algumas questões.

Uma delas diz respeito ao trabalho que o Depu
tado Walter Pinheiro está fazendo sobre a investiga~

ção que o Parlamento europeu realizou acerca de um
sistema de coleta de informações via telefone ou fax,
que estaria sendo usado pelos Estados Unidos e que
estaria beneficiando, em última instância, empresas
americanas em concorrências internacionais, em pre
juízo de empresas européias.

Trata-se de uma questão altamente relevante e
que, constatada sua veracidade, agride a soberania
nacional. Há uma comissão no Parlamento Europeu
que apurou e fez um relatório sobre esse sistema de
coleta de informações, chamado Echelon.

A Frente Parlamentar em Defesa do Brasil, na
reunião de hoje, vai se debruçar sobre o referido re
lat6rio na tentativa de oferecer um caminho de ação
parlamentar e, talvez, de cooperação entre Parla
mentares brasileiros e europeus. Vamos nos benefi
ciar do já avançado trabalho do Parlamento europeu,
realizado por comissão que investigou e apurou as
circunstâncias em que se davam as coletas de infor
mações.

Oportunamente levaremos ao conhecimento de
V. E~, Sr. Presidente, o desenrolar de nosso trabalho,
para que eventualmente o Congresso Nacional, espe
cialmente a Câmara dos Deputados, também venha a
se posicionar a respeito.

Repito, Sr. Presidente: hoje, após esta sessão,
estaremos reunidos no subsolo do Anexo IV para dis
cutir e encaminhar ações a esse respeito.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao Subtitutivo do Se
nado Federal ao projeto em substituição à Comissão
de Viação e Transportes, ao Sr. Deputado Eliseu Re
sende.

OSR. ELISEU RESENDE (PFL - MG. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, temos em mãos o Substituti~

vo do Senado Federal ao Projeto de lei nQ 2.891 , de
1992, que dispõe sobre a prevenção, o controle e a
fiscalização da poluição causada por lançamento de
petróleo, seus derivfldos e outras substâncias noci
vas em águas sob jur,isdição nacional.
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Esse projeto de lei foi encaminhado pelo Execu
tivo em 1992 e aprovado pelo Plenário desta Câmara
em 1996. O Senado Federal apresentou novo Substi
tutivo introduzindo alterações no projeto de lei, substi
tutivo esse que vem à discussão na Câmara em regi
me de urgência.

As alterações promovidas pelo Senado Federal
justificam-se pela série de fatos novos e legislações
que passaram a disciplinar a matéria a partir de 1996.
Entre esses fatos novos destacam-se a nova regula
mentação do setor do petróleo, a flexibilização do mo
nopólio de petróleo, a criação da Agência Nacional do
Petróleo e o desmembramento da Petrobras para cri
ação da Transpetro, segundo a orientação de introdu
zir-se um sistema dutoviário e de instalações portuá
rias neutro e de livre acesso, além da edição da Lei nQ

9.605, de 1998, que trata de penalidades e sanções
relativas à agressão ao meio ambiente.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, as mo
dificações introduzidas pelo Senado Federal não en
tram profundamente no texto e no mérito da matéria;
apenas adaptam o texto às novas legislações.

Trata-se de matéria de extrema importância.
Estamos verificando fatos como vazamentos de óleo
e de derivados de petróleo dos porões dos navios,
afetando a plataforma marítima continental; vaza
mentos nos oleodutos da Petrobras, afetando o meio
ambiente. Portanto, a aprovação dessa matéria pelo
Congresso Nacional é da maior importância.

Examinando o Substitutivo do Senado Federal,
acompanhando item por item as modificações intro
duzidas, entendemos que apenas caberia uma altera
ção relevante. O Substitutivo do Senado atribui um
prazo de até cinco anos para que as instalações por
tuárias, as Companhias Docas, os portos organiza
dos façam investimentos nas suas instalações para
as adaptarem a essa legislação que visa à preserva
ção do meio ambiente.

No projeto de lei aprovado pela Câmara Federal,
esse prazo era de trinta e seis meses. Entendemos
que, dada a importância, a prioridade,aurgência des
sa matéria, é válido considerar o prazo estipulado
pela Câmara Federal, ou seja, três anos, em vez do
prazo de cinco anos que consta do Substitutivo do Se
nado Federal.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
meu parecer é pela aprovação dos arts.,1 Q a 30 e 32,
33, 34 e 35 do Senado Federal, em substituição aos
arts. 12 a 36 e 38 e 39 da Câmara dos Deputados. ,

Haveria uma alteração noart. 31. Nosso parecer
é pela aprovação do art. 31 do 'Senado Federal, em

substituição ao art. 37 da Câmara, exceto a expres
são: "até cinco anos", constante do inciso 11, pela ma
nutenção da expressão "trinta e seis meses", cons
tante do inciso 11 do art. 37 da Câmara dos Deputa
dos.

É o nosso parecer.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo

a palavra, para oferecer parecer ao substitutivo do
Senado Federal ao projeto em substituição à Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias, ao Deputado Fernando Gabeira.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Projeto de Lei nS! 2.891-0, de 1992, que devemos
aprovar hoje, é de grande importância para o meio
ambiente no Brasil. Estamos devendo esse projeto à
opinião pública, uma vez que tivemos, recentemente,
um grande desastre na Baía de Guanabara e, mais
recentemente ainda, um vazamento de óleo perto de
IIhabela, no Estado de São Paulo.

Nosso parecer é favorável ao Substitutivo do
Senado, também com exceção do inciso 11 do art. 31 ,
onde se prevê uma fase de transição de até cinco
anos. A nossa posição é idêntica, nesse particular, à
do Relator pela Comissão de Transportes, cujo pare
cer prevê, no lugar de cinco anos, o prazo de trinta e
seis meses constante do texto da Câmara.

O projeto é urgente, necessário, já balizado pela
legislação internacional, por uma série de acordos
assinados pelo Brasil e que devemos aprovar hoje.

Vale observar apenas que a aprovação desse
projeto não resolverá totalmente os problemas que te
mos no mar brasileiro. Em primeiro lugar, o Brasil não
se está dotando dos mecanismos de fiscalização por
satélite necessários para detectar o vazamento de
óleo em navios. Em segundo lugar, Sr. Presidente, um
fato mais grave: a Marinha brasileira não está rece
bendo, segundo informações oficiais, os royalties do
petróleo que deveriam ser empregados na fiscaliza
ção do mar brasileiro.

No entanto, achamos que a legislação é o máxi
mo que a Câmara dos Deputados poderia fazer neste
momento, diante do urgente problema da poluição
dos nossos mares.

Nosso parecer é favorável, com as alterações já
previstas no parecer da Comissão de Viação e Trans
portes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) "":' Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao Subtitutivo do Se-
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nado Federal ao projeto em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, ao Sr. Depu
tado lédio Rosa.

O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o mérito dessa questão já foi bem analisado pelas
Comissões do Meio Ambiente e de Viação e Trans
portes. Cabe-nos, na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, apreciar só a forma. Faço-o
nos seguintes termos:

Relatório
O Projeto de Lei n.!l 2.891 /92, enviado pelo Poder

Executivo e já aprovado pela Câmara dos Deputados,
tem por objetivo estabelecer os princípios básicos a
serem obedecidos na movimentação de petróleo e
seus derivados e outras substâncias poluentes nas
instalações portuárias e em águas sob a jurisdição
nacional, visando evitar a degradação dessas águas
e dos recursos naturais nelas contidos ou por elas ba
nhados.

Dispõe sobre os sistemas de prevenção, contro
le e combate da poluição proveniente de portos, ter
minais, plataformas e suas instalações de apoio.

Os infratores ficam sujeitos às penas previstas
no Capítulo V.

O referido projeto de lei recebeu Substitutivo no
Senado, que ora nos cabe relatar.

Voto.
Analisando o Substitutivo do Senado Federal,

não encontramos óbice de natureza jurídica ou cons
titucional. Somos, portanto, pela sua constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare

cer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa téc
nica legislativa.

Não há oradores inscritos.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA

a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, faço a seguinte pro
posta: que os oradores inscritos, tanto para discutir a
matéria quanto para encaminhá-Ia, retirem sua inscri
ção. Passaríamos, então, diretamente ao posiciona
mento das Lideranças. Já que há um certo acordo no
encaminhamento das Lideranças partidárias, cada
Líder poderia apresentar o argumento de mérito. Com
isso ganharíamos tempo para o debate sobre a refor-

ma do Judiciário, em que pese a ser essa questão tão
importante.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA

a palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - se. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos de acor
do com a proposta do Deputado Walter Pinheiro. Po
demos dispensar a discussão e o encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto
os senhores oradores inscritos se também estão de
acordo. Se ninguém se opuser, está encerrada a dis
cussão. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub

meter a votos, em globo, os artigos 1.11 a 30 e 32 a 35
do Substitutivo do Senado Federal, em substituição
aos artigos 12 a 36, 38 e 39 do texto da Câmara dos
Deputados.

"Art. 1º Esta lei estabelece os princípios básicos
a serem obedecidos na movimentação de óleo e ou
tras substâncias nocivas ou perigosas em portos or
ganizados, instalações portuárias, plataformas e na
vios em águas sob jurisdição nacional.

Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á:
I - quando ausentes os pressupostos para apli

cação da Convenção Internacional para a Prevenção
da Poluição Causada por Navios (Marpol 73/78);

11- às embarcações nacionais, portos organiza
dos, instalações portuárias, dutos, plataformas e suas
instalações de apoio, em caráter complementar à
Marpol 73178;

111- às embarcações, plataformas e instalações
de apoio estrangeiras, cuja bandeira arvorada seja ou
não de país contratante da Marpol 73178, quando em
água sob jurisdição nacional;

IV - às instalações portuárias especializadas
em outras cargas que não óleo e substâncias nocivas
ou perigosas, e aos estaleiros, marinas, clubes náuti
cos e outros locais e instalações similares.

CAPfTULO I

Das Definições e Classificações

Art. 2Jl Para os efeitos desta Lei são estabeleci
das as seguintes definições:

1- Marpo173178: Convenção Internacional para
a Prevenção da Poluição Causada por Navios, con-
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cluída em Londres, em 2 de novembro de 1973, alte
rada pelo Protocolo de 1978, concluída em Londres,
em 17 de fevereiro de 1978, em emendas posterio
res, ratificadas pelo Brasil;

11 - ClC/59: Convenção Internacional sobre
Responsabilidade Civil em Danos Causados por Po
luição por Óleo, de 1969, ratificada pelo Brasil;

111 - OPRC/90: Convenção Internacional sobre
Preparo, Resposta e Cooperação em Caso de Polui
ção por Óleo, de 1990, ratificada pelo Brasil;

IV - áreas ecologicamente sensíveis: regiões
das águas marítimas ou interiores, definidas por ato
do Poder Público, onde a prevenção, o controle da po
luição e a manutenção do equilíbrio ecológico exigem
medidas especiais para a proteção e preservação do
meio ambiente, com relação à passagem de navios;

V - navio: embarcação de qualquer tipo que
opere no ambiente aq8ático, inclusive hidrofólios, veí
culos a colchão de a~, submersíveis e outros enge-
nhos flutuantes; .

VI- plataformas: instalação ou estrutura, fixa ou
móvel, localizada em águas sob jurisdição nacional,
destinada a atividade direta ou indireta relacionada
com a pesquisa e a lavra de recursos minerais oriun
dos do leito das águas interiores ou de seu subsolo,
ou do mar, da plataforma continental ou de seu sub
solo;

VII - instalações de apoio: quaisquer instala
ções ou equipamentos de apoio à execução das ativi
dades das plataformas ou instalações portuárias de
movimentação de cargas a granel, tais como dutos,
monobóias, quadro de bóias para amarração de navi
os e outras;

VIII - óleo: qualquer forma de hidrocàrboneto
(petróleo e seus derivados), incluindo óleo cru, óleo
combustível, borra, resíduos de petróleo e produtos
refinados;

IX - mistura oleosa: mistura de água e óleo, em
qualquer proporção;

X - substância nociva ou perigosa: qualquer
substância que, se descarregada nas'águas, é capaz
de gerar riscos ou causar danos à saú~e hum~na, ao
ecossistema aquático ou prejudicar o uso da água e
de seu entorno;

XI- descarga: qualquer despejo, ,escape, derra
me, vazamento, esvaziamento, lançamento para fora
ou bombeamento de substâncias nocivas ou perigo
sas, em qualquer quantidadé,·a partir de um navio,
porto organizádo, instalação portuária, duto, platafor
ma ou suas instalações de ap'(jio;

XII- porto organizado: porto construído e apa
relhado para atender às necessidades da navegação
e da movimentação e armazenagem de mercadorias,
concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e
operações portuárias estejam sob jurisdição de uma
autoridade portuária;

XIII - instalação portuária ou terminal: instala
ção explorada por pessoa jurídica de direito público
ou privado, dentro ou fora da área do porto organiza
do, utilizada na movimentação e armazenagem de
mercadorias destinadas ou provenientes de transpor
te aquaviário;

XIV - incidente: qualquer descarga de substân
cia nociva ou perigosa, decorrente de fato ou ação in
tencional ou acidental que ocasione risco potencial,
dano ao meio ambiente ou à saúde humana;

XV -lixo: todo tipo de sobra de víveres e resídu
os resultantes de faxina e trabalhos rotineiros nos na
vios, portos organizados, instalações portuárias, pla
taformas e suas instalações de apoio;

XVI- alijamento: todo despejo deliberado de re
síduQs e outras substâncias efetuados por embarca
ções, plataformas, aeronaves e outras instalações, in
clusive seu afundamento internacional em águas sob
jurisdição nacional;

XVII - lastro limpo: água de lastro contida em
um tanque que, desde que transportou óleo pela últi
ma vez, foi submetido a limpeza em nível tal que, se
esse lastro fosse descarregado pelo navio parado em
águas limpas e tranqüilas, em dia claro, não produzi
ria traços visíveis de óleo na superfície da água ou no
litoral adjacente, nem produziria borra ou emulsão
sob a superfície da água ou sobre o litoral adjacente;

XVIII - tanque de resíduos: qualquer tanque
destinado especificamente a depósito provisório dos
líquidos de drenagem e lavagem de tanques e outras
misturas e resíduos;

XIX - plano de emergêncía: conjunto de medi
das que determinam e estabelecem as responsabili
dades setoriais e as ações a serem desencadeadas
imediatamente após um incidente, bem como defi
nem os recursos humanos, materiais e equipamentos
adequados à prevenção, controle e combate à polui
ção das águas; ,

XX - plano de contingência: conjunto de proce
dimentos e ações que visam à integração dos diver
sos planos de emergência setoriais, bem como a defi

'!lição dos recursos humanos, materiais, e equipa
mentos compleméntares para a prevenção, controle e
combate da poluição das águas;
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XXI - órgão ambiental ou órgão de meio ambi
ente: órgão do Poder Executivo federal, estadual ou
municipal, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA), responsável pela fiscalização,
controle e proteção ao meio ambiente no âmbito de
suas competências;

XXII - autoridade marítima: autoridade exercida
diretamente pelo Comandante da Marinha, responsá
vel pela salvaguarda da vida humana e segurança da
navegação no mar aberto e hidrovias interiores, bem
como pela prevenção da poluição ambiental causada
por navios, plataformas e suas instalações de apoio,
além de outros cometimentos a ela conferidos por
esta Lei;

XXIII- autoridade portuária: autoridade respon
sável pela administração do porto organizado, com
petindo-lhes fiscalizar as operações portuárias e ze
lar para que os servidores se realizem com regulari
dade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambi
ente;

XXIV - órgão regulador da indústria do petróleo:
órgão do Poder Executivo federal, responsável pela
regulação, contratação e fiscalização das atividades
econômicas da indústria do petróleo, sendo tais atri
buições exercidas pela Agência Nacional do Petróleo
(ANP).

Art. 32 Para os efeitos desta lei, são considera
das águas sob jurisdição nacional:

I - águas interiores:

a) as compreendidas entre a costa e a li
nha-base reta, a partir de onde se mede o mar territo
rial;

b) as dos portos;

c) as das baías;

d) as dos rios e de suas desembocaduras;

e) as dos lagos, das lagoas e dos canais;

f) as dos arquipélagos;
g) as águas entre os baixios a descoberta e a

costa;
11 - águas marítimaEi: todas aquelas sob jurisdi

ção nacional que não sej~m interiores.

Art. 42 Para os efeitos desta lei, as substâncias
nocivas ou perigosas classificam-se nas seguintes
categorias, de acordo com o risco produzido quando
descarregadas na água:

1- Categoria A: alto risco tanto para a saúde hu
mana como para o ecossistema aquático;

11 - categoria B: médio risco tanto para saúde
humana como para o ecossistema aquático;

111 - Categoria C: risco moderado tanto para a
saúde humana como para o ecossistema aquático;

IV - Categoria D: baixo risco tanto para a saúde
humana como para o ecossistema aquático.

Parágrafo único. O órgão federal de meio ambi
ente divulgará e manterá atualizada a lista das subs
tâncias classificadas neste artigo, devendo a classifi
cação ser, no mínimo, tão completa e rigorosa quanto
a estabelecida pela Marpol 73/78.

CAPíTULO 11

'Dos Sistemas de Prevenção, Controle e Combate
da Poluição

Art. 52 Todo porto organizado, instalação por
tuária e plataforma, bem como suas instalações de
apoio, disporá obrigatoriamente de instalações ou
meios adequados para o recebimento e tratamento
dos diversos tipos de resíduos e para o combate da
poluição, observadas as normas e critérios estabele
cidos pelo órgão ambiental competente.

§ 1Q A definição das características das instala
ções e meios destinados ao recebimento e tratamen
to de resíduos e ao combate da poluição será feita
mediante estudo técnico, que deverá estabelecer, no
mínimo:

I - as dimensões das instalações;
11 - a localização apropriada das instalações;
111 - a capacidade das instalações de recebi

mento e tratamento dos diversos tipos de resíduos,
padrões de qualidade e locais de descarga de seus
afluentes;

IV - os parâmetros e a metodologia de controle
operacional;

V - a quantidade e o tipo de equipamentos, ma
teriais e meios de transporte destinados a atender si
tuações emergenciais de poluição;

VI - a quantidade e a qualificação do pessoal a
ser empregado;

VII- o cronograma de implantação e o início de
operação das instalações.

§ 22 O estudo técnico a que se refere o § 12 de
verá levar em conta o porte, o tipo de carga manusea
da ou movimentada e outras características do porto
organizado, instalação portuária ou plataforma e suas
instalações de apoio.

§ 32 As instalações ou meios destinados ao re
cebimento e tratamento de resíduos e ao combate da
poluição poderão ser exigidos das instalações por
tuárias especializadas em outras cargas que não óleo
e substâncias nocivas ou perigosas, ,bem como dos
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estaleiros, marinas, clubes náuticos e similares, a cri
tério do órgão ambiental competente.

Art. 62 As entidades exploradoras de portos or
ganizados e instalações portuárias e os proprietários
ou operadores de plataformas deverão elaborar ma
nual de procedimento interno para o gerenciamento
dos riscos de poluição, bem como para a gestão dos
diversos resíduos gerados ou provenientes das ativi
dades de movimentação e armazenamento de óleo e
substânci1;ls nocivas ou perigosas, o qual deverá ser
aprovado pelo órgão ambiental competente, em con
formidade com a legislação, normas e diretrizes técni
cas vigentes.

Art. 72 Os portos organizados, instalações por
tuárias e plataformas, bem como suas instalações de
apoio, deverão dispor de planos de emergência indivi
duais para o combate à poluição por óleo e substânci
as nocivas ou perigosas, os quais serão submetidos à
aprovação do órgão ambiental competente.

§ 12 No caso de áreas onde se concentrem por
tos organizados, instalações portuárias ou platafor
mas, os planos de emergência individuais serão con
solidados na forma de um único plano de emergência
para toda a área sujeita ao risco de poluição, o qual
deverá estabelecer os mecanismos de ação conjunta
a serem implementados, observado o disposto nesta
Lei e nas demais normas e diretrizes vigentes.

§ 22 A responsabilidade pela consolidação dos
planos de emergência.individuais em um único plano
de emergência para a área envolvida cabe às entida
des exploradoras de portos organizados e instala
ções portuárias, e aos proprietários ou operadores de
plataformas, sob a coordenação do órgão ambiental
competente.

Art. 82 Os planos de emergência mencionados
no art. 72 desta Lei serão consolidados pelo órgão
ambiental competente, na forma de planos de contin
gência locais ou regionais, em articulação com os ór
gãos de defesa civil.

Parágrafo único. O órgão federal de meio ambi
ente, em consonância com o disposto na OPRC/90,
consolidará os planos de contingência locais e regio
nais na forma do Plano Nacional de Contingência, em
articulação com os órgãos d~ defesa civil.

Art. 92 As entidades exploradoras de portos or
ganizados e instalações portl,1árias e os proprietários
ou operadores de plataformas e suas instalações de
apoio deverão realizar auditorias ambientais bienais,
independentes; com o objetivo de avaliar os sistemas
de gestão e cohtrole ambiental em suas unidades.

CAPíTULO 111

Do Transporte de óleo e substâncias nocivas ou
perigosas

Art. 10. As plataformas e os navios com arquea
ção bruta superior a cinqüenta que transportem óleo,
ou o utilizem para sua movimentação ou operação,
portarão a bordo, obrigatoriamente, um livro de regis
tro de óleo, aprovado nos termos da Marpol 73/78,
que poderá ser requisitado pela autoridade marítima,
pelo órgão ambiental competente e pelo órgão regu
lador da indústria do petróleo, e no qual serão feitas
anotações relativas a todas as movimentações de
óleo, lastro e misturas oleosas, inclusive as entregas
efetuadas às instalações de recebimento e tratamen
to de resíduos.

Art. 11. Todo navio que transportar substância
nociva ou perigosa a granel deverá ter a bordo um li
vro de registro de carga, nos termos da Marpol 73/78,
que poderá ser requisitado pela autoridade marítima,
pelo órgão ambiental competente e pelo órgão regu
lador da indústria do petróleo, e no qual serão feitas
anotações relativas às seguintes operações:

I - carregamento;
" - descarregamento;
111- transferências de carga, resíduos ou mistu

ras para tanques de resíduos;
IV - limpeza dos tanques de carga;
V - transferências provenientes de tanques de

resíduos;
VI- lastreamento de tanques de carga;
VII - transferências de águas de lastro sujo para

o meio aquático;
VIII - descargas nas águas, em geral.
Art. 12. Todo navio que transportar substância

nociva ou perigosa de forma fracionada, conforme es
tabelecido no Anexo 111 da Marpol 73/78, deverá pos
suir e manter a bordo documento que a especifique e
forneça sua localização no navio, devendo o agente
ou responsável conservar cópia do documento até
que a substância seja desembarcada.

§ 12 As embalagens das substâncias nocivas ou
perigosas devem conter a respectiva identificação e
advertência quanto aos riscos, utilizando a simbolo
gia prevista na legislação e normas nacionais e inter
n;icionais em vigor.

: § 22 As embalagens contendo substâncias noci
vas ou perigosas devem ser devidamente estivadas e
amarradas, além de posicionadas de acordo com cri
térios de compatibilidade com outras cargas existen
tes a bordo, atendidos os requisitos de segurança do

I
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navio e de seus tripulantes, de forma a evitar aciden·
teso

Art. 13. Os navios enquadrados na ClC/69 de
verão possuir o certificado ou garantia financeira
equivalente, conforme especificado por essa conven
ção, para que possam trafegar ou permanecer em
águas sob jurisdição nacional.

Art. 14. O órgão federal de meio ambiente deve
rá elaborar e atualizar, anualmente, lista de substânci
as cujo transporte seja proibido em navios ou que exi
jam medidas e cuidados especiais durante a sua mo
vimentação.

CAPfTUlO IV

Da descarga de óleo, substâncias nocivas ou
perigosas e lixo

Art. 15. É proibida a descarga, em águas sob ju
risdição nacional, de substâncias nocivas ou perigo
sas classificadas na categoria "A", definida no art. 4Sl

desta lei, inclusive aquelas provisoriamente classifi
cadas como tal, além de água de lastro, resíduos de
lavagem de tanques ou outras misturas que conte
nham tais substâncias.

§ 1SI A água subseqüentemente adicionada ao
tanque lavado em quantidade superior a cinco por
cento do seu volume total só poderá ser descarrega
da se atendidas cumulativamente as seguintes condi
ções:

I - a situação em que ocorrer o lançamento en
quadre-se nos casos permitidos pela Marpol 73178;

11- o navio não se encontre dentro dos limites de
área ecologicamente sensível;

111- os procedimentos para descarga sejam de
vidamente aprovados pelo órgão ambiental compe
tente.

§ 2.ll É vedada a descarga de água subseqüen
temente adicionada ao tanque lavado em quantidade
inferior a cinco por cento do seu volume total.

Art. 16. É proibida a descarga, em águas sob ju
risdição nacional, de substâncias classificadas nas
categorias "B", "C", e "D", definidas no art. 4.l! desta
lei, inclusive aquelas provisoriamente classificadas
como tais, além de água de lastro, resíduos de lava
gem de tanques e outras misturas que as contenham,
exceto se atendidas cumulativamente as seguintes
condições:

I - a situação em que ocorrer o lançamento en
quadre-se nos casos permitidos pela Marpol 73/78;

11- o navio não se encontre dentro dos limites de
área ecologicamente sensível;

111 - os procedimentos para descarga sejam de
vidamente aprovados pelo órgão ambiental compe
tente.

§ 1.l! Os esgotos sanitários e as águas servidas
de navios, plataformas e suas instalações de apoio
equiparam-se, em termos de critérios e condições
para lançamento, às substâncias classificadas na ca
tegoria "C", definida no art. 4.ll desta Lei.

§ 22 Os lançamentos de que trata o § 12 deverão
atender também às condições e aos regulamentos
impostos pela legislação de vigilância sanitária.

Art. 17. É proibida a descarga de óleo, misturas
oleosas e lixo em águas sob jurisdição nacional, ex
ceto nas situações permitidas pela Marpol 73/78, e
não estando o navio, plataforma ou similar dentro dos
limites de área ecologicamente sensível, e os proce
dimentos para descarga sejam devidamente aprova
dos pelo órgão ambiental competente.

§ 1Sl No descarte contínuo de água de processo
ou de produção em plataformas aplica-se a regula
mentação ambiental específica.

§ 2.l! Não será permitido o alijamento de metais
pesados ou resíduos líquidos ou sólidos contendo
tais substâncias.

§ 3.l! Não será permitida a descarga de qualquer
tipo de plástico, inclusive cabos sintéticos, redes sin
téticas de pesca e sacos plásticos.

Art. 18. Exceto nos casos permitidos por esta
Lei, a descarga de lixo, água de lastro, resíduos de la
vagem de tanques e porões ou outras misturas que
contenham 61eo ou substâncias nocivas ou perigosas
de qualquer categoria só poderá ser efetuada em ins
talações de recebimento e tratamento de resíduos,
conforme previsto no art. 52 desta lei.

Art. 19. A descarga de óleo, misturas oleosas,
substâncias nocivas ou perigosas de qualquer cate
goria, e lixo, em águas sob jurisdição nacional, pode
rá ser excepcionalmente tolerada para salvaguarda
de vidas humanas, pesquisa ou segurança de navio,
nos termos do regulamento.

Parágrafo único. Para fins de pesquisa, deverão
ser atendidas as seguintes exigências, no mínimo:

I - a descarga seja autorizada pelo órgão ambi
entai competente, após análise e aprovação do pro
grama de pesquisa;

11- esteja presente, no local e hora da descarga,
pelo menos um representante do órgão ambiental
que a houver autorizado;

111- o responsável pela descarga coloque à dis
posição, no local e hora em que ela ocorrer, pessoal
especializado, equipamentos e materiais de eficiên-
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cia comprovada na contenção e eliminação dos efei
tos esperados.

Art. 20. A descarga de resíduos sólidos das ope
rações de perfuração de postos de petróleo será obje
to de regulamentação específica pelo órgão federal
de meio ambiente.

Art. 21. As circunstâncias em que a descarga,
em águas sob jurisdição nacional, de óleo e substân
cias nocivas ou perigosas, ou misturas que os conte
nham, de água de lastro e de outros resíduos poluen
tes for autorizada não desobrigam o responsável de
reparar os danos causados ao meio ambiente e de in
denizar as atividades econômicas e o patrimônio pú
blico e privado pelos prejuízos decorrentes dessa
descarga.

Art. 22. Qualquer incidente ocorrido em portos
organizados, instalações portuárias, dutos, navios,
plataformas e suas instalações de apoio, que possa
provocar poluição das águas sob jurisdição nacional,
deverá ser imediatamente comunicado ao órgão am
bientai competente, à Capitania dos Portos e ao ór
gão regulador da indústria do petróleo, independente
mente das medidas tomadas para seu controle.

Art. 23. A entidade exploradora de porto organiza
do ou de instalação portuária, o proprietário ou opera
dor de plataforma ou de navio, e o concessionário ou
empresa autorizada a exercer atividade pertinente à in
dústria do petróleo, responsáveis pela descarga de ma
terial poluente em águas sob jurisdição nacional, são
obrigados a ressarcir ós órgãos competentes pelas
despesas por eles efetuadas para o controle ou minimi
zação da poluição causada, independentemente de
prévia autorização e de pagamento de multa.

Parágrafo único. No caso de descarga por navio
não possuidor do certificado exigido pela CLC/69, a
embarcação será retida e só será liberada após o de
pósito de caução como garantia para pagamento das
despesas decorrentes da poluição.

Art. 24. A contratação, por órgão ou empresa pú
blica ou privada, de navio para realização de trans
porte de óleo ou de substância enquadràda nas cate
gorias definidas no art. 49. esta Lei só poderá efetu
ar-se após a verificação de que a empresa transpor
tadora esteja devidamente habilitada para operar de
acordo com as normas da autoridade marítima.

CAPíTULO V

Das infrações e das sanções

Art. 25. São infrações, punidas na forma desta,
Lei:

I - descumprir o disposto nos arts. 59., 69. e 79.:
Pena - multa diária;
11 - descumprir o disposto nos arts. gg e 22:
Pena - multa;
111- descumpriro disposto nos arts. 10, 11 e 12:
Pena - multa e retenção do navio até que a situ

ação seja regularizada;
IV - descumprir o disposto no art. 24:
Pena - multa e suspensão imediata das ativida

des da empresa transportadora em situação irregular.
§ 19. Respondem pelas infrações previstas neste

artigo, na medida de sua ação ou omissão:
I - o proprietário do navio, pessoa física ou jurí

dica, ou quem legalmente o represente;
" - o armador ou operador de navio, caso este

não esteja sendo armado ou operado pelo proprietá
rio;

111- o concessionário ou a empresa autorizada a
exerceratividades pertinentes à indústria do petróleo;

IV - o comandante ou tripulante do navio;
V- a pessoa física ou jurídica, de direito público

ou privado, que legalmente represente o porto organi
zado, a instalação portuária, a plataforma e suas ins
talações de apoio, o estaleiro, a marina, o clube náuti
co ou instalação similar;

VI - o proprietário da carga.
§ 29. O valor da multa de que trata este artigo

será fixada no regulamento desta Lei, sendo o míni
mo de R$7.000,OO (sete mil reais) e o máximo de
R$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).

§ 32 A aplicação das penas previstas neste arti
go não isenta o agente de outras sanções administra
tivas e penais previstas na Lei nl! 9.605, de 12 de feve
reiro de 1998, e em outras normas específicas que
tratem da matéria, nem da responsabilidade civil pe
las perdas e danos causados ao meio ambiente e ao
patrimônio público e privado.

Art. 26. A inobservância ao disposto nos arts.
15, 16, 17 e 19 será punida na forma da Lei nº 9.605,
de 1998, e seu regulamento.

CAPíTULO VI

Das disposições finais e complementares

Art. 27. São responsáveis pelo cumprimento
desta Lei:

I - a autoridade marítima, por intermédio de
suas organizações competentes, com as seguintes
atribuições:



12506 Quarta-feira 29 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000;

a) fiscalizar navios, plataformas e suas instala
ções de apoio, e as cargas embarcadas, de natureza
nociva ou perigosa, autuando os infratores na esfera
de sua competência;

b) levantar dados e informações e apurar res
ponsabilidades sobre os incidentes com navios, pla
taformas e suas instalações de apoio que tenham
provocado danos ambientais;

c) encaminhar os dados, informações e resulta
dos de apuração de responsabilidades ao órgão fede
ral de meio ambiente, para avaliação dos danos ambi
entais e início das medidas judiciais cabíveis;

d) comunicar ao órgão regulador da indústria do
petróleo irregularidades encontradas durante a fisca
lização de navios, plataformas e suas instalações de
apoio, quando atinentes à indústria do petróleo;

11 - o órgão federal de meio ambiente, com as
seguintes atribuições:

a) realizar o controle ambiental e a fiscalização
dos portos organizados, das instalações portuárias,
das cargas movimentadas, de natureza nociva ou pe
rigosa, e das plataformas e suas instalações de apo
io, quanto às exigências previstas no licenciamento
ambiental, autuando os infratores na esfera de sua
competência;

b) avaliar os danos ambientais causados por in
cidentes nos portos organizados, dutos, instalações
portuárias, navios, plataformas e suas instalações de
apoio;

c) encaminhar à Procuradoria-Geral da Repúbli
ca relatório circunstanciado sobre os incidentes cau
sadores de dano ambiental para a propositura das
medidas judiciais necessárias;

d) comunicar ao órgão regulador da indústria do
petróleo irregularidades encontradas durante a fisca
lização de navios, plataformas e suas instalações de
apoio quando atinentes à indústria do petróleo;

111- o órgão estadual de meio ambiente, com as
seguintes competências;

a) realizar o controle ambiental e a fiscalização
dos portos organizados, instalações portuárias, esta
leiros, navios, plataformas e suas instalações de apo
io, avaliar os danos ambientais causados por inciden
tes ocorridos nessas unidades e elaborar relatório cir
cunstanciado, encaminhando-o ao órgão federal de
meio ambiente;

b) dar início, na alçada estadual, aos procedi
mentos judiciais cabíveis a cada caso;

c) comunicar ao órgão regulador da indústria do
petróleo irregularidades encontradas durante a fisca-

Iização de navios, plataformas e suas instalações de
apoio, quando atinentes à indústria do petróleo;

d) autuar os infratores na esfera de sua compe
tência;

IV - o órgão municipal' de meio ambiente, com
as seguintes competências:

a) avaliar os danos ambientais causados por in
cidentes nas marinas, clubes náuticos e outros locais
e instalações similares, e elaborar relatório circuns
tanciado, encaminhando-o ao órgão estadual de meio
ambiente;

b) dar início, na alçada municipal, aos procedi
mentos judiciais cabíveis a cada caso;

c) autuar os infratores na esfera de sua compe
tência;

V - o órgão regulador da indústria do petróleo,
com as seguintes competências:

a) fiscalizar diretamente, ou mediante convênio,
as plataformas e suas instalações de apoio, os dutos
e as instalações portuárias, no que diz respeito às ati
vidades de pesquisa, perfuração, produção, trata
mento, armazenamento e movimentação de petróleo
e seus derivados e gás natural;

b) levantar os dados e informações e apurar res
ponsabilidades sobre incidentes operacionais que,
ocorridos em plataformas e suas instalações de apo
io, instalações portuárias ou dutos, tenham causado
danos ambientais;

c) encaminhar os dados, informações e resulta
dos da apuração de responsabilidades ao órgão fede
ral de meio ambiente;

d) comunicar à autoridade marítima e ao órgão
federal de meio ambiente as irregularidades encon
tradas durante a fiscalização de instalações portuári
as, dutos, plataformas e suas instalações de apoio;

e) autuar o infratores na esfera de sua compe
tência.

§ 12 A Procuradoria-Geral da República comuni
cará previamente aos ministérios públicos estaduais
a propositura de ações judiciais para que estes exer
çam as faculdades previstas no § 52 do art. 52 da Lei
n2 7.347, de 24 de julho de 1985, na redação dada
pelo art. 13 da Lei n2 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor).

§ 22 A negligência ou omissão dos órgãos públi
cos na apuração de responsabilidade pelos inciden
tes e na aplicação das respectivas sanções legais im
plicará crime de responsabilidade de seus agentes.

Art. 28. O órgão federal de meio ambiente, ouvi
da a autoridade marítima definirá a localização e os Ii-
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mites das áreas ecologicamente sensíveis, que deve
rão constar das cartas náuticas nacionais.

Art. 29. os planos de contingência estabelece
rão o nível de coordenação e 9S atribuições dos diver
sos órgãos e instituições públicas e privadas neles
envolvidos;

Parágrafo único. As autoridades a que se refe
rem os incisos XXI, XXII, XIII e XXIV do art. 22 desta
Lei autuarão de forma integrada, nos termos do regu
lamento.

Art. 30. O alijamento em águas sob jurisdição
nacional deverá, obedecer as condições previstas na
Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por
Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, de 1972,
promulgada pelo Decreto nº 87.566, de 16 de setem
bro de 1982, e suas alterações.

Art. 32. Os valores arrecadados com a amplia
ção das multas previstas nesta Lei serão destinados
aos órgãos que se aplicarem, no âmbito de suas com
petências.

Art. 33 O Poder Executivo regulamentará esta
Lei, no que couber, no prazol de trezentos e sessenta
dias da data de sua publicação.

Art. 34 Esta Lei entra em vigor noventa dias da
data de sua publicação

Art. 35. Revogam-se a Lei nQ 5.357, de 17 de no
vembro de 1967, e o § 42, do art. 14, da Lei nº 6.938,
de 31 de agosto de 1981.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

)

Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)
Como vota o PV, Deputado Fernando Gabeira?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota

"sim". Como vota o PPS?
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS considera
este Substitutivo e o acordo feito pelas Lideranças,
com o encaminhamento dos Srs. Relatores neste pro
cesso, algo muito importante e que mostra como é
complexa a questão ambiental do planeta com a le
gislação que diz respeito diretamente às nossas pla
taformas e aos nossos portos:

É fundamental que o prazo de cinco anos, se
gundo o acordo feito não só com as Lideranças, mas
com os próprios Srs. RelatoreS, baixe para trinta e
seis meses. O ·PPS tem posiçãb no sentido de que

deve ser mais rápida a análise dessa questão, para
que se evitem desastres ambientais no mundo.

Portanto, segundo o encaminhamento dos Srs. Re
latores, votamos pelo Substitutivo do Senado Federal,
com as modificações e o prazo de trinta e seis meses.

O PPS vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS

vota "sim".
Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL, Depu

tado Bispo Rodrigues?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse projeto
que regula o transporte de substância nociva ou peri
gosa vem a calhar para o nosso Brasil, um País conti
".ental, pois tem havido muitos desastres ecológicos
qevido ao transporte incorreto dessas substâncias.

Nós não poderíamos deixar de prestigiar o pro
jeto. Votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
Parlamentar PUPSL vota "sim",

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 

RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a maté
ria em tela representa um avanço, mas o Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB quer ressaltar que esse projeto
não resolve efetivamente alguns problemas. Se se
acoplar a ele a regulação do setor de saneamento, aí,
sim, haverá um mecanismo eficiente de proteção con
tra os acidentes ecológicos.

Acho que o projeto é o melhor que a Câmara dos
Deputados conseguiu elaborar, mas, se não fizermos
um acordo para regular o setor de saneamento e peço
a V. EXª a criação de uma Comissão Especial para tal,
ainda haverá possibilidade de ocorrer acidentes ecoló
gicos graves, principalmente de contaminação das
chamadas baías federais, porque as bacias hidrográfi
Icas, grandes contribuintes dessas baías, não têm hoje
nenhuma regulação. Alguns Municípios estão regula
mentando a matéria sem que a Câmara dos Deputa
dos o tenha feito. Daí eu fazer esse alerta.

Essa matéria é um avanço no setor ambiental,
mas, se não regularmos o setor de saneamento, esta
remos expostos a alguns acidentes ecológicos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ Tem ra

zão V. Exª, nobre Deputado. Vou examinar a possibili
dade de criação de uma Comissão Especial.

Como vota o PDT?
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
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o PDT aprova o Substitutivo do Senado Federal e en
tende que este projeto de lei demorou muito a tramitar
nesta Casa. Infelizmente, ele está aqui desde o início
da década de 90, e tramitou apenas agora, em função
de desastres ecológicos importantes que acontece
ram recentemente. Nós, nesta Casa, temos de funda
mentalmente discutir e propor nova legislação em
função desses novos direitos ambientais e outros que
sáo colocados como de quarta geraçáo.

Por isso, atrasados, é claro, mas ainda em tem
po, votamos este projeto, que dá responsabilidade
penal e civil àqueles que, de uma forma ou de outra,
trabalham para prejudicar o meio ambiente e conse
qüentemente à população.

Portanto, encaminhamos o voto "sim", pelo
acordo aprovado nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
vota "sim". '

Como vota o PPB?

O SR. ODElMO lEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, essa matéria tramita
na Casa desde 1992. Foi votada na Câmara dos
Deputados em 1996 e obviamente remetida ao Sena
do Federal. O Partido Progressista Brasileiro concor
da com a manutenção do prazo de trinta e seis meses
e noventa dias para que o projeto realmente possa
ser efetivado e iniciadas suas operações e com aquilo
que foi acrescido no sentido de preservar os mananci
ais de água, tão importantes para a humanidade, e
por isso encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB
vota "sim".

Como vota o PT?

O SR. WAlTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, este projeto é de
suma importância, porque lembram os Srs. Deputados
que, desde 1996, deveria haver uma Comissão insti
tuída, Deputado Fernando Gabeira, a partir de três
tratados que combinassem uma intervenção não so
mente agora, após o grande desastre ecológico que
aconteceu na REDUC.

Nesse particular, é importante porque faz um
alerta. O projeto traz algo de positivo: a confluência
dos três Poderes na ação de proteção ambiental, re
forçando com isso a ação dos órgãos federais que
não estão sob a jurisdição da Agência Nacional de
Petróleo, ANp, explicitamente o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis Ibama.
Reforça-se a tese e também o poder e a autoridade de
órgãos como o IOOma nesta questão, atuando conjunta
mente com a Agência Nacional de Petróleo, no que tan-

ge à sua fiscalização, criando ambiente mais do que fa
vorável para atuação dos órgãos municipais, desde o
acompanhamento até a decisão, o poder de interferir e,
de forma direta, instituir a multa, policiar e punir. Tam
bém reforça nossa tese de que é importante lembrar o
papel e o caráter do Município, até então sem nenhuma
condição de atuar nesses casos, por causa dos impedi
mentos legais e da incapacidade de interface em rela
ção a órgãos estaduais e federais. Concede, portanto, o
poder a quem diretamente está ligado aos problemas e
aumenta a capilaridade, ampliando em muito a capaci
dade de se operar na perspectiva de superar graves
acidentes ecológicos como esse.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero destacar a
importância, lógico, de todos os artigos, mas, em par
ticular, do art. 28, que determina que o órgão ambien
tai federal, após ouvida a autoridade marítima, irá de
finir a localização e os limites de áreas ecológicas
sensíveis. Portanto, consta na carta náutica quase
que um mapeamento, Deputado Fernando Gabeira,
que cria claramente quais são as áreas de sensibili
dade que deveriam estar sujeitas a um processo mais
rigoroso de fiscalização e acompanhamento.

Por isso somos favoráveis ao projeto, em que
pese levantarmos também algumas questões em rela
ção ao ambiente nas agências, o que pode criar, a partir
de agora, a preocupação dos Deputados, que é a parti
cipação cada vez maior, ou de representantes de comu
nidades ou do Municípios, nas esferas de decisão de
poder dessas agências, porque, aí sim, teremos condi
ção de ter olhos vivos e presença constante, para poder
elaborar e garantir uma fiscalização consciente.

Nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores vota
favoravelmente a essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL, Líder Inocêncio Oliveira?

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse projeto de
lei data de 1992, enviado pelo Poder Executivo, apro
vado nesta Casa um Substitutivo em 1996, que foi ao
Senado Federal. Nesse interregno, Sr. Presidente,
dois fatos motivaram cada vez mais a necessidade de
aprovação de um instrumento legal dessa natureza. O
primeiro foi a criação da Agência Nacional de Petró
leo, a ANP, que hoje regula e fiscaliza a atividade des
se campo. O segundo foi um acidente gravíssimo que
houve no Estado do Rio de Janeiro, na Baía de Gua
nabara, provocando enorme poluição da área.

Por isso, acredito que dotar as instalações por
tuárias de equipamentos, de pessoal técnico e habili
tado para movimentação de petróleo e derivados e
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outros agentes poluentes e o transporte e a movimen
tação desses, não só nos portos como também nas
águas marítimas, é condição fundamental para o Bra
sil adquirir o sentimento de preservação ambiental.

Sr. Presidente, vamos votar esse Substitutivo do
Senado Federal, porém com uma modificação feita
pela Câmara. O prazo fica sendo de noventa dias, a
partir da aprovação da lei, para.que os portos possam
adquirir equipamentos especializados, treinar pesso
al e assim por diante. Mas o prazo para adaptação fica
sendo de trinta e seis meses, no lugar de cinco anos.
A lei entra em vigor em noventa dias, mas nos trinta e
seis meses seguintes os portos brasileiros deverão
ter equipamentos e pessoal treinado para evitar que
acidentes da natureza do ocorrido no Rio de Janeiro
se repitam em nosso País.

Portanto, por ser fundamental para o País reali
zar desenvolvimento sem degradar o meio ambiente
e estabelecer a mentalidade de preservação ambien
tai, o PFL vota com muita satisfação este Substitutivo,
com o sentimento de que está elaborando grande me
dida legal para evitar que acidentes de grandes pro
porções ocorram em nosso País.

O PFL vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN?
O SR. CEZAR SCHIRMER (Bloco/PMDB - RS.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
anuncia sua posição favorável ao Substitutivo que
vem do Senado, de acordo e em consonância com os
pareceres oferecidos nesta sessão pelos eminentes
relatores.

No entanto, desejamos acrescentar que este é
um momento de grande significação para o Congres
so Nacional, especialmente para esta Casa. Este pro
jeto é de 1992 e, após oito anos de trâmite no Senado
e na Câmara, nada como uma grande tragédia para
estimular a agilidade do Poder Público do País, seja
no Executivo, no Legislativo, seja no Judiciário.

Ainda assim, este é um momento que deve ser
saudado com grande entusiasmo, apesar de estar
mos votando, é verdade, com o acicate do aconteci
mento lamentável do Rio de Janeiro, porque serve
para prevenir ações futuras.

Está de parabéns o Congresso Nacional, em es
pecial a Câmara, pela forma ágil com que reagiu ao
acontecimento do Rio de Janeiro. Parabéns, portanto,
ao Brasil, porque estamos dotando o País de um ins
trumento legal poderoso para prevenirfuturos aciden
tes que eventualmente possam danificar nosso meio
ambiente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota Bloco Parlamentar PSDB/PTB?

O SR. AÉCIO NEVES (B/oco/PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de maté
ria extremamente importante, não apenas para aque
les que estão, nesta Casa, tendo o privilégio de apro
vá-Ia, mas para o País. A partir da aprovação deste
texto, que, por longos anos, tem tramitado entre a Câ
mara dos Deputados e o Senado Federal, estaremos
colocando o Brasil no rol das nações desenvolvidas
que têm clara visão da imediata necessidade de criar
mecanismos e instrumentos para a defesa do meio
ambiente, com a nítida percepção de que o futuro de
pende das ações que tomarmos hoje.

Em síntese, esta proposta estabelece os prin
cípios básicos que devem nortear a movimentação
de óleo em todo o território nacional, em todas as
suas etapas. Na verdade, este texto sofreu peque
nas modificações no Senado, volta à Câmara, nele já
constando, inclusive, o prazo de adequação a essas
novas medidas, que cai, novamente, para o prazo
original proposto pela Câmara de três anos, o que
mais uma vez sinaliza a importância que esta Casa,
na totalidade de seus partidos políticos, dá à ques
tão ambiental.

Ressalto que, a partir dessa matéria, outras
questões relativas à proteção ambiental deverão ser
objeto de discussão e elaboração nesta Casa. Quem
sabe não estamos, objetivamente, inaugurando uma
fase em que o Congresso Nacional dará à questão
ambiental a contribuição necessária para que o Brasil
se alinhe aos países desenvolvidos que têm nela não
uma questão periférica, mas absolutamente prioritá
ria. O PSDB congratula-se com todos aqueles que
participaram desse processo, sobretudo com o Con
gresso Nacional, por esse excepcional avanço cons
tante do Substitutivo que neste instante votamos.

O Bloco Parlamentar PSDB/PTB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Parla
mentar PSDB/PTB vota "sim".

O SR. DUILIO PISANESCHI (Bloco/PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - O Governo encaminha o
voto "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham.

Aprovados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou Sub
meter a v~tos agora o art. 31 do Senado Federal, em
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substituição ao art. 37 do texto da Câmara dos Depu
tados, exceto a expressão "até cinco ano" constante
do inciso 11, para manutenção da expressão ''trinta e
seis meses", do inciso 11 do art. 37 do projeto da Câ
mara:

Art. 31. Os portos organizados, as instalações
portuárias e as plataformas já em operação terão os
seguintes prazos para se adaptarem ao que dispõe
os arts. 5Q

, E)Q e 7Q
:

I - trezentos e sessenta dias a partir da data de
publicação desta Lei, para elaborar e submeter à apro
vação do órgão federal de meio ambiente e estudo
técnico e o manual de procedimento interno a que se
referem, respectivamente, o § 1Q do art. 52 e o art. 62;

11 - até cinco anos, após a aprovação a que se
refere o inciso I deste artigo, para colocar em funcio
namento as instalações e os meios destinados ao re
cebimento e tratamento dos diversos tipos de resídu
os e ao controle da poluição, previstos no art. 52, inclu
indo o pessoal adequado para operá-los;

111- cento e oitenta dias a partir da data de publi
cação desta Lei, para apresentar ao órgão ambiental
competente os planos de emergência individuais a
que se referem o caput do art. 79..

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
estiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa emenda de redação onde se lê:

Art. 32. Os valores arrecadados com a
ampliação das multas previstas nesta Lei
serão destinados aos órgãos que as aplica
rem, no âmbito de suas competências.

Leia-se:

Os valores arrecadados com a aplica
ção das multas previstas nesta Lei serão
destinados aos órgãos que as aplicarem, no
âmbito de suas competências.

Sala das Sessões, 18 de março de
2000. - Eliseu Resende - Relator.

Portanto, troca-se a palavra "ampliação" para
"aplicação".

Quem estiver de acordo permaneça como se
acha. (Pausa.)

O SR. ELISEU RESENDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. ELlSEU RESENDE (PFL- MG. Sem revi
são do orador.) - Se me permite, Sr. Presidente, tra
ta-se de emenda de redação, de manifesto erro de
datilografia. Em vez de "aplicação" de multa, a palavra
usada foi "ampliação" de multa. Por isso a correção é
meramente da redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. que
a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação
Final:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NIl 2.891-F, DE 1992

Dispõe sobre a prevenção, o controle
e a fiscalização da poluição causada por
lançamento de óleo e outras substâncias
nocivas ou perigosas em águas sob juris
dição nacional e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Esta Lei estabelece os princípios bási
cos a serem obedecidos na movimentação de
óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas
em portos organizados, instalações portuárias,
plataformas e navios em águas sob jurisdição na
cional.

Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á:

I - quando ausentes os pressupostos para
aplicação da Convenção Internacional para a
Prevenção da Poluição Causada por Navios
(Marpol 73178);

11 - às embarcações nacionais, portos orga
nizados, instalações portuárias, dutos, platafor
mas e suas instalações de apoio, em caráter
complementar à Marpol 73/78;

111 - às embarcações, plataformas e insta
lações de apoio estrangeiras, cuja bandeira ar
vorada seja ou não de país contratante da Mar
pol 73/78, quando em água sob jurisdição na
cional;

IV - às instalações portuárias especializa
das em outras cargas que não óleo e substâncias
nocivas ou perigosas, e aos estaleiros, marinas,
clubes náuticos e outros locais e instalações simi
lares.
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CAPíTULO I

Das Definições e Classificações

Art. 2g Para os efeitos desta lei são éstabeleci
das as seguintes definições:

I - Marpol 73f78: Convenção Internacional para
a Prevenção da Poluição Causadas por Navios, con
cluída em Londres, em 2 de novembro de 1973, alte·
rada pelo Protocolo de 1978, concluído em Londres,
em 17 de fevereiro de 1978, e emendas posteriores,
ratificadas pelo Brasil;

11 - ClC/69: Convenção Internacional sobre
Responsabilidade Civil em Danos Causados por Po
luição por Óleo, de 1969, ratificada pelo Brasil;

111 - OPRC/90: Convenção Internacional sobre
Preparo, Resposta e Cooperação em Caso de Polui
ção por Óleo, de 1990, ratificada pelo Brasil;

IV - áreas ecologicamente sensíveis: regiões
das águas marítimas ou interiores, definidas por ato do
Poder Público onde a prevenção, o controle da polui
ção e a manutenção do equilíbrio ecológico exigem
medidas especiais para a proteção e a preservação do
meio ambiente, com relação à passagem de navios;

V - navio: embarcação de qualquer tipo que
opere no ambiente aquático, inclusive hidrofólios, veí
culos a colchão de ar, submersíveis e outros enge
nhos flutuantes;

VI- plataformas: instalação ou estrutura, fixa ou
móvel, localizada em águas sob jurisdição nacional,
destinada a atividade direta ou indiretamente relacio
nada com a pesquisa e a lavra de recursos minerais
oriundos do leito das águas interiores ou de seu sub
solo, ou do mar, da plataforma continental ou de seu
subsolo;

VII - instalações de apoio: quaisquer instala
ções ou equipamentos de apoio à execução das ativi
dades das plataformas ou instalações portuárias de
movimentação de cargas a granel, tais como dutos,
monobóias, quadro de bóias para amarração de navi
os e outras;

VIII - óleo: qualquer forma de hidrocarboneto
(petróleo e seus derivados), incluindo óleo cru, óleo
combustível, borra, resíduos de petróleo e produtos
refinados;

IX - mistura oleosa: mistura de água e óleo, em
qualquer proporção;

X - substância nociva ou perigosa: qualquer
substância que, se descarregada nas águas, é capaz
de gerar riscos ou causar danos à saúde humana, ao
ecossistema aquático ou prejudicar o uso da água e
de seu entorno;

XI- descarga: qualquer despejo, escape, derra
me, vazamento, esvaziamento, lançamento para fora
ou bombeamento de substâncias nocivas ou perigo
sas, em qualquer quantidade, a partir de um navio,
porto organizado, instalação portuária, duto, platafor-
ma ou suas instalações de apoio; I

XII - porto organizado: porto construído e apa·
relhado para atender às necessidades da navegação
e da movimentação e armazenagem de mercadorias,
concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e
operações portuárias estejam sob a jurisdição de
uma autoridade portuária;

XIII - instalação portuária ou terminal: instala
ção explorada por pessoa jurídica de direito público
ou privado, dentro ou fora da área do porto organiza
do, utilizada na movimentação e armazenagem de
mercadorias destinadas ou provenientes de transpor
tes aquaviário;

XIV - incidente: qualquer descarga de substân
cia nociva ou perigosa, decorrente de fato ou ação in
tencional ou acidental que ocasione risco potencial,
dano ao meio ambiente ou à saúde humana;

XV -lixo: todo tipo de sobra de víveres e resídu
os resultantes de faxinas e trabalhos rotineiros nos
navios, portos organizados, instalações portuárias,
plataformas e suas instalações de apoio;

XVI - alijamento: todo despejo deliberado de re
síduos e outras substâncias efetuado por embarca
ções, plataformas, aeronaves e outras instalações, in
clusive seu afundamento intencional em águas sob
jurisdição nacional;

XVII - lastro limpo: água de lastro contida em
um tanque que, desde que transportou óleo pela últi
ma vez, foi submetido a limpeza em nível tal que, se
esse lastro fosse descarregado pelo navio parado em
águas limpas e tranqüilas, em dia claro, não produzi
ria traços visíveis de óleo na superfície da água ou no
litoral adjacente, nem produziria borra ou emulsão
sob a superfície da água ou sobre o litoral adjacente;

XVIII - tanque de resíduos: qualquer tanque
destinado especificamente a depósito provisório dos
líquidos de drenagem e lavagem de tanques e outras
misturas e resíduos;

XIX - plano de emergência: conjunto de medidas
que determinam e estabelecem as responsabilidades
setoriais e as ações a serem desencadeadas imediata
mente após um incidente, bem como definem os recur
sos humanos, materiais e equipamentos adequados à
prevenção, controle e combate à poluição das águas;

XX - plano de contingência: conjunto de proce
dimentos e ações que visam à integração dos diver-
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sos planos de emergência setoriais, bem como a defi
nição dos recursos humanos, materiais e equipamen
tos complementares para a prevenção, controle e
combate da poluição das águas;

XXI - órgão ambiental ou órgão de meio ambi
ente: órgão do Poder Executivo federal, estadual ou
municipal, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SI8NAMA), responsável pela fiscalização,
controle e proteção ao meio ambiente no âmbito de
suas competências;

XXII - autoridade marítima: autoridade exercida
diretamente pelo Comandante da Marinha, responsável
pela salvaguarda davida humana e segurança da nave
gação no mar aberto e hidrovias interiores, bem como
pela prevenção da poluição ambiental causada por na
vios, plataformas e suas instalações de apoio, além de
outros cometimentos a ela conferidos por esta lei;

XXIll - autoridade portuária: autoridade res
ponsável pela administração do porto organizado,
competindo-lhe fiscalizar as operações portuárias e
zelar para que os serviços se realizem com regulari
dade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambi
ente;

XXIV - órgão regulador da indústria do petróleo:
órgão do Poder Executivo federal, responsável pela re
gulação, contratação e fiscalização das atividades eco
nômicas da indústria do petróleo, sendo tais atribuições
exercidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Art. ;32 Para os efeitos desta lei, são considera
das águas sob jurisdição nacional:

I - águas interiores:
a) as compreendidas entre a costa e a li

nha-da-base reta, a partir de onde se mede o mar ter
ritorial;

b) as dos portos;

c) as das baías;
d) as dos rios e de suas desembocaduras;
e) as dos lagos, das lagoas e dos canais;
1) as dos arquipélagos;
g) as águas entre os baixios a descoberta e a

costa;
1/ - águas marítimas, todas aquelas sob jurisdi

ção nacional que não sejam interiores.
Art. 4.2 Para os efeitos desta Lei, as substâncias

1I0civas ou perigosas classificam-se nas seguintes
categorias, de acordo com o risco produzido quando
descarregadas na água:

I - categoria A: alto risco tanto para a saúde hu
mana como para o ecossistema aquático;

1/ - categoria B: médio risco tanto para a saúde
humana como para o ecossistema aquático;

111 - categoria C: risco moderado tanto para a
saúde humana como para o ecossistema aquático;

IV - categoria O: baixo risco tanto para a saúde
humana como' para o ecossistema aquático.

ParágrafÇl único. O órgão federal de meio ambi
ente divulgará e manterá atualizada a lista das subs
tâncias classificadas neste artigo. devendo a classifi
cação ser, no mínimo, tão completa e rigorosa quanto
a estabelecida pela Marpol 73/78.

CAPíTULO li

Dos Sistemas de Prevenção, Controle
e Combate à Poluição

I

Art. 52 Todo porto organizado, instalação por
tuária e plataforma, bem como suas instalações e
apoio, disporá obrigatoriamente de instalações ou
meios adequados para o recebimento e tratamento
dos diversos tipos de resíduos e para °combate da
poluição, observadas as normas e critérios estabele
cidos pelo órgão ambiental competente.

§ 12 A definição das características das instala
ções e meios destinados ao recebimento e tratamen
to de resíduos e ao combate da poluição será feita
mediante estudo técnico, que deverá estabelecer, no
mínimo:

I - as dimensões das instalações;
11 - a localização apropriada das instalações;
JII - a capacidade das instalações de recebi

mento e tratamento dos diversos tipos de resíduos,
padrões de qualidade e locais de descarga de seus
efluentes;

IV - os Rarâmetros e a metodologia de controle
operacional;

V - a quantidade e o tipo de equipamentos, ma
teriais e meios de transporte destinados a atender si
tuações emergenciais de poluição;

VI - a quantidade e a qualificação do pessoal a
ser empregado;

VII - o cronograma de implantação e o início de
operação das instalações.

§ 22 O estudo técnico a que se refere o parágra
fo anterior deverá levar em conta o porte, o tipo de
carga manuseada ou movimentada e outras caracte
rísticas do porto organizado, instalação portuária ou
plataforma e suas instalações de apoio.

§ 32 As instalações ou meios destinados ao re
cebimento e tratamento de resíduos e ao combate da
poluição poderão ser exigidos das instalações por-
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tuárias especializadas em outras cargas que não óleo
e substâncias nocivas ou perigosas, bem como dos
estaleiros, marinas, clubes náuticos e similares, a cri
tério do órgão ambiental competente.

Art. 62 As entidades exploradoras de portos or
ganizados e instalações portuárias e os proprietários
ou operadores de plataformas deverão elaborar ma
nual de procedimento interno para o gerenciamento
dos riscos de poluição, bem como para a gestão dos
diversos resíduos gerados ou provenientes das ativi~

dades de movimentação e armazenamento de óleo e
substâncias nocivas ou perigosas, o qual deverá ser
aprovado pelo órgão ambiental competente, em con
formidade com a legislação, normas e diretrizes técni
cas vigentes.

Art. 72 Os portos organizados, instalações por
tuárias e plataformas, bem como suas instalações
de apoio, deverão dispor de planos de emergências
individuais para o combate à poluição por óleo e
substâncias nocivas ou perigosas, os quais serão
submetidos à aprovação do órgão ambiental compe
tente.

§ 1.2 No caso de áreas onde se concentrem
portos organizados, instalações portuárias ou pla
taformas, os planos de emergência individuais se
rão consolidados na forma de um único plano de
emergência para toda a área sujeita ao risco de po
luição, o qual deverá estabelecer os mecanismos
de ação conjunta a serem implementados, observa
do o disposto nesta Lei e nas demais normas e dire
trizes vigentes.

§ 2.2 A responsabilidade pela eonsolidação dos
planos de emergência individuais em um único plano
de emergência para a área envolvida cabe às entida
des exploradoras de portos organizados e instala
ções portuárias, e aos proprietários ou operadores
de plataformas, sob a coordenação do órgão ambi
entai competente.

Art. 8.2 Os planos de emergência mencionados
no artigo anterior serão consolidados pelo órgão am
bientai competente, na forma de planos de contingên
cia locais ou regionais, em articulação com os órgãos
de defesa civil.

Parágrafo único. O órgão federal de meio ambi~
ente, em consonância com o disposto na 0'PRC/90,
consolidará os planos de contingência locais e regio
nais na forma do Plano Nacional de Contingência, em
articulação com os órgãos d~defesa civil. '

Art. 92 As entidades exploradoras de portos or
ganizados e instalações portuárias e os proprietários
ou operadores:de plataformas' e suas instalações de

apoio deverão realizar auditorias ambientais bienais,
independentes, com o objetivo de avaliar os sistemas
de gestão e controle ambiental em suas unidades.

CAPíTULO 111

Do Transporte de Óleo e Substâncias
Nocivas ou Perigosas

Art. 10. As plataformas e os navios com arquea
ção bruta superior a cinqüenta que transportem óleo,
ou o utilizem para sua movimentação ou operação,
portarão a bordo, obrigatoriamente, um livro de regis
tro de óleo, aprovado nos termos da Marpol 73178,
que poderá ser requisitado pela autoridade marítima,
pelo órgão ambiental competente e pelo órgão regu
lador da indústria do petróleo, e no qual serão feitas
anotações relativas a todas as movimentações de
óleo, lastro e misturas oleosas, inclusive as entregas
efetuadas às instalações de recebimento e tratamen~

to de resíduos.

Art. 11. Todo navio que transportar substância
nociva ou perigosa a granel deverá ter a bordo um li
vro de registro de carga, nos termos da MarpoI73/78,
que poderá ser requisitado pela autoridade marftima,
pelo órgão ambiental competente e pelo órgão regu
lador da indústria do petróleo, e no qual serão feitas
anotações relativas às seguintes operações:

I - carregamento;

li - descarregamento;

III - transferências de carga, resíduos ou mistu
ras para tanques de resíduos;

IV -limpeza dos tanques de carga;

V - transferências provenientes de tanques de
resíduos;

VI - lastreamento de tanques de carga;

VII - transferências de águas de lastro sujo para
o meio aquático;

VIII - descargas nas águas, em geral.

Art. 12. Todo navio que transportar substância
nociva ou perigosa de forma fracionada, conforme es
tabelecido no Anexo 111 da Marpol 73178, deverá pos
suir e manter a Qordo documento que a especifique e
forneça sua localização no navio, devendo o agente
ou responsável !conservar cópia do documento até
que a substância seja desembarcada.

§ 12 As embalagens das substâncias nocivas ou
perigosas devem conter a respectiva identificação e
advertência quanto aos riscos, utilizando a simbolo
gia prevista na legislação e normas nacionais e inter
nacionais em vigor.
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§ 2Q As embalagens contendo substâncias noci
vas ou perigosas devem ser devidamente estivadas e
amarradas, além de posicionadas de acordo com cri
térios de compatibilidade com outras cargas existen
tes a bordo, atendidos os requisitos de segurança do
navio e de seus tripulantes, de forma a evitar aciden
tes.

Art. 13. Os navios enquadrados na CLC/69 de
verão possuir o certificado ou garantia financeira
equivalente, conforme especificado por essa conven
ção, para que possam trafegar ou permanecer em
águas sob jurisdição nacional.

Art. 14. O órgão federal de meio ambiente deve
rá elaborar e atualizar, anualmente, lista de substânci
as cujo transporte seja proibido em navios ou que exi
jam medidas e cuidados especiais durante a sua mo
vimentação.

CAPfTULO IV

Da Descarga de Óleo, Substâncias
Nocivas ou Perigosas e Lixo

Art. 15. É proibida a descarga, em águas sob ju
risdição nacional, de substâncias nocivas ou perigo
sas classificadas na categoria "A", definida no art. 42

desta lei, inclusive aquelas provisoriamente classifi
cadas como tal, além de água de lastro, resíduos de
lavagem de tanques ou outras misturas que conte
nham tais substâncias.

§ 1SI A água subseqüentemente adicionada ao
tanque lavado em quantidade superior a cinco por cento
do seu volume total só poderá ser descarregada se
atendidas cumulativamente as seguintes condições:

I - a situação em que ocorrer o lançamento en
quadre-se nos casos permitidos pela Marpol 73178;

11- o navio não se encontre dentro dos limites de
área ecologicamente sensível;

111 - os procedimentos para descarga sejam de
vidamente aprovados pelo órgão ambiental compe
tente.

§ 22 É vedada a descarga de água subseqüen
temente adicionada ao tanque lavado em quantidade
Inferior a cinco por cento do seu volume total.

Art. 16. É proibida a descarga, em águas sob
jurisdição nacional, de substâncias classificadas
"as categorias "B", "C", e "D", definidas no art. 42

desta lei, inclusive aquelas provisoriamente classi
ficadas como tais, além de água de lastro, resíduos
de lavagem de tanques e outras misturas que as
contenham, exceto se atendidas cumulativamente as
seguintes condições:

I - a situação em que ocorrer o lançamento en
quadre-se nos casos permitidos pela Marpol 73178;

11- o navio não se encontre dentro dos limites de
área ecologicamente sensível;

111- os procedimentos para descarga sejam de
vidamente aprovados pelo órgão ambiental compe
tente.

§ 1Q Os esgotos sanitários e as águas servidas
de navios, plataformas e suas instalações de apoio
equiparam-se, em termos de critérios e condições
para lançamento, às substâncias classificadas na ca
tegoria "C", definida no art. 42 desta lei.

§ 22 Os lançamentos de que trata o parágrafo
anterior deverão atender também às condições e aos
regulamentos impostos pela legislação de vigilância
sanitária.

Art. 17. É proibida a descarga de óleo, misturas
oleosas e lixo em águas sob jurisdição nacional, ex
ceto nas situações permitidas pela Marpol 73178, e
não estando o navio, plataforma ou similar dentro dos
limites de área ecologicamente sensível, e os proce
dimentos para descarga sejam devidamente aprova
dos pelo órgão ambiental competente.

§ 12 No descarte contínuo de água de processo
ou de produção em plataformas aplica-se a regula
mentação ambiental específica.

§ 22 Não será permitido o alijamento de metais
pesados ou resíduos líquidos ou sólidos contendo
tais substâncias. .

§ 32 Não será permitida a descarga de qualquer
tipo de plástico, inclusive cabos sintéticos, redes sin
téticas de pesca e sacos plásticos.

Art. 18. Exceto nos casos permitidos por esta lei,
a descarga de lixo, água de lastro, resíduos de lava
gem de tanques e porões ou outras misturas que con
tenham óleo ou substâncias nocivas ou perigosas de
qualquer categoria só poderá ser efetuada em insta
lações de recebimento e tratamentos de resíduos,
conforme previsto no art. 52 desta lei.

Art. 19. A descarga de óleo, misturas oleosas,
substâncias nocivas ou perigosas de qualquer cate
goria, e lixo, em águas sob jurisdição nacional, pode
rá ser excepcionalmente tolerada para salvaguarda
de vidas humanas, pesquisa ou segurança de navio,
nos termos do regulamento.

Parágrafo único. Para fins de pesquisa, deverão
ser atendidas as seguintes exigências, no mínimo:

1- a descarga seja autorizada pelo órgão ambi
entai competente, após análise e aprovação do pro
grama de pesquisa;
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li - esteja presente, no local e hora de descarga,
pelo menos um representante do órgão ambiental
que a houver autorizado;

111- o responsável pela descarga coloque à dis
posição, no local e hora em que ela ocorrer, pessoal
especializado, equipamentos e materiais de eficiên
cia comprovada na contenção e eliminação dos efei
tos esperados.

Art. 20. A descarga de resíduos sólidos das ope
rações de perfuração de poços de petróleo será obje
to de regulamentação específica pelo órgão federal
de meio ambiente.

Art. 21. As circunstâncias em que a descarga, em
águas sob jurisdição nacional, de óleo e substâncias
nocivas ou perigosas, ou misturas que os contenham,
de água de lastro e de outros resíduos poluentes for au
torizada não desobrigam o responsável de reparar os
danos causados ao meio ambiente e de indenizar as
atividades econômicas e o patrimônio público e privado
pelos prejuízos decorrentes dessa descarga.

Art. 22. Qualquer incidente ocorrido em portos or
ganizados, instalações portuárias, dutos, navios, plata
formas e suas instalações de apoio, que possa provocar
poluição das águas sob jurisdição nacional, deverá ser
imediatamente comunicado ao órgão ambiental compe
tente, à Capitania dos Portos e ao órgão regulador da in
dústria do petróleo, independentemente das medidas to
madas para seu controle.

Art. 23. A entidade exploradora de porto organi
zado ou de instalação portuária, o proprietário ou ope
rador de plataforma ou de navio e o concessionário ou
empresa autorizada a exercer atividade pertinente à
indústria do petróleo, responsáveis pela descarga de
material poluente em águas sob jurisdição nacional,
são obrigados a ressarcir os órgãos competentes pe
las despesas por eles efetuadas para o controle ou mi
nimização da poluição causada, independentemente
de prévia autorização e de pagamento de multa.

Parágrafo único. No caso de descarga por navio
não possuidor do certificado exigido pela CLC/69, a
embarcação será retida e só será liberada após o de
pósito de caução como garantia para pagamento das
despesas decorrentes da poluição.

Art. 24. A contratação, porórgão ou empresa pú
blica ou privada, de navio para realização de trans
porte de óleo ou de substância enquadrada nas cate
gorias definidas no art. 4~ desta lei só poderá efetu
ar-se após a verificação de que a empresa transpor
tadora esteja devidamente habilitada para operar de
acordo com as normas da autoridade marítima.

cAPírULOV

Das Infrações e das Sanções

Art. 25. São infrações, punidas na forma desta
lei:

I - descumprir o disposto nos arts. 52, 62e 72:

Pena - multa diária;

11 - descumprir o disposto nos arts. 92e 22:

Pena - multa;
111 - descumprir o disposto nos arts. 10, 11 e

12:

Pena - multa e retenção do navio até que a si
tuação seja regularizada;

IV - descumprir o disposto no art. 24:

Pena - multa e suspensão imediata das ativi
dades da empresa transportadora em situação irre
gular.

§ 12 Respondem pelas infrações previstas nes
te artigo, na medida de sua ação ou omissão:

I - o proprietário áo navio, pessoa física ou ju
rídica, ou quem legalmente o represente;

11 - o armador ou operador do navio, caso este
não esteja sendo armado ou operado pelo proprietá
rio;

11I - o concessionário ou a empresa autorizada a
exercer atividades pertinentes à indústria do petróleo;

IV - o comandante ou tripulante do navio;
V - a pessoa física ou jurídica, de direito públi

co ou privado, que legalmente represente o porto oro
ganizado, a instalação portuária, a plataforma e
suas instalações de apoio, o estaleiro, a marina, o
clube náutico ou instalação similar;

VI - o proprietário da carga.
§ 22 O valor da multa de que trata este artigo

será fixado no regulamento desta lei, sendo o mínimo
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e o máximo de R$
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).

§ 32 A aplicação das penas previstas neste arti
go não isenta o agente de outras sanções administra
tivas e penais previstas na Lei n2 9.605, de 12 de feve
reiro de 1998, e em outras normas específicas que
tratem da matéria, nem da responsabilidade civil pe~
las perdas e danos causados ao meio ambiente e,aq
patrimônio público e privado.

Art. 26. A inobservância ao disposto nos arts.
15, 16, 17 e 19 será punida na forma da Lei n2 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, e seu regulamento.
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CAPfTULO VI

Disposições Finais e Complementares

Art. 27. São responsáveis pelo cumprimento
desta lei:

I - a autoridade marítima, por intermédio de
suas organizações competentes, com as seguintes
atribuições:

a) fiscalizar navios, plataformas e suas instala
ções de apoio, e as cargas embarcadas, de natureza
nociva ou perigosa, autuando os infratores na esfera
de sua competência;

b) levantar dados e informações e apurar res
ponsabilidades sobre os incidentes com navios, pla
taformas e suas instalações de apoio que tenham
provocado danos ambientais;

c) encaminhar os dados, informações e resulta
dos de apuração de responsabilidades ao órgão fede
ral de meio ambiente, para avaliação dos danos ambi
entais e início das medidas judiciais cabíveis;

d) comunicar ao órgão regulador da indústria do
petróleo irregularidades encontradas durante a fisca
lização de navios, plataformas e suas instalações de
apoio, quando atinentes à indústria do petróleo;

11 - o órgão federal de meio ambiente, com as
seguintes atribuições:

a) realizar o controle ambiental e a fiscalização
dos portos organizados, das instalações portuárias,
das cargas movimentadas, de natureza nociva ou pe
rigosa, e das plataformas e suas instalações de apo
io, quanto às exigências previstas no licenciamento
ambiental, autuando os infratores na esfera de sua
competência;

b) avaliar os danos ambientais causados por in
cidentes nos portos organizados, dutos, instalações
portuárias, navios, plataformas e suas instalações de
apoio;

c) encaminhar à Procuradoria-Geral da Repúbli
ca relatório circunstanciado sobre os incidentes cau
sadores de dano ambiental para a propositura das
medidas judiciais necessárias;

d) comunicar ao órgão regulador da indústria do
petróleo irregularidades encontradas durante a fisca
lização de navios, plataformas e suas instalações de
apoio, quando atinentes à indústria do petróleo;

111 - o órgão estadual de meio ambiente com as
seguintes competências;

a) realizar o controle ambiental e a fiscalização
dos portos organizados, instalações portuárias, esta
leiros, navios, plataformas e suas instalações de apoio,

Março de 2000
,

avaliar os danos ambientais causados por incidentes
ocorridos nessas unidades e elaborar relatório cir
cunstanciado, encaminhando-o ao órgão federal de
meio ambiente;

b) dar início, na alçada estadual, aos procedi
mentos judiciais cabíveis a cada caso;

c) comunicar ao órgão regulador da indústria do
petróleo irregularidades encontradas durante a fisca
lização de navios, plataformas e suas instalações de
apoio, quando atinentes à indústria do petróleo;

d) autuar os infratores na esfera de sua compe
tência;

IV - o órgão municipal de meio ambiente, com
as seguintes competências:

a) avaliar os danos ambientais causados por in
cidentes nas marinas, clubes náuticos e outros locais
e instalações similares, e elaborar relatório circuns
tanciado, encaminhando-o ao órgão estadual de meio
ambiente;

b) dar início, na alçada municipal, aos procedi
mentos judiciais cabíveis a cada caso;

c) autuar os infratores na esfera de sua compe
tência;

V - o órgão regulador da indústria do petróleo,
com as seguintes competências:

a) fiscalizar diretamente, ou mediante convênio,
as plataformas e suas instalações de apoio, os dutos
e as instalações portuárias, no que diz respeito às ati
vidades de pesquisa, perfuração, produção, trata
mento, armazenamento e movimentação de petróleo
e seus derivados e gás natural;

b) levantaros dados e informações e apurar res
ponsabilidades sobre incidentes operacionais que,
ocorridos em plataformas e suas instalações de apo
io, instalações portuárias ou dutos, tenham causado
danos ambientais;

c) encaminhar os dados, informações e resulta
dos da apuração de responsabilidade ao órgão fede
ral de meio ambiente;

d) comunicar à autoridade marítima e ao órgão
federal de meio ambiente as irregularidades encon
tradas durante a fiscalização de instalações portuári
as, dutos, plataformas e suas instalações de apoio;

e) autuar os infratores na esfera de sua compe
tência.

§ 151 A Procuradoria-Geral da República comuni
cará previamente aos ministérios públicos estaduais
a propositura de ações judiciais para que estes exer
çam as faculdades previstas no § &l do art. 551 da Lei
n2 7.347, de 24 de julho de 1985, na redação dada
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RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB PMDB/PST/PTN
Almir Sá PPB
Luís Barbosa PFL
Robério Araújo PL PUPSL
Presentes de Roraima: 5

Art. 34. Esta lei entra em vigor noventa dias
após a data de sua publicação.

Art. 35. Revogam-se a Lei nQ 5.357, de 17 de
novembro de 1967, e o § 4Q do art. 14 da Lei nQ

6.938, de 31 de agosto de 1981.

Sala das Sessões, 28 de março de 2000. 
Deputado lédio Rosa, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aque
les que estiverem de acordo permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se

à continuação de votação da Proposta de Emenda à
Constituição à Constituição NQ 96-B/92, uma vez que
o painel eletrônico registra o comparecimento de 418
Srs. Deputados:

BlocoPartido

PARÁ

PSDB PSDB/PTB
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
POT
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSOB/PTB
PT
PTB PSDB/PTB

AMAPÁ

PST PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PPB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN

Anivaldo Vale
Babá
Elcione Barbalho
Gérson Peres
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Renildo Leal
Presentes do Pará: 9

Antonio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Presentes do Amapá: 5

pelo art. 113 da Lei nQ 8.078, de 11 de setembro de
1990 - Código de Defesa do Consumidor.'

§ 2Q A negligência ou omissão dos órgãos públi
cos na apuração de responsabilidades pelos inciden
tes e na aplicação das respectivas sanções legais im
plicará crime de responsabilidade de seus agentes.

Art. 28. O órgão federal de meio ambiente, ouvi
da a autoridade marítima, definirá a localização e os
limites das áreas ecologicamente sensíveis, que de
verão constar das cartas náuticas nacionais.

Art. 29'. Os planos de contingência ~stabelece

rão o nível de coordenação e as atribuições dos diver
sos órgãos e instituições públicas e privadas neles
envolvidas.

Parágrafo único. As autoridades a que se referem
os incisos XXI, XXII, XXIII e XXIV do art. 22 desta lei atu
arão de forma integrada, nos termos do regulamento.

, Art. 30. O alijamento em, ?guas sob, jurisdição
nacional deverá obedecer às condições previstas na
Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por
Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, de 1972,
promulgada pejo Decreto n2 87.566, de 16 de setem
bro de 1982, e suas alterações.

Art. 31. Os portos organizados, as instalações
portuárias e as plataformas já em operação terão os
seguintes p(azos para se adaptarem ao que dispõem
os arts. 5Q

, 62 e 79.:
1-trezentos e sessenta dias a partir da data de

publicação desta lei, para elaborar e submeter à
aprovação do órgão federal de meio ambiente o es
tudo técnico e o manual de proceclimento "interno a
que se referem, respectivamente, ó § 12 do art. 52 e o
art. 6Q

;

/I - trinta e seis meses, após a 'aprovação a que
se refere o irciso anterior, para colocar em funciona
mento as insta~açõese os meios destinadas ao rece
bimento e tratamentos dos diversos tipos de resíduos
e ao controle da poluição, previstos no art. 52, incluin
do o pessoal adequado para operá-los;

111- cento e oitenta dias a partir da data de publi
cação desta lei, para apresentar ao órgão ambiental
competente os planos de emergência individuais a
que se refere o caput do art, 7Q

•

Art. 32. Os valores arrecadados "com a aplica
ção das multas previstas nesta lei serão qestinados
aos órgãos que as aplicarem, no âmbito de, s,uas
competências.

Art. 33. O Poder Executivo regulamentará esta
lei, no que couber, no prazo de trezentos e sessenta
dias da data de sua publicaçãp~>
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AMAZONAS

Arthur Virgflio PSDB PSDB/PTB
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCdoB
Presentes do Amazonas: 6

Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Maranhão: 11

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB
Almeida de Jesus PL PUPSL
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB
Antônio José Mota PMDB PMDB/PST/PTN
Amon Bezerra PSDB PSDB/PTB
Chiquinho Feitosa PSDB PSDBIPTB
Eunício Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCdoB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB
Manoel Salviano PSDB PSDB/PTB
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PST/PTN
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB
Sérgio Novais PSB PSB/PCdoB
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB
Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB
Presentes do Ceará: 20

PIAU(

PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSB/PTB

PSDB/PTB

IIdefonço Cordeiro
José Aleksandro
Márcio Bittar
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 5

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 7

ACRE
PFL
PSL
PPS
PT
PSDB

PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PFL
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PT

Adauto Pereira
Armando Abílio

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN
Betinho Rosado PFL
Laíre Rosado PMDB PMDB/PST/PTN
Lavoisier Maia PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 4

PARAfsA

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN

Átila Lira
B.Sá
Gessivaldo Isaías
Heráclito Fortes
Mussa Demes
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 8

MARANHÃO

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSB PSB/PCdoB
PFL
PFL
PFL
PFL

Albérico Filho
César Bandeira
Eliseu Moura
Gastão Vieira
João Castelo
José Antônio Almeida
Mauro Fecury
Nice Lobão
Paulo Marinho
Pedro Fernandes

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB PSDB/PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB PMDB/PST/PTN
Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN
Pastor Amarildo PPB
Presentes do Tocantins: 7
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PUPSL'

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

BAHIA

PFL
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PL PUPSL
PTB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PCdoB
PFL
PFL
PFL
PT
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
S. Parto
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PFL
PSDB
PFL
PT
PT

MINAS GERAIS

PSDB
PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PL
PFL

Ademir Lucas
Aécio NevesPSDB
Antônia do Valle
Aracely de Paula
Cabo Júlio
Carlos Metles

Pedro Valadares PSB
Presentes de Sergipe: 6

Aroldo Cedraz
Cláudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geraldo Simões
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Júnior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Júnior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 35

PUPSL
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Jorge Alberto PMDB
José Teles
Marcelo Déda

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB
Augusto Farias PPB
Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Joaquim Brito PT
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 8

SERGIPE

PSC
PSDB PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB'
PT

Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN
Damião Feliciano PMDB PMDB/PST/PTN
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN
Efraim Morais PFL
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL
Presentes da Paraíba: 11

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hotlanda PFL
José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN
José Mendonça Bezerra PFL
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiúza PFL
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN
Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB
Severino Cavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 18
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Carlos Mosconi PSDB PSDB/PTB Marcus Vicente PSDB PSDB/PTB
Cleuber Carneiro PFL Max Mauro PTB PSDB/PTB
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB Nilton Baiano PPB
Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB
Edmar Moreira PPB Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN
Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB Presentes do Espírito Santo: 10
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN

RIO DE JANEIRO

Gilmar Machado PT Alcione Athayde PPB

Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PST/PTN A/dir Cabral PSDB PSDB/PTB

Hãliú Costa PMDB PMDB/PST/PTN Alexandre Cardoso PSB PSB/PCdoB

Herculano Anghinetti PPB Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB

,Jaime Martins PFL Almerinda de Carvalho PFL

João Fassarella PT Antonio Carlos Biscaia PT

João Magalhães PMDB PMDB/PST/PTN Arolde de Oliveira PFL

José Mílitão PSDB PSDB/PTB Ayrton Xerêz PPS

Júlio Delgado PMDB PMDB/PST/PTN Bispo Rodrigues PL PUPSL

Lael Varella PFL Carlos Santana PT

Lincoln Porte/a PSL PUPSL Cornélio Ribeiro PDT

Márcio Reinaldo Moreira PPB Coronel Garcia PSDB PSDB/PTB

Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB

Maria do Carmo Lara PT Dr. Helena PSDB PSDB/PTB

Maria Elvira PMDB PMDB/PST/PTN Eduardo Paes PTB PSDB/PTB

Nárcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB Eurico Miranda PPB

OdeImo Leão PPB Fernando Gabeira PV

Olfmpio Pires PDT Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB

Osmânio Pereira PMOB PMOB/PST/PTN Francisco Silva PST PMOB/PST/PTN

Paulo Delgado PT lédio Rosa PMDB PMDB/PST/PTN

Philemon Rodrigues PL PUPSL Jair Bolsonaro PPB

Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB

Roberto Brant PFL João Mendes PMOB PMOB/PST/PTN

Romel Anizio PPB João Sampaio POT

Romeu Queiroz PSOB PSDB/PTB Jorge Wilson PMOB PMDB/PST/PTN

Ronaldo Vasconcellos PFL José Carlos Coutinho PFL

Saraiva Felipe PMOB PMOB/PST/PTN Laura Carneiro PFL

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB Luís Eduardo POT

Si/as Brasileiro PMDB PMDB/PST/PTN Luiz Sérgio PT

VirgClio Guimarães PT Milton Temer PT

Walfrido Mares Guia prB PSDB/PTB Miro Teixeira PDT

Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL

Presentes de Minas Gerais: 46 Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB

ESP(RITO SANTO
Paulo Feijó PSDB PSDB/PTB
Roberto Jefferson PTB PSOB/PTB

Aloizio Santos PSDB PSDB/PTB Rodrigo Maia PTB PSDB/PTB
Feu Rosa PSDB PSDB/PTB Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDB/PTB
João Coser PT Rubem Medina PFL
José Carlos Elias PTS PSDB/PTS Simão Sessim PPB

Magno Malta PTB PSDB/PTB Vivaldo Barbosa POT
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Presentes do Rio de Janeiro: 40 Ricardo Berzoini PT

SÁOPAULO
Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN
Robson Tuma PFL

Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB Rubens Furlan PPS
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB Salvador Zimbaldi PSDB PSDB/PTB
André Benassi PSDB PSDB/PTB Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB
Antonio Kandir PSDB PSDB/PTB Silvio Torres PSDB PSDB/PTB
Antonio Palocci PT Vadão Gomes PPB
Arlindo Chinaglia PT Valdemar Costa Netto PL PUPSL
Arnaldo Faria de Sá PPB Xico Graziano PSDB PSDB/PTB
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB
Ary Kara PPB Presentes de São Paulo: 56
Bispo Wanderval PL PUPSL
Clovis Volpi PSDB PSDB/PTB MATO GROSSO

Corauci Sobrinho PFL Celcita Pinheiro PFL
Cunha Bueno PPB Lino Rossi PSDB PSDB/PTB
De Velasco PSL PUPSL Osvaldo Sobrinho PSDB PSDB/PTB
Delfim Netto PPB Pedro Henry PSDB PSDB/PTB
Dr. Eviláso PSB PSB/PCdoB Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB
Dr. Hélio PDT Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN
Duilio Pisaneschi PTB PSDB/PTB Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN
Edinho Araújo PPS Presentes de Mato Grosso: 7
Eduardo Jorge PT DISTRITO FEDERAL
Emerson Kapaz PPS

Alberto Fraga
Fernando Zuppo PDT

PMDB PMDB/PST/PTN

Iara Bernardi PT
Geraldo Magela PT

Jair Meneguelli PT
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN

João Herrmann Neto PPS
Maria Abadia PSDB PSDB/PTB

Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Octávio PFL

José de Abreu PTN
Pedro Celso PT

José Dirceu PT
Ricardo Noronha PMDB PMDB/PST/PTN

José Genoíno PT
Presentes do Distrito Federal: 7

José índio PMDB PMDB/PST/PTN GOIÁS

José Machado PT Euler Morais PMDB PMDB/PST/PTN

José Roberto Batochio PDT Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/PTN

Julio Semeghini PSDB PSDB/PTB Jovair Arantes PSDB PSDB/PTB

Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PST/PTN

Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB Nair Xavier Lobo PMDB PMDB/PST/PTN

Maluly Netto PFL Norberto Teixeira PMDB PMDB/PST/PTN

Marcos Cintra PL PUPSL Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB

Medeiros PFL Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN

Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN Pedro Wilson PT

Nelo Rodolfo PMOB PMOB/PST/PTN Roberto Balestra PPB

Nelson Marquezelli PTB PSDB/PTB Vilmar Rocha PFL

Neuton Lima PFL Presentes de Goiás: 11

Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB MATO GROSSO DO SUL

Paulo Lima PMDB PMDB/PST/PTN Ben-Hur Ferreira PT

Professor Luizinho PT Flávio Derzi PMDB PMDB/PST/PTN
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PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSOB/PTB
PSOB/PTB
PSOB/PTB

João Grandão PT
Marçal Filho PMOB PMOB/PST/PTN
Marisa Serrano PSOB PSOB/PTB
Nelson Trad PTB PSOB/PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMOB PMOB/PST/PTN
Presentes de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PSOB
Alex Canzlani PSOB
Chico da Princesa PSOB
Oilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSOB PSOB/PTB
Gustavo Fruet PMOB PMOB/PST/PTN
Iris Simões PTB PSOB/PTB
Ivânio Guerra PFL
José Borba PMDB PMOB/PST/PTN
José Carlos Martinez PTB PSOB/PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSOB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSOB PSOB/PTB
Moacir Micheletto PMOB PMOB/PST/PTN
Nelson Meurer PPB
Oliveira Filho PSOB PSOB/PTB
Osmar Serraglio PMOB PMOB/PST/PTN
Padre Roque PT
Renato Silva PSOB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 28

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMOB PMOB/PST/PTN
Edison Andrino PMOB PMOB/PST/PTN
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 PMOB PMOB/PST/PTN
Serafim Venzon POT
Vicente Caropreso PSOB PSOB/PTB
Presentes de Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Dipp POT
Alceu Callares POT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB PSOB/PTB
Cezar Schirmer PMOB PMOB/PST/PTN
Oarcísio Perondi PMOB PMOB/PST/PTN
Enio Bacci POT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMOB PMOB/PST/PTN
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz 'Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMOB/PST/PTN
Nelson Proença PMDB PMDB/PST/PTN
Osvaldo Biolchi PMDB PMOB/PST/PTN
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos POT
Roberto Argenta PHOBS
Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSOB PSOB/PTB
Presentes do Rio Grande do Sul: 25

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 96-B, DE 1992
(Do Sr. Hélio Bicudo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 96-A, de 1992, que introduz modifica
ções na estrutura do Poder Judiciário; tendo
pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade
(Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e da Co
missão Especial, pela aprovação, com subs-
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titutivo, desta e das Propostas de Emenda à
Constituição n2s 112-N95, 500-N97 e
368-N96, apensadas; pela admissibilidade
de todas as emendas apresentdas na Co
missão e, no mérito, pela aprovação das de
nºs 1/95, 2/95 e 4/95 (apresentadas na le
gislatura anteiror) e das de nQs 1,2,3,5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21,24,26,27,28,29,31,33,35,36,37,39,
40, 42, 43, 44 e 45; pela rejeição das Pro
postas de Emenda à Constituição n2s
127-A/95 e 215-A/95, apensadas, e das
Emendas nQs 3/95 (apresentada na legisla
tura anterior) e 4, 6, 17, 22, 23, 25, 30, 32,
34, 38 e 41, nos termos do parecer da Rela
tora, que apresentou complementação e re
formulação parcial de voto. Apresentaram
votos em separado o Deputado Antônio
Carlos Biscaia e, em conjunto, os Deputa
dos Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pi
res, Nelson Pellegrino, Antônio Carlos Bis
caia, José Pimentel, Paulo Rocha e Padre
Roque. Foram aprovados os destaques de
nQs 247, 72, 79, 298, 70, 51, 281, 296, 42,
33,293,27, 88,238,187,67,32,149,73
e os destaques dos relatórios parciais dos
Deputados Luiz Antônio Fleury e Renato Vi
anna; rejeitados os de nQs 297, 291, 251,
23, 220, 82, 155, 50, 292, 295, 233, 256,
283, 221, 177,184, 286, 25, 216, 219, 162,
200,218,240,201,274,217,248,101 e os
destaques dos relatórios parciais dos Depu
tados José Roberto Batochío e Ibrahim
Abi-Ackel; e prejudicados os de nQs 156, 38,
40,241,71,83,37,86,15'1-,13,134,112,
208, 24, 280, 212, 213, 211, 113, 210, 34,
78, 111 e 59 (Relatora: Sra. Zulaiê Cobra).

Tendo apensadas ás PEC nQs
112-A/95, 127-N95, 215-JY95, SOO-N97 ,
368-A/96.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Por
acordo de Liderança foram retiradas as Emendas
Aglutinativas n!!s 42, 14, 22, 26 e 37, assim como o
Destaque Simples nQ71.

Consulto o Deputado Mendes Ribeiro Filho se
retirou a Emenda n2 21.

OSR. MENDES RIBEIRO FILHO (aloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) :

- Sim, a emenda do Deputado José índio, pelo
acolhimento da emenda do Deputado Jutahy Júni
or.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Emen
da nQ 21 também foi retirada.

EMENDAS A QUE SE REFERE O SR.
PRESIDENTE:

EMENDA AGLUTINATIVA N,Q 42

Acrescente-se ao art. 98 referido pelo art. 11 do
Substitutivo adotado pela Comissão Especial um pa
rágrafo, onde couber, com a seguinte redação, resul
tante de sua aglutinação com o art. 98 referido pelo
art. 2,Q da Emenda n,Q 11-CE/99:

"Art. 98 ..
§ ... A lei estabelecerá as hipóteses de

conciliação e transação penal para os casos
de infrações que não sejam consideradas
de menor potencial ofensivo."

Justificação

O êxito da experiência dos Juizados Especiais
Criminais recomenda que o instituto da transação pe
naI seja estendido a outras esferas do Poder Judiciá
rio. Esta idéia, trazida pela ilustre Relatora em seu pa
recer, já consta de duas Emendas apresentadas pe
rante a Comissão Especial, a saber: a Emenda n2

11-CE/99 e a Emenda n2 12-CE/99.
A presente proposição, portanto, fundindo o

texto das Emendas em questão, abre a possibilidade
de que a lei venha a dispor sobre a matéria, no bojo
das alterações na legislação infraconstitucional que
serão necessárias após a promulgação da Emenda
à Constituição que proceder à reforma estrutural do
Poder Judiciário.

Sala das Sessões, de de 2000. - Aécio Ne-
ves, Líder do PSDB.

EMENDA AGLUTINATIVA NQ 14
(Regimento Interno, art. 118, § 3,Q, e art. 122)

Dê-se ao § 2,Q do art. 102, constante do art. 14
do Substitutivo da Comissão Especial, a seguinte re
dação:

'.'Art. 102 ..
§ 22 As decisões definitivas de mérito

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas
ações diretas de inconstitucionalidade e nas
ações declaratórias de constitucionalidade
produzirão eficácia contra todos e efeito vin
culante, relativamente aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública di-

I
reta é indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal. Ao declarar a inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo, e tendo em vista ra·
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zões de segurança jurídica ou de excepcional
interesse social, poderá o Supremo Tribunal
Federal, por maioria de dois terços de seus
membros, restringir os efeitos daquela decla
ração ou decidir que ela só tenha eficácia a
partir de seu trânsito em julgado ou de outro
momento que venha a ser fixado.(NR)

Decorrente da fusão do § 32 do art. 103 da
Emenda nº 009-CE/99, com o § 2f! do art. 102, cons
tante do art. 14 do Substitutivo.da Comissão Especial.

Justificação

A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
controle concentrado, implica a nulidade da norma im
pugnada, produzindo efeitos ex tunc (desde a entrada
em vigor da norma). Entretanto, não são raras as situa
ções em que a retroação, pura e simples dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade da norma impugna
da, pode conduzir ao comprometimento da segurança
jurídica das relações entre os cidadãos ou entre estes eo
Estado, com reflexos muito mais pemiciosos que os de
correntes da inconstitucionalidade que se pretende sa
nar. O interesse social e a preservação do princípio da
segurança jurídica justificam, em algumas hipóteses, a
dação de efeito ex nunc às decisões declaratórias de in
constitucionalidade de lei, ato normativo ou súmula vin
culante. Tal constatação está concretizada na norma do
art. 27 da recente Lei nU 9.868/99, que dispõe sobre o
processo ejulgamento da ação direta de inconstituciona
lidade e da ação declaratória de constitucionalidade pe
rante o Supremo Tribunal Federal.

Sala das Sessões, - Jutahy J~nior, Vice-Líder
do PSDB.

EMENDA AGLUTINATIVA N2 22
(Regimento Interno, art. 118, § 3º e 122; resultado da fu
são da redação proposta pelas Emendas nºs 2-CE/95,

3-CE/95, 3-CE/99, 11-CE/99, 12-CE/99 e o texto do
Substitutivo).

Dê-se ao caput art. 112 da Constituição Federal
constante do art. 24 do Substitutivo aprovado pela
Comissão Especial que apreciou a PEC nQ. 96-A,
de 1992, que "Introduz modificações na estrutura
do Poder Judiciário" e apensadas, a seguinte reda
ção:

"Art. 112. O Tribunal Superior do Tra
balho compor-se-á de, no mínimo, vinte e
dois Ministros, escolhidos dentre brasileiros
com mais de trinta e cinco e menos de ses
senta anos, nomeados pelo Presidente da

República após aprovação pela maioria ab
soluta do Senado Federal, sendo: (NR)

11

Justificação

O texto do artigo proposto no Substitutivo reduz
demasiadamente a composição do TST, vindo a so
brecarregar os Ministros daquela Corte, por isso a su
gestão de 22 membros no mínimo.

Sala de Sessões, - Mendes Ribeiro Filho, Vi
ce-Líder do PMDB.

EMENDA AGLUTINATIVA N.Q 26
(Regimento Interno, art. 118, § 32 e art. 122).

Acrescente-se incisos X e XI ao art. 115 propos
to para a Constituição Federal, constante do art. 27 do
Substitutivo da Comissão Especial, com a seguinte
redação:

"Art. 115 .
X - os dissídios coletivos de natureza

econômica quando ambas as partes concor
darem em submeter o conflito à Justiça do
Trabalho, podendo esta fixar normas e con
dições de trabalho;

XI - os dissídios coletivos de natureza
jurídica.1I

Decorrentes da fusão das seguintes Emendas:
Emenda n2 31-CE/99 (art. 15), do Deputado Elton
Rohnelt e Emenda n!l. 26-CE/99, do Deputado Zenal
do Coutinho.

Justificação

Verifica-se que o Substitutivo adotado pela Co
missão Especial não incluiu na competência da Jus
tiça do Trabalho os dissídios coletivos de natureza
econômica, quando ambos os litigantes concorda
ram em se submeter à arbitragem, nem os dissídios
coletivos de natureza jurídica. Propõe-se incluir tais
competências entre as da justiça do trabalho.

O dissídio coletivo de natureza jurídica tem por
objeto, apenas, a interpretação de normas convencio
nais (tratados e convenções coletivas de trabalho e
sentenças normativas), o que selVe para prevenir litf
gios e evitar o surgimento de milhares de ações indivi
duais onde tal interpretação pode vir a ser discutida. O
dissídio coletivo de natureza econômica (criação de
normas e condições de trabalho) não se justifica quan
do decorre de uma imposição para uma das partes,
mas é extremamente salutar quando ambos os litigan
tes resolvem, de comum acordo, submeter-se ao arbi
tramento judicial. Trata-se, apenas, de mais uma fór-
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mula de solução de litígios à disposição da sociedade,
valendo ressaltar a larga experiência do Judiciário tra
balhista brasileiro nesse tipo de solução.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. 
Deputado Jutahy Júnior, Primeiro Vice-Líder do PSDB.

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 37

Propomos esta emenda aglutinativa com base
na fusão de textos constantes das Emendas nºs
27-CE/99, e 31-CE/99 a 34-CE/99 e o texto do
substitutivo aprovado pela Comissão Especial.

Art. único. Inclua-se, onde couber, o seguinte
artigo no substitutivo aprovado na Comissão Especi
al à PEC nº 96/99:

"Art. O art. 132 da Constituição Fede
ral passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:

Parágrafo único. Às Procuradorias
Estaduais e do Distrito Federal são assegu
radas autonomia funcional e administrativa,
e a iniciativa de sua proposta orçamentária
dentro dos limites estabelecidos na lei de di
retrizes orçamentárias e subordinações ao
disposto ao art. 99, § 2º."

Sala das Sessões, - Mendes Ribeiro Filho,
Vice-Líder do PMDB.

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 21

Dê-se ao caput do art. 112 da Constituição Fe
deral, na redação dada pelo art. 24 do Substitutivo
adotado pela Comissão Especial, a seguinte redação,
resultante de sua aglutinação com o texto do art. 111 ,
§ 1ll. da Constituição Federal, expresso no art. 10 da
Emenda nll. 12-CE/99:

"Art. 112. O Tribunal Superior do Tra
balho compor-se-á de vinte e sete Ministros,
escolhidos dentre brasileiros com mais de
trinta e cinco e menos de' sessenta anos,
nomeados pelo Presidente da República
após aprovação pela maioria absoluta do
Senado Federal, sendo: (NR)

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. -
Deputado José índio, PMDB. ;

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
aos votos na sessão de hoje -dos Destaques de Ban
cada nQS 156,161,73 e da Emenda Aglutinativa n~ 5.1,
sem prejuízo' das preferências aprovadas nas ses
sões anteriores.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclare
ço que essas matérias vêm ao plenário por acordo
entre as Lideranças.

Sobre a mesa

DESTAQUE DE BANCADA Nº 156
Regimento Interno, art. 16'1,1, § 2º

Senhor Presidente da Câmara dos deputados,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 161, I, §2.Q do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, Destaque para Votação em Separado do
§2Q do art. 134 da Constituição, constante do art. 41
do Substitutivo da Comissão Especial.

Assina: Jutahy Júnil)r - Vice-líder do P8DB.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª'
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, só para fazer uma
ressalva em relação a este acordo que foi firmado
hoje pelas Lideranças e com a presença do Partido
dos Trabalhadores.

Queremos realçar que o PT aceitou fazer o acor
do, mesmo sabendo que ele confronta com algumas
questões regimentais. Então, queremos registrar que,
entendendo as circunstâncias, o acordo foi feito pontu
almente para esta matéria e, portanto, não pode servir
como jurisprudência em alguma ação futura.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Claro.
Não será precedente e assim constará. da ata.

Vamos ouvir os Srs. Líderes.
A SRA. ZULAIÊ COBRA - S\'. PrEJ3ldente, peço

a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel T&mel') _. 18m V. Exld

a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero ape
nas informar que, mais uma vez, V. Ej(-' consegue que
todas as Lideranças façam tão importante reunião
para que votemos o mais depressa possível a reforma.

Quanto ao Destaque de Bancada nQ 156, o voto
é "sim", para manter o texto do Substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Relato
ra sugere "sim" ao texto do Substitutivo. 'I'odos os Lí
deres estão de acordo? Consta no painel "sim" para
todos os Líderes.

O'SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub
meter avotos o seguinte dispositivo destacado:

"Art. 41 ..
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§ 1.l1 .
§ 2.l1 À Defensoria Pública são assegu

radas autonomia funcional e administrativa,
e a iniciativa de sua proposta orçamentária
dentro dos limites estabelecidos na lei de di
retrizes orçamentárias e subordinação ao
disposto no art. 99, § 22 ."

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Pre
sidência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto
"sim".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o voto é "sim". Acor
do de Liderança, "sim".

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, solicitamos a vinda ao
plenário dos Deputados que ainda não estiverem
aqui, para que possamos dar conseqüência a esse
acordo de Líderes e votarmos "sim" ao presente des
taque de votação em separado.

O PPS vota "sim".

O SR.IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB ..:. RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, eu pediria aos cole
gas que votassem "sim". Dessa forma estarão ajudan
do a nossa querida Defensoria Pública, que precisa
de um orçamento, de uma proposta orçamentária de
vidamente preparada para que os pobres, os caren
tes, o nosso povo, possam ingressar em juízo tendo
sempre um defensor público para a sua defesa.

Muito obrigado aos colegas que têm manifesta
do sua solidariedade para conosco, a todos os parti
dos que, sei, são a favor da Defensoria Pública.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, estamos votando a
autonomia da Defensoria Pública. Convidamos os
Deputados do Partido Progressista a virem urgente
mente ao plenário para que possamos sair mais cedo.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas
prestar um esclarecimento. O Deputado Caio Riela
disse neste plenário que haveria, no Rio Grande do
Sul, a intenção de aumentar os tributos. Gostaria de
esclarecer que essa declaração não é verdadeira.

Conversei com o Governador Olívio Dutra há
cerca de 10 minutos, e S. Ex" esclareceu que encami
nhou à Assembléia do Rio Grande do Sul proposta de
elevação do piso salarial do servidor público para 300
reais. Não houve entendimento na Assembléia. O Go
vernador, então, dispõe-se a encaminhar, mais uma
vez, para a Assembléia Legislativa do Estado a pro
posta de que o piso salarial do servidor público seja
de 300 reais.

O Governador Olívio Dutra reafirma que, mes
mo que a Assembléia Legislativa do Estado não con
corde com as fontes de receita apontadas pelo Go
verno, a partir de 12 de maio, no Rio Grande do Sul,
nenhum trabalhador da área pública leia-se Governo
do Estado receberá menos do que o equivalente em
reais a 100 dólares. No documento que encaminha
vou apresentá-lo à Mesa S. Ex.l& fixa em 177 reais e 67
centavos o piso estadual.

Mas reafirma o Governador que, se houver en
tendimento junto à Assembléia, o piso salarial do ser
vidor público do Estado do Rio Grande do Sul, a partir
de 12 de maio, será de 300 reais.

Fica agora para o Poder Legislativo do Rio Grande
do Sul a responsabilidade de, junto com o Governador,
construir esse entendimento, que considero possível.

Era esse o esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobres
Deputados, vamos procurar agora tratar apenas de
encaminhar a votação, dizendo se os Deputados de
vem votar "sim" ou "não", para orientar a bancada.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EX
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, convidamos nossos
companheiros a virem dos gabinetes para o plenário
com urgência, a fim de votarmos a autonomia da De
fensoria Pública.

O SR. ALOIZIO MERCADAt{TE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.
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I
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'!

a palavra. ,
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi
a palavra pela ordem para fazer uma indagação a V. Exll

O Deputado José Pimentel, que tem dedicado o seu
mandato às questões da Região Nordeste, apresen
tou, conforme o Regimento, pedido de criação de CPI
sobre o Finar, tendo como fundamento auditoria do
Tribunal de Contas da União que identificou prejuízos
da ordem de 532 milhões de dólares em 457 projetos
daquele fundo.

Quero lembrar à Casa que o Finar já aprovou
3.037 projetos que envolvem 67 bilhões de reais de
recursos. Quer dizer, trata-se de volume muito grande
de recursos, projetos extremamente vultosos, signifi
cativos, financiados com abatimento de 18% de
Imposto de Renda.

Com base nessa auditoria e nb pedido de criação
da CPI, alguns partidos já indicaram os membros que
deverão compor a Comissão. Entretanto, alguns ou
tros, especialmente partidos da base do Governo, ain
da não o fizeram. E V. ExA deu um prazo para que todos
apresentassem o nome. Quando isso não ocorre, a
Presidência tem indicado, por ofício, os Parlamentares
que comporão as Comissões. Por sinal, na última ses
são legislativa, pessoalmente fui privilegiado com tais
indicações fui indicado para nove Comissões e CPls
por V. ExA, uma vez que a nossa bancada não atendeu
o prazo regimental dado pela Presidência.

Quero, primeiro, fazer um apelo aos Líderes do
Governo no sentido de que indiquem os membros
para a CPI, de modo a permitir sejam investigados os
fatos, não com o intuito de apenar a Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste Sudene ou o Fundo
de Investimentos do Nordeste Finar, mas de apurar
todo o processo e aperfeiçoar esses instrumentos de
desenvolvimento regional. Isso nos permitirá ter me
lhor controle social sobre os projetos e investimentos
e propor políticas públicas que reorientem a utilização
desses recursos.

Caso isso não ocorra, que a Presidência faça
como tem feito sempre, cumprindo suas responsabilida
des, ou seja, que indique a formação dessa Comiss~o

Parlamentar de Inquérito tão importante para o País.
Era o que tínhamos a solicItar à Presidência.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mais uma

vez, solicito aos Srs. Líderes que ouviram o Deputado
Aloizio Mercadante que forneçam os nomes até quin-

ta-feira. Se até lá não houver a indicação, de ofício,
designaremos os nomes para essa Comissão.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Sr. Pre
sidente; peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Srs. Parlamentares, vamos votar.

Cbrno o quorum está baixo, solicito a V. EX:! que de
termine o encerramento dos trabalhos das Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Determi·
no à Secretaria da Mesa que providencie junto aos
Secretários das respectivas Comissões o encerra
mento de seus trabalhos.

O SR. SYNVAL GUAZZELLI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. E~
a palavra.

<> SR. SYNVAL GUAZZELLI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por en
contrar dificuldade em votar pelo sistema eletrônico,
peço a V. ExA que me permita fazê-lo oralmente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
nobre Deputado.

O SR. SYNVAL GUAZZELLI- Sr. Presidente, o
meu voto é "sim".

O SR. NELSON PROENÇA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

bSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - TemV. Ex!!
a palavra.

OSR. NELSON PROENÇA (Bloco/PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
rapidamente, farei dois breves comentários sobre a
intervenção feita pelo Deputado Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado, vou dar a V. Ex.ll dois minutos e, depois,
não mais permitirei manifestações durante avotação.

O SR. NELSON PROENÇA - Agradeço aV. Exã e
serei breve.

Primeiro: o Governador Olívio Dutra não conce
deu qualquer aumento ao funcionalismo público do
Rio Grande do Sul desde que assumiu o Governo.
Portanto, se ninguém ganha menos de 300 reais no
quadro de funcionários públicos estaduais do Rio
Grande do Sul, o Governador Olívio Dutra herdou
essa condição do Governo anterior.

Segundo: quero relembrar ao meu amigo Depu
tado Paulo Paim que o GovernadorOlívio Dutra tentou,
sim, aumentar os tributos no Estado do Rio Grande do
Sul. Mandou um projeto de lei, no final do ano passado,
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à Assembléia do Estado propondo aumento de ICMS.
Aliás, contrariando a promessa que havia feito durante
sua campanha eleitoral de não aumentar impostos. E
esse aumento dos impostos não aconteceu porque a
Assembléia Legislativa, entendendo a vontade do
povo do Rio Grande do Sul, negou a proposta.

São os dois esclarecimentos que faço sobre a
intervenção do meu amigo Deputado Paulo Paim.

Agradeço a V. Exi\ a paciência, Sr. Presidente.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exi\
a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, soli
cito a V. Exa o mesmo tempo dado ao Deputado Nel
son Proença e prometo que serei muito objetivo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex>!
o mesmo tempo.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Em primeiro lu
gar, fico espantado em ver alguém da base do Governo,
que votou a favor da CPMF, aumentou a Cofins, o PislPa
sep e a carga tributária em 32 bilhões de reais vir aqui di
zer que um Governo Estadual que está sendo apenado
pela DRU e outros mecanismos de não-repasse de re
cursos, como a Lei Kandir e a rolagem da dívida no pas
sado, não pode propor aumento de receita tributária.

Isso é absolutamente incoerente e inconsistente,
sobretudo porque náo se trata de imposto cumulativo.
O ICMS não apena as exportações, é um imposto que
náo inviabiliza a geração de emprego e investimento.

Mas o aspecto fundamental não é esse, Sr. Pre
sidente.

Quero dizer neste Plenário que, ao contrário do
Governo anterior, do Sr. Antônio Britto, que nunca as
segurou um salário mínimo equivalente a 100 dóla
res, o Governo .

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Mas que
barbaridade!

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Olívio Dutra,
do Rio Grande do Sul, assegurará, a partir de 112 de
maio, um piso salarial de 177 reais e 67 centavos.
Portanto, o Rio Grande do Sul, independentemente
da Assembléia, terá um salário mínimo de 100 dóla
res, a partir de 1ºde maio.

Agora, o mais importante é que o Governo do
Estado espera que a sua bancada e os partidos que
apóiam o Governo Fernando Henrique Cardoso, tão
passivos e omissos em questões dessa natureza,

permitam-lhe reajustar o piso salarial para 300 reais,
assegurando não esse teto solar.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - O seu Go
verno é contra?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - não esse teto
solar.

o SR. MENDES RIBEIRO FILHO - O seu Go
verno é contra?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - não esse teto
solar.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - O seu Go
verno é contra?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Espere um
pouquinho. Não é possível, Sr. Presidente, eu estarfa
lando e ser interrompido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
Deputado Aloizio Mercadante está com a palavra.,

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - E espero res
peito à palavra. O Deputado poderá se expressar na
hora que quiser; agora, que r~speite a minha palavra,
como eu o ouvi respeitosamente. Eu sei que o autori
tarismo próprio de algumas atitudes nunca conseguiu
conviver com o debate democrático, mas aqui quere
mos respeito à palavra.

Então, em novembro, o Governador encami
nhou à Assembléia projeto de lei que estabelecia um
piso de 300 reais e um teto de 7 mil reais, não esse
teto solar, duplex, triplex, mas um teto que permitisse
realmente uma mudança no leque salarial, aumen
tando a massa de salário, fazendo justiça aos de me
nor poder aquisitivo.

O aumento do piso para 300 reais seria subs
tancial, no entanto, a base do Governo Fernando
Henrique Cardoso também lá não permitiu o reajuste
do mínimo. E queremos que se abra uma negociação
entre a Oposição e o Governo no Rio Grande do Sul,
que se construa uma saída que permita o reajuste do
salário mínimo e a recomposição das finanças do
Estado, tão apenado pelos incentivos fiscais indevi
dos que tivemos ao longo desse período.

Então, em nome da justiça salarial, da justiça fis
cal e do bom andamento das finanças públicas do
Estado do Rio Grande do Sul, um pouco dessa atitu
de contributiva para a receita tributária federal. Que se
faça isso no Rio Grande do Sul para melhorar as polí
ticas de educação e saúde e o salário. Que aquele
discurso que fazem por meio destes microfones valha
também para o grande Rio Grande do Sul, Estado
com tanta tradição progressista e democrática.
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ObalNçlo

Parlldo Bloco Voto
RORAIMA
AIJ1onCucallO! PPS Sim
AIca.1e Alm.1d8 PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Alm~SA PPB SIm
Lu" Berbola PFL Sim
_AraúJo PL PL/PSL Sim

TolJIIRarllma:5

_1.
Antonio F.ijlo psr PMDBlPSTIPTN Sim
SodoP_ PSDB PSDBlPTB Sim
Dr Benedito Dlas PPS Sim

FAtIma Pelae. psos PSDBlPTB Sim

Jurandl Juarez PMDB PMDBlPSTIPTN S,m

ToIal Anwp4 : 5

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Só vou
permitir manifestações durante a votação quando se
tratar de matérias referentes ao assunto em pauta.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Sr. Pre
sidente, é sobre a matéria. Quero manifestar-me no
sentido de apoiar a emenda aglutinativa que está sen
do votada neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
Deputado. Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, da mesma
maneira que o Ministério Público, em 1988, adquiriu
sua autonomia funcional e administrativa e a possibili
dade de encaminhamer;tto das suas iniciativas orça
mentárias, é muito justo que também seja contempla
da a Defensoria Pública, o advogado do necessitado
do nosso País e os integrantes da advocacia do Esta·
do, como V. Ex!l, que muito bem integrou a Procurado
ria do Estado de São Paulo.

Essa emenda, que significou o resultado de um
consenso, faz justiça a essas instituições, essencial
mente à Defensoria Pública e à Advocacia dos Estados.

Por isso a nossa posição é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos
votaram?

Esclareço aos Srs. Deputados que todos devem
permanecer em plenário, porque vamos votar rapida
mente essas matérias e, em seguida, teremos uma ses
são extraordinária, também com importantes matéria
na pauta. Vamos permanecer em plenário. Quando al
cançarmos o número de 308 votos, aguardarei alguns
momentos e encerrarei a votação, porque há acordo.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT reafirma o
voto "sim" e pede aos Deputados que permaneçam em
plenário, a fim de votarmos rapidamente.

Estamos solidários com V. Ex!! Ou seja, assim
que constar no painel quorum de 30a Srs. Deputados,
que seja encerrada a votação, porque é consensual.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mais al
guém vai votar?

Está encerrada a votação.
O SR. MÚCIO SÁ - Sr. Presidente. peço a pala

vra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!

a palavra.
O SR. MÚCIO SÁ (Bloco/PMDB - RN. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai anunciar o resultado da votação:

Votaram:
Sim: 383
Não:'OO
Abstenções: 2
Total: 385

É mantido o dispositivo destacado.
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Nolzlo MercDd8ntc PT Sim
Andr6 8en.,.1 PSOB PSDB!PTB Sim GUStavo Fruet PMOB PMDBlPSTIPTN Sim
AntonIo Kandlr PSOB pSOB/PTB Sim Hermes Parelanello !'MOS PMDBlPSTIPTN Sim
Antonio Pcloccl PT Sim
Arlindo Chlnaglla PT Sim IIisSlmoes PTB PSDIWTB Sim
Arnaldo Faria da Sl!l PPB Sim wanloGuerra PA. Sim
Arnaldo Madelru PSOB PSOBJPTB Sim José Cados MartInez PTB PSDBlPTB Sim
AJyKanl PPB Sim
BtaPCJ Wanácrval PC PUPSL Sim JoséJanene PPB Sim
ClovlaVolpl PBDS PSOS/PT8 SIm LU<:I81lOPizzat!o PFL Sim
Col'llUCiSobrlnho PFL Sim

Luiz Cerlos Hau!Y PSDB PSDBIPTB
Cunhl'l BuBt\o PPB Sim Sim
O.Velatco PSL PLI!'SL Sim MârcI<lMIlIos PT Sim
OeInm Netto PPB SIm Max Rosenmann PSDS PSDIlIPTIl Sim
Dr Eviúlo PSB PIlBIPCDOB Sim
Dr Hállo PDT Sim Mooclr Mlchalatto PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Cullla PlMneachl PTB Psoen>TB Sim Nel50n Meurer PPB Sim
Edlnho Araójo PPS Sim OllvelraFDho PPB SIm
Eduardo Jorge PT Sim
Emltf'tOnK8paz PPS Sim OsmarSerragllo PMDB PMOBlPSTIPTN Sim
FernandO ZUPI'O PDT Sim Padre ROQue PT SIm
fal'll.Bemardl PT Sim
Jalr MeneguelJl PT sim Renato Silva PSDB PSDBIPTB Sim
Joio Herrmann Nltto PPS Sim RIcardo Barros PPB SIm
Joio Paulo PT Sim Rubens Bueno PPS SIm
Jorae T.lJdvu Mud..Jen PMDB PMOBlPSTIPTN Sim
Joa6 do Abreu PTN PMOBJP8TIPTN Sim Sanlos FIlho PA. SIm
JoM011'C6U PT Sim Werner Wenderer PFL Sim
~GfJno'no PT SIm
JOl6 fndlo PMoa PMOB/PSTIPTN Sim Tolll PlOIi: 28
JeUMlchode PT Sim
Jo" Robeno e.tochkJ PpT Sim SANTA CATARINA
JulIo Semeghlnl PSDB PSDBJPTEl Sim AntOnio carIoa Konder Reis PFL Abstençao
Luiz Antonlo Pl8U1)I PTB P80BlPTB Sim
Lu\za Erundft\a Pila P$BIPCOOB Sim CadltoMarss PT Sim
M8rcosClnlra PL PUPSL Sim Edl11hoBez PMDB PMDBJPSTIPTN Sim
MJchelTemer PMOEl PMDBJPSTIPTN ..... 11

EdlsonAndOOo PMDB PMDBJPSTIPTN Sim
MlltonMonU PMDEl PMD!l/PST/PTN sim
Morttltw. Fsrrelra PFL Sim F61T1andO Ccru/a PDT Sim

Plrttdo Broco Voto Gervãslo SlIva PA. Sim
sAOPAULO HuooBlehl PFB Sim
Nele Rodolfo PMDB PMDBlPSTIPTN Sim JoacPJzzoIal1l PPB Sim
Netson Marquezelll PTB PSDBil'TB Sim Luci ChoInacJd PT Sm
Neulon l.lme PFL Sim
Paulo KobByashl pSDa PsoalPTB SIm Poc1roBltlancour! PFL Sm
Profellor Lulzlnho PT Sim Raimundo Colombo PFL SIm
Rlcotdo i3e=lnl PT Sim RelUltoVlanna PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Rlcarde Izar PMOB PMDBlPST/PTN Sim
Ruben. Furta0 PPS SIm Serafim Venznn PDT Sim
Salvador 21mbaldl PSDB PSDBlPTB Sim VlCllnleCarQlll'e8O PSDB PSDBIPTB Sim
SampB~ D6rIa PSDB PSDBIPTB Sim
Sllvfo Torres PSDB PSDBIPTB SIm ToIIl Sanll Cafa'lnl: 14
Vadio Gomes PPB Sim RIO GRANDE DO SUL
XlcoGrazlano PSDB PSOBIPTB SIm
ZulR1eCelxa PSOB PSOBIPTB Sim JlJJao Pretto PT Sim

Total S," Paulo. 54
Airton D(1p POr SIm

MATO GROSSO AIcoo Collares POr SIm

Co!cItIs P/nhGlto PFL Sim

Uno Roasl PSDB PSDBIPTB sim Partido Bloco Voto
PedroHenry psoa PSDBlPTB sim

RIc8rt. de Frell•• PSDB PSDBlPTB Sim RIO GRANDE DO SUL
Tet4Bo%eITl!l PMDB PMDBlPSTIPTN Sim Augusto Nardes PPB Sim
WlIaon Santos PMDS PMDBlPSTIPTN Sim

Tolol Matb orcase: &
Caio Riela PTB PSDBlPTB Sim

DISTRITO FEDERAL
Cezar SChirmer PMDB PMOBlPST/PTN Sim

Alberto Fraga PMDB PMDIlIPST/PTN Sim Enio Baccl POT Sim
MlIrilAbadl. PSDS PSDBIPTB Sim

Eslher Grossl PTPaulo OctAvfo PFI. SIm Sim
Podre CII.e PT Sim Fernando Mamn! PT Sim
RJcerdo Noronha PMDB PMDBlPST/PTN Sim

FeUerJ~nior PP8 Sim
Telo' DiI1rIlD Fodaral : 5 Germano Rlgotto PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
GOlAs
Euler Mom{s; PMDB PMDBlPST/PTN Sim Luís Cartos Halnze PPB Sim
Geovan Freltss PIADB PMOBlPSTIPTN Sim LUIZ Mainardi PT Sm
Javalr Arantes PSOB PSDBlPTB Sim

Juqulnhe PSOB PSDBIPTB Sim Marcos Rolim PT Sim
Luiz Blltoncourt PMDB PMDBlPSTIPTN Sm Mandas Rlbe~o Filho PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
Norberto jelxe/ra PMDB PMOBlPST/PTN Sim

PodtoConodo PSDB PSDBlPTB slffi Nelson Marchezan PSD8 PSOBIPTS Sim
Pedro Chl!lves PMDB PMDBlPSTIPTN Sim NelsOll Proença PMDB, PMOBIPSTIPTN Sim
podtoWlI,en PT Sim

Vilmar Rocha PFL SIm osvaldo Biolchl PMDB PMOBIPSTIPTN Sim
Tolal Gol•• 10 Pompeo de MaUos PDi Sm
MATO GROSSO DO SUL Waldr SChmld! PMDB PMOBIPSTIPTN Sim
Ben--Hur Ferreira PT Sim

FI*vlo DlrzI PMOB PMDBlPSTIPTN Sim Waldomlro tlOlllvanle PT Si1l
JoAo GrandAc PT Sim Vada Cruslus PSOB PSOBIPTS Si1l
M_IFUho PMDB PMDBIPSTIPTN Sim

M.~.Serrano PSOB PSDBIPTB Sim TolIl Rio GlIIldedoSul: 22
Wald.mlr Mcka PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa a

EMENDA AGLUTINATIVA Nll 51
(em substituição à Emenda Aglutinativa n2 37 e ao

Destaque de bancada n" 156 do PSDB)

Propomos esta emenda aglutinativa com base
na fusão de textos constantes das emendas nSls
27-CE/99, de 31-CE/99 a 34-CE/99 e o texto do subs
titutivo aprovado pela Comissão Especial.

Art. 12 Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo
no substitutivo aprovado na Comissão Especial à
PEC n2 96/92:

"Art. O artigo 132 da Constituição Fe
deral passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo segundo, renumerando-se o atual
parágrafo único como parágrafo primeiro:

"Art. 132 .

§ 22 Às Procuradorias Estaduais são
asseguradas autonomia funcional e admi
nistrativa, e a iniciativa de sua proposta or
çamentária dentro dos limites estabelecidos
na lei de diretrizes orçamentárias e subordi
nação ao disposto no art. 99, § 22 ."

Art. 22 É acrescentado o § 211 ao art.
134, renumerando-se o seu parágrafo único
para § 19.:

"Art. 134 .

§ 22 Às Defensorias Públicas Estadua
is são asseguradas autonomia funcional e
administrativa, e 'a iniciativa de sua proposta
orçamentária dentro dos limites estabeleci
dos na lei de diretrizes orçamentárias e su
bordinação ao disposto no art. 99, § 2Sl. \I

Mendes Ribeiro Filho, PMDB - Jutahy Júni
or, PSDB - Gerson Peres, PPB - Antonio Carlo8
Bi8caia, PT - Luiz Antonio Fleury, PTB.

O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela Liderança do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. ExA,
data venia, não é Líder. Não pode pedir a palavra
nessa condição. Lamento. Gostaria que até fosse,
apesar das homenagens que faço ao Deputado João
Hermann Neto.

O SR. PEDRO EUGêNIO - Sr. Presidente, nos
so Líder terá oportunidade de encaminhar a questão,
conforme foi informado há pouco por S.Ex·.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Lamento,
mas regimentalmente V. Ex· não pode usarda palavra
como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Proposta
de Emenda Aglutinativa n!2 51, em substituição à
Emenda Aglutinativa nSl 37 e ao Destaque de Banca
da nSl 156, do PSDB.

Com a palavra a Relatora.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a Emenda
Aglutinativa n2 51 é o resultado do acordo no qual fi
cou acertado que o Destaque de Bancada nSl 156 do
PSDB seria retirado e ficaria mantido o texto. Essa
emenda aglutinativa tira o meu texto para colocar este
na minha opinião, o melhor que dá autonomia finan
ceira e administrativa aos Procuradores de Estado e
também aos defensores públicos.

Portanto, houve acordo nesse sentido. A vota
ção é "sim" à emenda aglutinativa, resultado de acor
do, firmado na sala de V. Ex·, entre todos os partidos,
que concordaram com a redação da emenda agluti
nativa.

O voto é "sim" à emenda.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Avotação

é "sim" à emenda aglutinativa.
Todos os Líderes estão de acordo.
Vamos votar "sim" no painel.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi

dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter inCcio a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visar de cada

posto.
O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ExA a palavra.
O SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PMDB 

RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com o partido.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT gos
taria de justificar sua posição nesse acordo, salien
tando, sublinhando econferindo ênfase ao fato de que
a assistência juridica aos necessitados, aos hipossu-
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ficientes econômicos é pràmessa constitucional, ja
mais cumprida pelo Estado ficou apenas na promes
sa, não desceu ao plano real da concretude, tampou
co da eficácia verdadeira e real.

Agora, conferindo autonomia orçamentária, ad
ministrativa e funcional às defensorias públicas e
onde elas não existem à Procuradoria de Assistência
Judiciária, ao Departamento da Procuradoria-Geral
do Estado em algumas Unidades da Federação, esta
mos efetivamente colocando a solução de grande
parte do problema na direção desses importantes ór
gãos indispensáveis à administração da Justiça.

Por isso, ~r. Presidente, para a distribuição da
Justiça em nosso País, é essencial que todos tenham
acesso à jurisdição e que as Defensorias Públicas e
as Procuradorias do Estado tenham efetiva autono
mia funciol1al, administ@tiva e orçamentária.

Estamos começa~do a cumprir a promessa da
Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.!! a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (BJoco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "sim". .

O SR. VICENTE ARRUDA (Bloco/PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei de acordo com a orient~ção de meu
partido.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, 'srªs e Srs. Deputa
dos, estamos votando a autonolllia financeirá e admi
nistrativa das Procuradorias dos Estados~ Há pouco
votamos a autonomia das Defensorias Públicas. Tra
ta-se de uma nova conquista para as Procuradorias
dos Estados. Pedimos aos colegas que venham a ple-
nário e votem "sim". -

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. I

O SR. PR~:~IDENTE (MicQ.~.I, Temer) - Tem V.
EXª a palavra. .

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or votei com o partido.

O SR. FREIRE JÚNIOR (Bloco/PMDB - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
passada votei de acordo com o partido.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (Bloco/PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção passada votei de acordo com o partido.

O SR. RICARDO NORONHA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. RICARDO NORONHA (Bloco/PMDB 
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, gostaria de lembrar aos colegas que, relativa
mente à questão da Agência Nacional de Saúde, o
prazo de 45 dias já está terminando. Estamos aguar
dando projeto do Governo para colocá-lo em pauta e
decidir sobre sede e fórum da Agência Nacional de
Saúde. Estou falando em nome dos companheiros da
bancada do Distrito Federal.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
Deputado.

O SR. PINHEIRO LANDIM - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exã a palavra·.

O SR. PINHEIRO LANDIM (Bloco/PMDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, segui a orientação do partido.

O SR. LÉO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, segui a orientação do partido.

O SR. ANíBAL GOMES (Bloco/PMDB - CE.
Sem revisão do partido.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "sim".

O SR. SllAS BRASilEIRO (Bloco/PMDB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com a liderança do
partido.

O SR. COSTA FERREIRA' (PFL - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr.' Presidente, na votação anteÍ'ior,
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. GlYCON TERRA PINTO (Bloco/PMDB 
MG. Sem reviéão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior,'vótei confornié a orientação do partido.
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o SR. NILO COELHO (Bloco/PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero aproveitar
a oportunidade para orientar meu partido. Gostaria
de citar algumas funções institucionais da Defensoria
Pública, instituídas pela lei. .Por exemplo: promover
extrajudicialmente a conciliação entre as partes em
conflito de interesses; patrocinar ação penal privada
e subsidiária da pública; patrocinar ação civil; patroci
nar defesa em ação penal; patrocinar defesa em
ação civil e reconvir; atuar como curador especial no
caso previsto em lei; exercer a defesa da criança e
do adolescente; atuar em estabelecimentos policiais
e penitenciários, visando assegurar à pessoa, sob
quaisquer circunstâncias, o exercício do direito e ga
rantias individuais; e estabelecer o contraditório.

Essas são algumas funções da Defensoria PÚ
blica que estamos votando agora. Com sua autono
mia funcional, vamos poder engrandecê-Ia.

A SRA. ANA CATARINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

A SRA. ANA CATARINA (Bloco/PMDB - RN.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei "sim".

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/pedoB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
permanecer em plenário e votar rapidamente.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExJ& a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quere
mos reafirmar a posição favorável à emenda, que
representou consenso.

Lamentamos apenas que a Defensoria Pública
da União tenha sido excluída. Isso é lamentável.
Contudo, de qualquer maneira, essa emenda repre-

senta o consenso dentro da reforma do Poder Judi
ciário.

A Relatora, Deputada Zulaiê Cobra, teve essa
sensibilidade, pela importância do trabalho da De
fensoria Pública num país como o nosso, em que a
grande maioria da população tem que recorrer aos
serviços da Defensoria Pública. Com essa estrutura
assegurada constitucionalmente, estou certo de que
significará a estruturação desse órgão na maioria
das unidades federativas.

Por isso a nossa posição é inteiramente favo
rável à aprovação da emenda aglutinativa. O voto é
"sim" à emenda.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB 
AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei conforme a orientação do meu
partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar. Vamos votar.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas pe
dir que votemos rápido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
permanecer em plenário. Se assim o fizermos, vota
remos rapidamente.

O SR. ROMMEL FEIJÓ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. ROMMEL FEIJÓ (Bloco/PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. JOÃO CASTELO (Bloco/PSDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com a orientação
do partido.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar.

o SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (PSDS - Michel Temer)
- Tem V. Ex!! a palavra. '

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
co/PMDS - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, há ainda muitos Deputados votando. Peço a
compreensão de V. Ex!! Trata-se de matéria extre
mamente importante. Estamos definindo autonomia
para as Defensorias e Procuradorias. Tenho certe
za, sem dúvida alguma, de que o Estado irá ganhar
com isso, tanto no atendimento jurídico quanto na
proteção da instituição do Estado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
dar mais um minuto antes de encerrar.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (Sloco/PSDB 
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior votei de acordo com a orientação
do partido.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero somente
corroborar a importância dessa emenda aglutinativa.
A Defensoria Pública desempenha papel fundamen
tai, principalmente para as classes mais necessita
das. Vejo que é um acordo geral. Conclamo os De
putados para estarem aqui e aprovarem esse texto,
que vai dar maior autonomia às pessoas, principal
mente as de baixa renda. para que possam ter defe
sa adequada nos seus procedimentos.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (Blo
co/PMDB - PI. Sem revisão do'orador.) - Sr. Presi
dente, não consegui digitar. Voto "sim". Peço a V.
Ex!! que compute meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O De
putado Themístocles Sampaio vota "sim". O voto de
S. Exª será computado.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está
votando "sim" e pede que estejamos em plenário
para fazer rapidamente essas votações. Já estamos
com 340.

O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei de acordo com a recomendação da lide
rança.

A SRA. ALCIONE ATHAVDE (PPB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, meu voto foi "sim".

O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB 
PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei conforme a orientação do
partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

OS 81'S. Deputados sabem como é importante
o voto no painel.

Todos votaram? (Pausa.)

O Deputado Medeiros vai votar, e vou encerrar
a votação. (Pausa.)

Vou encerrar a votação. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai anunciar o resultado da votação:

Votaram:

Sim: 371

Não: 00
Abstenções: 1

Total: 372

É aprovada a Emenda Aglutinativa NQ. 51.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO Partido Bloco voto
Total MarwahAo 11

I'topoolçlo' PEC N' _ - EMENDA CEA.....
AllI.UTINATlVA N' B1 Adolfo Marinho PSDB PSDBJPTB Sim

Aknelda d. J••u. PL PL/PSL Sim
InlcloVcllIçIoo'_3I2OCI011'31 Anlb.,Gom.. PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
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Velo

o SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nesta votação, acompanhei
o voto do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
Mesa

DESTAQUE DE BANCADA NQ 161
(Regimento Interno, Art. 161, I, § 2Q

)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados
Requeiro a V. ExA, nos termos do art. 161, I, § 22

do Regimento da Câmara dos Deputados, Destaque
Para Votação em Separado do art. 44 do Substitutivo
da Comissão Especial.

Assina Jutahy Júnior, Vice-Presidente do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -- Com a
palavra a Relatora.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Desta
que de Bancada nll.161 é também motivo do acordo.

Estamos retirando das bisposições Transitórias
aquele prazo para que haja a: instalação das defenso
rias públicas na União, nos Estados e Territórios. Por
tanto, deixamos fora do texto. esse dispositivo.

Há acordo também para retirar definitivamente
das Disposições Transitórias o prazo de 180 dias. É o
acordo.

Daí o voto é "não" ao texto, para manter essa
emenda aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Relato
ra sugere o voto "não", que foi fruto de acordo entre os
Srs. Líderes.

Portanto, vai para o painel o "não" de todas as li
deranças.

Vamos então votar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub

meter a votos o seguinte dispositivo destacado:

"Art. 44. A União, inclusive no Distrito
Federal e nos Territórios, e os Estados ins
talarão suas Defensorias Públicas, onde
não houver, no prazo máximo de cento e oi
tenta dias, a contar da promulgação desta
Emenda.'"

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
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os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.

O SR. JOS~ UNHARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (M}chel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. JOS~ UNHARES (PPB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a orientação do meu parti
do.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (Bloco/PSDB 
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com a orientação
do meu partido. c

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a orientação do Partido
dos Trabalhadores. Meu voto é "sim".

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Sr.
Presidente, peço a pa,lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. ANTONtO CARLOS BISCAIA (PT 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome da Liderança do PT, também reafirmo o voto
"não", porque isso integra o acordo celebrado e
não se justifica a fixação de um prazo de 180 dias
para instalação.

O importante é a conquista pela Defensoria PÚ
blica dessas garantias de autonomia funcional e ad
ministrativa e da sua própria proposta orçamentária.
Essa é a grande conquista não especialmente dos
defensores públicos de todo o País. mas principal
mente da cidadania, que irá contar com uma Defen
soria Pública estruturada.

Por isso, o Partido dos Trabalhadores, dentro
desse grande acordo que houve para elevar as garan
tias constitucionais da defensoria pública, vota "não"
ao destaque, que quer fixar ul11 prazo exíguo.

O SR. GERSON PERES .(PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente: oPartido Progressis
ta Brasileiro recomenda a seus Deputados que votem
"não". a fim de que, com essa medida, possa ser con
clufda a ampliação da autonomia que está sendo in
serida na Constituição para um órgão tão importante

como a Defensoria Pública, estendendo-a às Procu
radorias dos Estados brasileiros.

O Partido Progressista se associou ao acordo e
recomenda o voto "não".

O SR. ANTONIO FEIJÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex'! a palavra.

O SR. ANTONIO FEIJÃO (Bloco/PST - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei conforme a orientação do Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PSN.

O SR. BADU PICANÇO (Bloco/PSDB - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na vota
ção anterior, votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. ZENALDO COUTINHO (BIOco/PSDB 
PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, acompanhei a orientação do partido.

O SR. JOSÉ PRIANTE (Bloco/PMDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, acompanhei o voto do PMDB.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco/PSDB
MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei conforme a orientação do
partido.

O SR. FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei "sim".

O SR. RODRIGO MAIA (Bloco/PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei conforme a orientação do partido.

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei de
acordo com a orientação da bancada.

O SR. MUSSA DEMES (PFL - PI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei conforme a orientação da liderança do par
tido.

O SR. AVRTON XERêz - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. ,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
E~ a palavra.

O SR. AVRTON XERê;Z {PPS - RJ. Sem revisão
do orador.} - Sr. Presidente, o PPS convoca os Parla
mentares a virem ao plenário e ratifica o seu voto
"não", nos termos do acordo celebrado com as demais
lideranças, levando em conta, sobretudo, a necessida-
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de constitucional de assegurar autonomia funcional e
administrativa não apenas às procuradorias estaduais,
mas de forma igualmente importante às defensorias
públicas, garantindo, assim, o acesso à Justiça àque
las pessoas mais pobres, mais carentes que não têm
condições de constituir o seu próprio advogado.

Nesse particular, o PPS vota "não", para garantir
essas vantagens constitucionais àsociedade brasileira.

O SR. PAULO LIMA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. PAULO LIMA (Bloco/PMDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante
riores, acompanhei o PMDB, meu partido.

O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Pela or
dem. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostariade
fazer urna comunicação. O Ministro do Esporte eTurismo,
Rafael Greca, infonnou-nos há pouco que está propondo
ao Presidente da República que os jogos de bingo sejam
transferidos do Indesp para a caixa Econômica Federal.

Faço essa comunicação porque se trata de im
portante medida.

Muito obrigado.
O SR. PAULO LIMA - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ExA a palavra.
O SR. PAULO LIMA (Bloco/PMDB - SP. Pela or·

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de convidar os membros da Comissão do Salário Míni
mo para comparecerem ao Plenário 11, Anexo 11, logo
após o encerramento da Ordem do Dia, a fim de discu
tirmos e votarmos o relatório final daquela Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação. Todos votaram? (Pausa.)

O SR. THEMfsTOCLES SAMPAIO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (Blo
calPMDB - PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, não consegui registrar o meu voto. Solicito a V.
ExA que mande computar meu voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Mk:JheI Temer) - O Deputacb
ThemístJcles Sa.rT1Jab veta"rã:>".seu \cto será00fllX.I1ad0.

O SR. MARCOS AFONSO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. MARCOS AFONSO - Sr. Presidente,
nas votações anteriores, votei de acordo com a ori
entação do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar.

O SR. JOSÉ DE ABREU - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. JOSÉ DE ABREU (Bloco/PTN - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda vota
ção, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos
votaram? (Pausa.)

Vou aguardar o Deputado Serafim Venzon.
O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa a palavra.
O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anterio
res, votei conforme a orientação da bancada do PT.

O SR. VIC PIRES FRANCO (PFL - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante
riores, votei de acordo com a orientação do PFL.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei de
acordo com a orientação do meu partido.

O SR. VIITORIO MEDIOU (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, votei conforme a orientação do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - \00 encenar.
Todos votaram?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai anunciar o resultado da votação:

Votaram:
Sim: 7
Não: 374
Abstenções: 2
Total: 383
É suprimido o dispositivo destacado.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO MARAHIfAO
Ga.tao\lJeb'a PMDB PMDBlPSTJ1'TN NIo
Joio Catt8lo PBDB PSDI!JPTB NIo
Jod Antoob A1m.ida PSB PSBlPCOOB Nio

p"""",lçto: p~c II'NII2·DW 11' ",.PlDB
MauroFIM:UIY PFL NIo
Nl~LobAo PFL NIo
pftdm F6fTlBndes PFL NIo

IrlcloVolIlIo: 2II03I2llOO ,. 4S &tbutlAo Madellll PSOB PSDBIPTB NIo

Fm Vo!Içlo: WII3I2IlOO '''03 Pt'HIdlram aVotaçf.o: lId\II TIMW· 17:05 Totallllranhlo-11
c....RA
MolfoMerfnho PSOS PSOB/PTB NIo

,,""ÚP cII votadg Almeida de Jc./J{I PL PI.!PSL NIo

Sim 7 Anlbll Got'nM PMDB PMOBIPSTIPTN Nilo

llIo 37:1 Orltnta;lo Antonio Cambrfl18 PSDB PSDBIPTS NIo

'--PIo • PIIlM'TB·NIo AnltlnloJoIléMotlI PMDB PMOBIPST/PTN NIo

ToUldov_m
P_817_·1I1o Am<ln S<>...... PSOB PSDBIPTB NI.
Pft.·1IIo ChlqtJlnho FeItOsa PBea PSOS/PTS Nilo
PT·Nlo Eunrclo 0Ilve1m PMOB PMOB/PSTIPTN NIO
P/'lI.Il1o "'-- POdoS PSSlPCOOB NIO
PllT·NIo Jor'Untlat'M PPS NIO

Art."
P_CDOB.lllo Jos'Plmlntel PT NI.
PUP8L~NIo

PPll._ tAoNoAntara PSOB PSDBIPTB NI.
Total Quorum 313 PV .. Nlo MII'106lSêlvlano PSOS PSOBIPTB NIO

PIII·NIo Mauro Benevktes PMOB PMDB/PSTIPTN 1/10

aov.-NIo Motonl Targan PFL 111.
N.laon otoch PSDB PSD9IPTB NIo
PInheiro ltIndlm PMDB PMDBlPSTIPTN NIo
Raimundo Gomp d8 MlItot PSOB PSOBIPTS NIo
RommIlF.lj6 PBDB PSOB/PTS NIo

~ S6rg1o Novai. PSB PSBlPCOOB NIo
Ubnton ......1lIr PSOB PSOSIPTS NIo
VIoon'" Arrudl PSDB PSDIIIPTB NIo

TOlllIe-lli 22

PlAul
Partido BIoc. Voto AtlIoLn PSDB PSOBIPTS NIo

RORAIMA B Sl PSDa PSOB!PTB NIo
AlrtonC...,.Yfll PPS 1110 ae..lwIdo Ilalas PMoe PMDBJPSTI?TN N"
AJm>Sl PPS NIo Htrédlta Forte8 PFL Nilo
lUla Ba!bol. PFL NIo MussBDemel PFL NIO-- PL PL/PSL NIo Pa8lLandlm PFL AbltenÇlO

TotoIRonlmo:4 We1Ungton DIas PT NOO

_I. TotatP1l.ul'7

M!OIlIoFI\Io PST PMDSlPSTIPTN 1110 RIO GRANDE DO NOR~
BaduPlclnço paDe P8DSlPT9 NIo An.c./ltrlna PMOS PMDBI!'S,!PTN NI.
O<.B,,*,"_ PPS NIo Lon_odo PMOB PMOBIPSTIPTN NOO
_.!uolO% PMDs PMDIlIPSTIPTN NIo l.awlsltrMllll PFL NIo

T""'IAmopi 4
Múc!oSil ~MDB PMOSIPSTIPTN NIO

pARA N""Lo... PFL NIo

An1VlJdoV.le PSOB PSDBIPTB li" Total RIo GraniH do Norta· 5

PARA!/JA
AdRlJloPerfllT8 PFL NIo

Partkfo Bloco Voto
PARA!BAPA1IÃ l'Sob' PT NAo Armando Abrlla PMOB PMOBlPSTIPTN NIo

GoreonParM PPB Nlo AvenzoarArruda PT NIo
Jorge Costa 1PMDB PMDBlPSTJ?TN NI. C8oo5Dunge PMDB PMDBlPSTIPTN mo
JoSé Prionte PMOS PMDBlPSTIPTN NI. Oamllo Fellclano PMDB PMDBlPSTIPTN NIo
Joeu6 Bengtion PTB PSOBIPTB NI. Domldano Cabrel PMDB PMDBlPSTIPTN NIo
NlcluRlbelro PSDB PSDB/PTB NI. EfmlmMomls PFL Nilo
NKIO<tPIn!o 1 :~DB pSDBJ1'Ta NI. InskJo LeMa PSOS PSOSIPTS Nilo
Paul. Rocha Nlo RIcordoRlQIJo PSDS PSOSIPTS NIo
_Leal ~ PTS PSDBlPTa NI. WIIsonBmga PFL Nilo
VIc Pires Franco PFL NI. Totol P_llibo 10
Zenaldo COutinho PSOB PSOBlPTB NI.

PERNAMBUCO
ToIoIP_' 12 IInIOnIoG...1<to PFL NIO
AMAZONAS CarlOI Batata psoa PSDBlPTB NIo
I.tiIoLlrlo PFL NAo DJalmoPo" psa PSBlPCDOa Nilo
Euler Rib.lro PFL NI. FemandoFerro PT NIo
LuJzFemondo ppa Nlo InocênCio 011volra PFL NIO
Paudamoy Avollno PFL NIO Joequlm Franclaco PFL Nilo
VanG••aGrtl27JoUn PClIoS PSBlPCDOB NIo JooI De Hollond. PFL NI.

Total Arnuonu : 5 JOIéChav.. PMDB PMDBlPSTIPTN NIo

RONDONIA
J0s6 MendonÇft B8Z8rra PFL NIo

AgnaSdo Moolz PPS NI.
lucisno alvar PSL PI.JPSL NIo

COnfllcloMlllIf1l PMDB PMDBlPSTIPTN Nlo
LulzPJ.8uh}oiJno PSDe PSDBJPTB NIo

Eurlpod.. Mlrllnda POT NIo MarcoI de JellulI PSDe PSDBlPTB NIo

Expedito Jónlor PFL Sim
PodmEuglnlo PPS N"

MorInha Raupp PSDB PSDBlPTB Nlo
Ricardo FIu2A PFL NA.

NlIlon Cllllll'"ba PTB PSOBIPTB Sim
8018681 ColV8{ho PMDa PMOBJ1'STIPTN NI.

Sf.rgIQ Carvalho PSDB PSDBIPTB NIO
StIl'gloGUBI7lJ PSDB PSOBIPTB N!.
Stwerfno CaV8lcanU ppa NA.

T_ Rond.nlo. 7
TataIP"-uco.17

ACRE!
Al.AGOASIIdefoTlQO Cordeiro PFL NQo

J0I6 A1_ndro PSL PUPSL NIo Augulto FsrJss PPB Nilo

M6ro1oBltlar PPS NAo Hehmlldo RibeIro PaDB PSDB/PTB NIo

Mal"COll Afonlo PT NIo JolloC8ld.. PL PI.JPSL NIo

NJ.onMourlo PT NIo Jooqulm Il<Ito PT NIo

S6rglo Barras PSDB PSOBIPTB NOo J0a6 Thomaz NonO PFL Nlo
LulzO.,bJI PST PMDBlPSTIPTN Sim

ToIllIAc:re • Olavo C.lhelrol PMOB PMOBIPSTIPTN Nlo

TOCANTINS RegI. CavaICênte PPS NIo
AntOnio JOflllI PTB PEDa/PTa NIo

ToIoIAIolI_ S
F~ntJ~nfor PMOB PMOBIPSTIPTN Ntlo
19.rAvaUIlO PMOB PMDBlPST/PTN NIo SERGIPE

Joio Ribeiro PFL NA. MeWon RIbeiro PSC NIo

Oavaldo Reli PMDB PMOBIPSTIPTN NIo AugultoFranco PSDB PSOBJ1'TB Nlo

Pa.torAmarildo PPB Ntlo Jo!Qo AIborto PMOB PMDBlPSTJ1'TN NIo

Tolo' T_nU..• 5
Josl.T'" PSDB PSDBIPTB Nilo
Marcolo D6du PT Sim

MARANHAo Pedro VeledlN"M PSB PSB/?cooa NIo
Aib'rIco FRh. PMDB PMDBlPSTIPTN NIo

Total llIrgiptl: 5
CHarBendelra PFL NIo
Coeta Ferreira PFL Nlo BAHIA
EIlHUMoura PPB NIo Arokfo Cedraz PFL NIo

Ciqudlo C~Qdo PFL NIo
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- Il1O DE.w.RO0...-.,_ PMOll PMOIlIPllTIP'l'II NIo Jair -.",."
~

Na<>-- PI. P1JPRL NIo
_F_

PSIIIPCOOR IMo

"....- PT9 P8PBlPTa NIo --- PMOII PMC8/PSTIPTN IMo-- PT NIo J_lIam""'" POT N60-- P!'L .... JorgeWI_ Pl\!DII PMOIl/Pl!TIPTN mo_LImo
PCdcII P8IIIPCDOIl .... ~~ CGuIO:1ho P~C mo

J..",.,,_ PFI. Nilo 1.-.0..-.0 PFC mo
....... AoI PPC NIo \..\1'- EdUlardo POT mo
'-wo c.neIro PFC - 1.uIr_ P!IOII PIlOBI!'TB 8lm

...W_ PT mo Lulzll«glo PT mo..-- Psoe P80111PTB - -- PST PMOM'STII'TN mo
JoIo C_ P8C11 P8DM'T8 N'" MiroT_ PCT N60
JcrWoI LU<* Junior PFL - _Voldecl_ 1'111. PIJP8L NIlo
........ I<houry PFL mo -- PSIJ PlIIIIPCCOII ....
.-Corico Aleluia PFL - _Fe116

PSOB PfIDIIIPTa ....
'-""'->00 PFL .... -- PTII "se...,.,... ....
.-Rc>cl-.. PFL .... Roálgo .... PTII PlIOIlIPTII .....-- PFI. NIO _c..-CooIho P8CII P8D8IPT1I ....
JuIohY Junlor raoa PSOIlllPTll NIO

__Im

PP!l mo
t..ur l.omonlo 1'1'1. NIO -- J'>DT -1.uIr_ PFI. ....

TOWl'Uode.....ftI ,.
-~

PS08 PSOIlIPTB --"""- PT - sAol'AULO
Nlloe-..o PSOB PIICBIPTB mo

_0_
PlIOS PSClBIPTB NO<>Pauto_

PFC NIO -- PCdcll PSIIIPODOl!l NIo_"""0 PMDII PMIlIlIPST/P'TN NIO
_--..

PT NIo

-~
PFC mo _..- .....08 PaOIJnrT8 Na.-- PIIC8 P8081PT8 Na. -- ....011 P8D1IIPT1I Na.

....-...~ PFC Na. _"_deM ""B NIoW__
PT NIO .....Ido~ PSOB P8DB1PT8 Na.T__ "

k'lt<-. PP8 Na.
_Wondo<vol PC PlJPSI. Na.

_CIIIIW8 C_VoII>l PSOB PSDDIPTII ....
-'IrLueoo l'8DIl PllOtIIPTII NIO ee..uclSOOrtnho PFC mo
NllClnlolloV_ PMDIl PMDAIPST/P'TN NIo CunlMIBuono PI'B Na._do.......

PFI. Na. DoV_ P8L PUPSI. mo
Cobo~ PL PI.JPSI. NIo CtIlftITIN_ PI'B Na.
_MooconI P8DII P808IPTlI - 01'. E_ P8B PIIlIIPCDOII ....
C*-c.n.IIo Pf\.. NIo 01'• ....., POT Na.0...-_ PIIOII PSDlllPTB """ OulUo P1.un-.d'll PTII P80!l1'PT1l Nio
DonIIo de e-a P808 l'lIDIWTD Nab "dlnhO_ PPll Na.-- PPII NIIll E<kwlloJOI'110 PT ....Ed__

PSOII PlIDIWT8 NIo

Em___

PPll ....-- PFL NIo F""*",,,ZUppo PDT mo
_Toma_ PMOII PMDBIP8T1PTN Na. ,... -....... PT ...._O- ....011 PMOeIPSTIPTN NIo

-~
PT NIlo-- PPS - _Iiomtwln Nolo PPll NIo_ AbI-Act<oI

PPS NIo -- PT Na.JoIm4I_ PFL mo ........ T...... _ PMDI!l PMDB/P8TIPTN ....
JoaoF........ PT """ J0-6eMAbnlU PTN PMClllPST/PTN NIloJoIo_

PMOII PMDI!II'STIPTN Na. .-O>-COU PT Na..-- 1'8011 PllDIII"TII Na. JoMo.norno PT Na<>
.-~ PMOa PlIlDIIIPlrTlPTN NIo .-1ndIo PMCII PMDAIP8TJII'TN Na.

IllNAa__
sAol'AULO

u.-._ Pel. PUPSL NIo .-- PT NIo---- - SIm .-Rebotlol!elochlo PDT Nio__um.
PMDB PMDBIP8T,,",il'i NA<> Julio 8ornogllnl PIlOB PSDBIPTB NIo

Odolmo~ ..... - luizAnIonIo F10uIy PTB PSDBIPTB NIo
0IIrnpl0 PIrM POT .... L..-ErundN PSS PRM'CDOB Na.

-~
PT - - PFL NIlo""_Rod_ PL PL1P8L - _T_ PMDII PMllBtP8T1PTN /vi 17_Ouomo P8DB PSOBIPTB NA<> MIlon Monll PMDII PMCIlM'8TIPTN NIo

Aob«Io lInInt PFL NIo NoloRodollo PMDB ~IPTN --- PP8 NA<>
-~

PTB Pl!llIIIPTB Nilo_c::luolr= P8DB PBOBIPTB NA<> _Limo PFL Nio_V__
PFL Nlo

-~
PSOB PBaBIPTB Nio

_F_
PMOB PMD8IPSTIPTN NIo _limo PMDIl PMllBtP8T1PTN Nio86tIIl<>_ PCôOB PSM'CDOII NA<>

-~
PT Nio-- PMOB PMDe."BTIPTN NIo --, PT NIo

Vlrglllo Ou'"*- PT Nio -'Turno PFI. Nio-- psoa PSDBIPTD Nilo _FL<ton PPS NioW__OUItt
PTa PSDIIIPTB Nio

_Z_
PSOB PSOBIPTB Nio

znt".,.... PFL Hio 8Iml>tlo D6rio PBDlI P8DD1PTB NioToIol___'_
_TClITM psoa PSDDlPTII Nao

I!el'fItn'O BANTO

V__

PPB Nao-- PflOB PBD8IPTB Nio Xlc<>-.o PSOB PSOBlPTB Na.F.. _
PSOB P8DIIIPTB NIlo ZulMCobro PSOB P80BIPTD Nio

.-e- PT NIo 10lil &lo _.13
'-_ElIoo PTB PSOIIIPTIl Nilo MATOOItORO
Moano- PTB PSlleIPTII Nio e-PInhoIro PFL --- P8llIl PSDIIIPTB NIo UnoIloNl PSOB PSCIIIPTD -MaleMMlro PTB PSDI!IPTB NIo Oovoldo_ PSOB PllOllIPTB -NIIon_ PPB Na. _<»F_ PSOII PSDIlIPTB -_F-.- P8llIl PSDM'TD Nio

T"'-" PMDII PMDIIIPSTIPTN NIo_e-.- PMDII PMOB/P8TIPTN Nao
W-'Sonloo PMDII PMOIlIPSTIPTN -Tolo/ 1!opI.......... : 10 ToIol__ •

Il1O llII JAlIElIIQ
DlSTllI'TO FEDl!lW..-Alh"l'de PPB ..,

AIdIr Cobrai PBDII PDOIIIPTII .., _F_ PtoIOB PM>IlIPSTIPTN ....-- PlIOe PllOM"TII .... -MogoIo PT NIo
_dec.rwlho PFL - -- PSOB PllOIlIPTB -_IoCor!ol_ PT Na. -~

PFL HIo
_<»0IIY01ro PfL - PodroCello PT Nao

~-
PPS NA<>

R__

PMDO I'MOllIPBTIPTN NIo
Illopo~ PI. PUP81. Nao

T___' I-- PT NIo \JOIÍ,ICom6Io_ POT NIo Euior_ PMOB PMDBIPllTIPTN NIoConlnoI_ PSOB PBDIJIPTII NIo
_F_

PMDB PMDBJP8T1PTN NA<>
DInol'....- P8DB PlI06'PT1I Na. -_... PSOD PIIDM'TB Na.-- PTII PSOB1PT8 Na.

JuquW\I PSDIS PSDIlIPTIl NIlo-- PPB NIOF__

PV NIo
LuIz_ PMllB PMDBIPST/P'TN NIo

-~
PTB PSOIIIPTIl NIo _T_ PMOII PMDIlIPSTIPTN -FronoIoI>o... PST PMDIlIPBTIPTN NIo _ChoYeo PMOII PMDM'ST/PTN -16dlo_ Pt.\oa PMDIlIPST/PTN NIo _Roc:ho PFL -101ol 00M0: I
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MATO GIlOSSO DO SUL O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço a
Ben-HII'FIIII1ÍlI PT NIo

palavra pela ordem.~FI1o PMD6 PMDBlPSTIPlN NIo
_Stnw1o PSOB PSO!lIi'TB 1110
NelIlIllTI'IId PTB PSOBIPTB NIo O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
WIldemrMoltl !'MD6 PMOBIPSTIPlN NIo

E~ a palavra.
ToIIIlIIdD ClroIIo doSul :8

PARANÁ O SR. RICARDO IZAR (Bloco/PMDB - SP.
AbeI5do LupIon PFL 1110

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, voteiAIfooto ClmIl'QO PFL NIo
AktonRlMde PSDS PSDBIPTB 1110 "sim".
Chlco da PrlI\COl8 PSDS PSDBIPTB NIo
IliIceuSpn'lco PFS 1110 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - SobreOr. RoIInhI PT NIo
FlAvooArnt PSDS PSDBlPTB NIo a Mesa
Guatovo Fruet PMDB PMOBJPSTIPlN NIo
IIftSinOel PTB PSDBIPTB NIo
IvInIoGIJIITI PFL 1110
JoI6BcxlHl PMDB PMOBJPSTIPlN NIo

REQUERIMENTO DE DESTAQUEJoI6JIIMI1e PP8 1110
LudIno PIzzaUo PFL NIo DE BANCADA N2 073luizCIdoI HaoJy PSDB PSDBIPTB Nilo
MfIt:lo MúlI PT 1110 (Regimento Interno, Art. 161, I e § 2º)
MoecIt MlctleIeIlo PMDB PMOBJPSTIPlN NIo
Nelson MIlI'Ir PFS NIo Senhor Presidente,0IlvIIra FIlo PPB Nilo
PldrfRQQue PT Sin Requeremos, nos termos dos arts.
RenaloSIYa PSD6 PSDBIPTB NIo

161, I e § 22 do mesmo artigo do regimentoRIcIrdo Bemll PFB NIo
ROOnButno PFS 1110 Interno da Câmara dos Deputados, o Desta-SanlllI Flho PFL 1110
WemerW_ PFL NIo que de Bancada para votação em separado
TolIIPIIri:~ do Inciso VI-a , do art. 103, constante do
IAIlTA CATARINA Art. 15 do substitutivo aprovado pela Co-M1OnIo Cm Konder ReiI PFL AbItençllo
CIrlJloMern PT NIo missão especial que apreciou a PEC n2
l:dWl ArâIno PMOll PMDBIPSTIPTN NIo
FII'llIIldoCoruio POT NIo 96-A, de 1992, que "Introduz modificações
./oIoPimllltli PPB 1110 na estrutura do Poder Judiciário" e apen-JoM CIlIoa VIeR PFL 1110
luci ChoInackI PT Nilo sadas
PedroIlll1enoourl PFL 1110
Rainl.fldo CcIombo PFL NIo Assina: Mendes Ribeiro Filho, Vice-Uder doRtna10 VIemo PMD6 PMIléIPSTIPTN NIo
8enIfIm VIIlZOIl PDT 1110 PMDB.
Vlcentl cercsx- PSOB PSDBlPTB mo
ToIII h1laCIlftIa: 12 O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço
RIO GRANDE DO IUI. a palavra pela ordem.
AdIoP!ltlo PT NIo
AlclUCclI_ PDT NIo O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
AuQuIto NIrdM PP8 1110

Ex!! a palavra.
RIO GRAHOE DO SUL O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
COORilla PTB PSDBIPTB Nao do orador.) - Sr. Presidente, registro que, na última
Ce2a'Schimer /\lOS PMOIWST/PlN Não
ErOO !lecci POT Nao votação, votei de acordo com a orientação do meu

Fll!I\lIKlo Marronl PT Nao partido.
Fe«er Júnior PPB filo O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem re-
Germooo~ PMDB PMDBlPSTIPTN Nao visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
Luis Ms HeiIze PPB Não terior, votei de acord~ com a orientação da ban-
Luiz Maina:di PT Não
MlIt:OS RoIim PT Nao

cada.

Moodes RileIro FiMlo PMOB PMDIWSTIPTN Não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
Ne!soo tmhezan PSOB PSOBIPTB Nao palavra a Relatora, Deputada Zulaiê Cobra.
NNoo Proooça PMDB PMDIWSTlPlN Não A SRA. ZULAIi! ,COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Poo1leode~ PDT Não

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, oStnvaI GUIl7lBIII PMDB PMDBlPSTIPTN Não'
Widi'8chmkll PMDB PMDJlnlSTIPTN mo Destaque n2 73 é da ~ancadado PMDB, que que7
WidooIi'o FkravlI1Ie PT mo ria retirá-lo. No entarto, destaque de bancada
Veda CrusiJs PSOB PSOBIPTB Não não pode ser retirado~ Não houve acordo, porque

Tola! RilGrmIedo Sul: 20 a Oposição quer marlter o destaque, e eu quero
manter meu texto.



Então, votar "siri!" é manter o texto; votar "não" é
vetar a favor do destaque, portanto, contra o texto. Qu
ero explicar bem para que saibam que neste desta
que não há acordo total. O meu voto, portanto, é "sim"
ao meu texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O voto
"sim" é para manter o texto; o voto "não" é para supri
mi-Ia.

O SR. LAEL VARELLA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra_

O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei, Hiati meu nome não apareceu no painel.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub
meter a votos o seguinte dispositivo destacado:

"Art. 15 .
"Art. 10S .

VI-A- o Advogado-Geral da União;"

".,""""', ,

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os lfderes.

Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota a PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".
O SR, PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PPS'{
O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, nós, do PPS, entendemos
que, já que é assegurado ao Presidente da República
legitimidade para propor as ações diretas de inconsti
tucionalidade, não se justificaria estender ao Advoga
do-Geral da União idêntica prerrogativa. Por isso, gos
tarramos de retirar do texto o inciso VI do art. 10S.

a PPS vota "não", para retirar o texto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
O ~)R. JOÃO CALDAS (BlocoiPL - AL Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, usando os mesmos
argumentos que o PPS, achamos uma redundância
essa medida. Já que o Presidente da Repúblíca tem
essa competência, é desnecessário acrescentar mais
um. Então, votamos "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

OSR. JOS'É ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se o
Presidente da República já tem legitimidade para re
querer ação direta de inconstitucionalidade, não faz
sentido concedermos igual legitimidade para o Advo·
gado-Geral da União, que representa em juízo S. Exll.

Por essa razão, Sr. Presidente, o Bloco Paria·
mentar PSB/PCdoB encaminha o voto "não", no sen
tido da aprovação do destaque e da supressão desse
dispositivo do texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o POT?

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (POT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, realmente
não faz sentido conferir pertinência subjetiva legitima
ção para o Sr. Advogado-Geral da União intentar ação
direta de inconstitucionalidade. S. ExA representa os
interesses do Executivo, que já está legitimado.

Fico a imaginar, Sr. Presidente, a partir do con
ceito de relativa estabilidade que tem o Advoga
do-Gerai da União, pois possui mandato, o que acon
tecerá se houver desentendimento ou desavença so
bre determinada matéria jurídica entre S. ExJl e o Che
fe do Executivo, a quem representa. Se os dois têm le
gitimidade para promover a ação direta de inconstitu
cionalidade, vamos então nos deparar com situação
curiosa, exótica, para não dizer causadora de sérios
embaraços.

Por isso, Sr. Presidente, estamos também supri
mindo o inciso VI do art. 103, nos termos em que está
proposta a redação pela nobre Deputada Relatora.
Se o Presidente da República já possui pertinência
subjetiva, é demasia conferi-Ia também ao Advoga
do-Gerai da União, que fala em nome do Chefe do
Executivo.

O POT, portanto, vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PPB?
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, para manter o texto, o
PPB vota "sim",

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

OSR. MARCELO DÉDA (PT- SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, reque
iro a V. Exll que determine uma retificação: por equívo
co, na votação anterior, votei "sim", mas minha inten
ção era a de acompanhar meu partido e votar "não".

Sr. Presidente, o destaque, muito mais do que
reproduzir concepção a respeito das legitimações
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que o constituinte estabeleceu para requerer a Adin,
busca consertar o erro. Não entendo certos debates
que ocorrem nesta Casa. Este é um caso clássico.

O Presidente da República, como Chefe do Po
der Executivo, está legitimado para requerer a Adin.
Não existe nenhuma razão técnica e, atrevo-me a di
zer, sequer política para incorporar-se na relação dos
legitimados a requererem Adin o Advogado-Geral da
União. É uma discussão bizantina, que só pode tradu
zir-se num equívoco.

Creio que esta emenda é até de redação, para
preservar o sistema que o Constituinte elegeu para o
controle da constitucionalidade pela Adin.

Portanto, Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha
dores vai votar "não", para tirar o texto que, muito mais
do que uma visão a respeito da matéria, traduz um
equívoco lamentável, do qual a Câmara dos Deputa
dos não pode ser cúmplice.

O SR. ARMANDO MONTEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PMDB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo
tações anteriores, votei de acordo com a orientação
do PMDB. I

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os demais Srs. Líderes?

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, manter o texto
que permite ao Advogado-Geral da União propor
ação direta d~ inconstitucionalidade é condição fun
damentai para desburocratizar o Poder Judiciário. Por
isso, o texto da ilustre Relatora épertinente, importan
te e sobretudo moderniza aquele Poder.

Dessa forma, o PFL, para a manutenção do tex
to, recomenda o voto "sim".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e
Srs. Deputados, confesso que me sinto extremamen
te constrangido e só não deixo de encaminhar pelo
meu partido esta questão porque sei quando erro e
preciso repensar. Estamos num permanente aprendi
zado.

Eu fiz um destaque, em nome da minha banca
da, querendo retirar a competência da Defensoria, do
Advogado-Geral da União, para argüir a inconstitucio
nalidade, já que ele representava,ô Presidente da Re
pública. Mas, de repente, vi-me lutando para que as
procuradorias e defensorias públicas ficassem afas-

tadas do Governo, dI? tal forma que fossem responsá
veis por seus atos. Não existe nexo nisso. O Presi
dente da República pode ter a ação, o poder de fazer
a argüição, mas é importante também que o defen
sor, independentemente da vontade do Poder Execu
tivo, possa entender como ação boa para o Estado
sua interferência na esfera judicial.

Por isso, com toda tranqüilidade, encaminho o
voto "sim" ao destaque que ora estamos apreciando.

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não creio
que seja positivo mudarmos a Constituição Federal
nesse aspecto. A ação declaratória de inconstitucio
nalidade tem como um dos seus legitimados o Advo
gado-Gerai da União. Não há porque tirarmos essa
prerrogativa também do Advogado-Geral da União.

Por isso, o Bloco Parlamentar PSDB/PTB enca
minha o voto "sim".

O SR. DUILlO PISANESCHI (Bloco/PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo
encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visar de cada

posto.
O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex'! a palavra.
O SR. FERNANDO GABEIRÀ (PV - RJ. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ape
sar de estar votando "sim", tenho a impressão de que
houve um engano na votação do PMDB. Entendi que
votaram "sim" ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pela ex
posição, o voto do Deputado Mendes Ribeiro foi "sim".

Vamos votar, então. Está iniciada a votação.
O SR. DARCrSIO PERONDI (Bloco/PMDB 

RS) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ExA a palavra.
O SR. DARCrSIO PERONDI (Bloco/PMDB 

RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei conforme a orientação do Líder.

O SR. ARLINDO CHINAGlIA (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações



12S46 Quarta-feira 29 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

anteriores, votei de acordo com a orientação do Parti
do dos Trabalhadores.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progressis
ta Brasileiro recomenda aos progressistas que votem
"sim", para manter o texto da Constituição, que é o
mais correto no momento em que estamos fazendo a
reforma do Poder Judiciário.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do PT.

O SR. JOAO GRANDAO (PT - MS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, votei de acordo com a orientação do parti
do.

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo com
a orientação da bancada na votação anterior.

O SR.IBRAHIM ABI·ACKEL (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vota
ção, acompanhei a orientação do meu partido. Nesta
votação, meu voto é "não".

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
antetiores, votei de acordo com a orientaç~o do parti
do.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a emenda Jutahy
Magalhães é a recomendada para votarmos a refor
ma deste setor. Voto "sim". O Partido Progressista
Brasileiro acompanha essa emenda.

O SR. RAIMUNDO SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

OSR. RAIMUNDO SANTOS (PFL - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante-

riores, registro o voto acompanhando a orientação Jo
partido.

O SR. FRANCISTONIO PINTO (Bloco/PMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na últi
ma votação, votei de acordo com a orientação do par
tido.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para esta
votação, são necessários 30a votos. O PSDB solicita
aos seus Deputados que compareçam. É muito im
portante mantermos como legitimado para propor
Adin o Advogado-Geral da União. Isso não tem con
seqQência negativa alguma pelo fato de o próprio Pre
sidente da República também ser parte legftima. Isso
facilita o entendimento da necessidade de termos
mais legitimados. E nada mais importante neste texto
do que manter o Advogado-Geral da União também
como um desses legitimados.

A SRA. FÁTIMA PELAES (Bloco/PSDB - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

A SRA. FÁTIMA PELAES (Bloco/PSDB - AP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, segui a orientação do meu partido.

O SR. PEDRO CANEDO (Bloco/PSDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com a orientação do partido na votação anteri
or.

O SR. DILCEU SPERAFICO (PPB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda vo
tação, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. FRANCISCO GARCIA (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei de acordo com a orientação do PFL.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP•
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos
convocando todos as SrAs e os Srs. Deputados para
que se dirijam ao plenário, a fim de que votemos ra
pidamente.
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o PT está orientandO: o voto "não".

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
- MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB não vê justificativa
alguma para inclusão do Advogado-Geral da União
entre os legitimados para propor ação direta de in
constitucionalidade.

Por essa razão; o Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB vota "não" e convoca seus Parlamenta
res para votar. Este é o último destaque da reforma
do Judiciário a ser votado hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Informo
ainda que, depois desta votação, teremos ainda
dois projetos de lei para serem votados.

E, mais uma vez, designo a reunião das lide
ranças para amanhã, às 14h30, na minha sala. A in
tenção é que amanhã possamos votar um grande
número de destaques e de emendas aglutinativas.

O SR. NICIAS ;RIBEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. NICIAS RIBEIRO (Bloco/PSDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas três
primeiras vótações, acompanhei a orientação do
PSDB.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, desejo fazer um
pedido: vamos votar! Vamos votar! Rápido! Venham
todos dos gabinetes!

O SR. HUGO BIEHL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação da bancada.

O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota-

ções anteriores, votei conforme a orientação do par
tido.

O SR. THEMfsTOCLES SAMPAIO (Blo
co/PMDB - PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, não consegui digitar. O meu voto é "sim".
Peço a V. Exâ que mande computar o voto.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, reitero o pedido
aos Deputados: venham votar, para atingirmos mais
de quatrocentos votos! Esse quorum é de quatro
centos para cima.

O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. MAX ROSENMÂNN (Blóêo/PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
"sim", com o partido, o PSDB.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputa
do Gerson Peres está querendo 470 votos. Acho
que temos que encerrar a votação no mesmo pata
mar das anteriores. Quando se chega perto de 380
votos, o Presidente encerra a votação.

Já estamos em patamar idêntico ao das outras
três emendas. Logo, está na hora de encerrar a vota
ção.

O SR. JÚLIO REDECKER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exã a palavra. ' ,

O SR. JÚLIO REDECKER (PP8 - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, acompanhei a orientação do partido, p PPB.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na seg,unda vo
tação, votei conforme a orientação do partido, o
PDT.
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o SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, peço que todos os
Deputados saiam dos seus gabinetes e venham ur
gentemente votar, porque o Presidente Michel Te
mer quer acabar a sessão mais cedo hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

O SR. EVANDRO MILHOMEN - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex'- a palavra.

O SR. EVANDRO MILHOMEN (Bloco/PSB 
AP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com a orientação do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. MALULY NETTO (PFL - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante
riores, votei de acordo com a orientação do meu
partido.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
colPMDB - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, pelo acordo que foi feito com a Mesa, pare
ce-me que falta votarmos a Emenda nil23, do Depu
tado Jutahy Junior, que estava dependendo apenas
da retirada da Emenda n2 21, da bancada do PMDB.

Como a Mesa me indagou se havia a confir
mação da bancada para a retirada da emenda e eu
a confirmei, estou pensando que votaremos agora a
emenda apresentada pelo Deputado Jutahy Junior,
que trata do Tribunal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar a Emenda n2 23.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Perfeito: a
Emenda nil23, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Essa
emenda mantém o mfnimo de 27.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Foi fru
to do acordo dos senhores, não é?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sim, foi
fruto do nosso acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mas
estão-me dizendo que não houve acordo.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
houve acordo para a votação desta emenda. Não
houve acordo. A princfpio, a votação não seria para
a noite de hoje. Não houve acordo.

O SR. CIRO NOGUEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. CIRO NOGUEIRA (PFL - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores,
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. JOÃO HENRIQUE (BlocoIPMDB - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, acompanhei a orientação do partido.

O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com a orientação do
partido, o PPS.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex'- a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
s~o do orador.) - Peço novamente aos Srs. Deputa
dos que venham votar, porque o Presidente já vai
encerrar a votação. Precisamos de mais gente vo
tando.

O SR. SILAS CÂMARA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.



Março de 2000 DUUuO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 29 12549

o SR. SILAS CÂMARA (Bloco/PTB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, votei conforme a orientação do meu partido.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO (Bloco/PMDB 
GO. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, acompanhei a orientação do
meu partido, o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação. Todos votaram?

O SR. PAULO BRAGA (pFL - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores,
votei de acordo com a orientação do PFL.

ProposlçAo: PEC N° 96192 - DVS N° 73 - PMDB

Inicio VotaçAo : 2810312000 19:D4

Fim VotaçAo : 28/0312000 19:14

Resultado da VotacAo
Sim 288
Não 123
AbstençAo 1

Total da Votação 412

Art. 17 1

Total Quorum 413

Obstrução O

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

Anuncio o resultado:

Votaram:
Sim: 289
Não: 123
Abstenções: 1
Total: 413

É suprimido o dispositivo

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Presidiram a Votação: Michel Temer - 17:05

OrientaçAo
PSDBlPTB - Sim
PMDBIPST/PTN - Sim
PR.. -Sim
PT-Náo
PPB -Sim
PDT-Não
PSBIPCDOB - Não
PUPSL-Não
PPS-Não
PV-Slm
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Não
A1eeste Almeida PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Almir Sé PPB Sim

Elton Rohnelt PFL Sim

Luis Barbosa PFL Sim

Robério Ara(Jjo -PL PLlPSL Não

Total ROf'alma: 6

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PMDB/PST/PTN Sim
Sadu Plcanc;o PSOB PSDB/PTB Sim

Dr. Benedito Dias PPB Sim

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Nêo

Fátima Pelaes PSDB PSD8/PTB Sim

Jurandil Juarez PMDB PMDB/PST/PTN Sim
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partido Bloco Voto

TotIIl AIll8": 8
PARÁ
Babê PT Não
Giovanni Queiroz PDT Niío
Jorge Costa PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Josué Bengtson PTB PSDBlPTB Sim
Nlcias Ribeiro PSDB PSOBIPTB Sim
Nilson Pinto PSDB PSDBlPTB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PFL Sim
RenlldoLeal PTB PSDBlPTB SIm
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB PSDSIPTB Sim

Total p_,: 11

AMAZONAS
AtUa Lins PFL Sim
Euler Ribeiro PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avellno PFL Sim
SlIasCAmara PTB PSDBIPTB Sim
Vanessa Grazziotln PCdoS PSBIPCDOB Não

Total Amazonas: 7
RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não
Confúclo Moura PMDB PMOBlPSTIPTN Sim
Eurfpedes Miranda POT N!o
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB PSDBlPTB Sim
Nilton Capixaba PTS PSDBlPTB Sim
Sérgio Carvalho PSDB PSDBlPTB Sim

Total Rondonll :1
ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
José AJeksandro PSL PLlPSL Não
Márcio2ittar PPS Não
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourlo PT Nêo
Sérgio Barros PSDB PSOBIPTB Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antonio Jorge PTB PSDB/PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire J(mlor PMOS PMDB/PSTIPTN Sim
Igor Avellno PMDB PMDBlPSTIPTN Nilo

Joêo Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB PMDBlPSTIPTN Nao

Pulor Amarildo PPB Sim

Totil Toca....: t
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MARANHÃO
Albérico Filho PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
João Castelo PSOB PSOB/PTB Sim
José Antonio Almeida PSB PSBIPCOOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB PMDBlPST/PTN Sim

Total Maranhão: 10

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSDBlPTB Sim
Almeida de Jesus PL Pl/PSL Nêo
Anlbal Gomes PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB Sim
AntOnio José Mata PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Arnon Bezerra PSDS PSDB/PTB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB Sim
Eunlcio Oliveira PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
Inácio Arruda PCdaB PSB/PCOOB Não
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB PSOB/PTB Sim
Manoel Salvlano PSDB PSOB/PTB Sim
Mauro Benevides PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Moronl Torgan PFL Sim
Nelson Otoch PSOB PSOB/PTB Sim
Pinheiro Landim PMDB PMOB!PST/PTN Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB PSOB/PTB Sim
Rommel Feij6 PSDB PSDB/PTB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB Não
Ubiratan Aguiar PSDB PSDBlPTB Sim
Vicente Arruda PSOB PSOB/PTB Sim

Total Ceará: 22

PIAul
Atila Lira PSOB PSOBlPTB Sim
B.Sá PSOB PSOB/PTB Sim
Ciro Nogueira PFl Sim
Gesslvaldo Isaias PMOB PMDBIPSTIPTN Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
João Henrique PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Mussa Demas PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Wellington Dias PT Nêo

Toial Piau( : 9

RIO GRANDE DO NORTE,
Ana Catarina PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
Batlnho Rosado PFL Sim

Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN .Sim
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RIO GRANDE DO NORTE
Lavoisier Maia PFL Sim
MúcioSá PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Neylopes PFl Sim

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAlSA
Adauto Pereira PFL Sim
Aímando Abflio PMDB PMOBIPST/PTN Sim
AvenzoarArruda PT Não
Carlos Dunga PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
iJ8ml80 Fellciano PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Domiciano Cabral PMOB PMDBIPST/PTN Sim
EfraIm Morais PFL Sim
Inaldo Leitão PSDB PSDBIPTB Sim
Marcondes Gadelha PFL

I

Sim
Ricardo Rique PSOB PSDBlPTB Sim
Wilson Braga PFL. Sim

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Carlos Batata PSDS PSDSIPTB Sim
Clementino Coelho PPS Não
Djalma Paes PSB PSBlPCOOB Não
Fernando Ferro PT Na<>
Inocêncio Oliveira PFl Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De HollandEl PFL Sim
José Chaves PMDB PMOBIPST/PTN Sim
José Mendonça Bezerra PFl Sim
Luciano Bivar PSL PUPSl Não
Luiz Plauhy\lno PSOB PSOBIPTB Sim
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Eugênio PPS Não
Ricardo Fiuza PFL Sim
Sslatiel Carvalho PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Sérgio Guerra PSDB PSDBIPTB Sim
Severino cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 19

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSOBIPTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Helenildo RibeIro PSD8 PSDBfPT8 Sim
Joao caldas PL PUPSL Não
Joaquim Brito PT NAo
José Thomaz NonO PFL Sim
Luiz Dantas PST PMOB/PST/PTN Sim
Olavo Calheiros PMOB PMD8IPST/PTN Sim
Regls Cavalcante PPS Não

Total Alagou: 9

SERGIPE
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SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Não
Jorge Alberto PMOB PMOB/PSTIPTN Sim
José Teles PSDB PSDB/PTB Sim
Marcelo Déda PT Nao

Total Sergipe: 4

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
Eujácio Simi5es PL PL!PSL Nilo
F=élix Mendonça PTB PSOB/PTB Sim
F=ranclstOnio Pinto PMOB PMOBIPST/PTN Sim
Geraldo Slm08s PT Não
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdaB PSBIPCDOB Não
Jaime Fernandes PFL Sim
JalroAzI PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jo50 Almeida PSOB PSOB/PTB Sim
Joêo Leão PSDB PSOB/PTB Sim
Joryival Lucas Junior PFL Sim
Jorge KhoUry PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
JutahyJunior PSOB PSOB/PTB Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Mário Negromonte PSDB PSOB/PTB Sim
Nelson Pellegrino PT Nêo
NíloCoelho PSOB PSDB/PTB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhaes PFL Sim
Pedro lrujo PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Regínaldo Germano PFL Sim
Roland Lavigne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB Sim
Ursiclno Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Nêo
Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 33

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB 'PSDB/PTB Sim
AntOnio do Valle PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Aracely de Paula PFL Sim

Cabo Júlio PL ;PLlPSL Nêo
Carlos Mellas PFL Sim
Carlos Mosconi PSDB IpSDBIPTB Sim

Cleuber Camelro PFL SIm

Custódio Mattos PSOB PSDBJPTB Sim

Danllo de Castro PSD6 PSOB/PTB Sim

Edmar Moreira PPB Sim



12554 Quarta-feira 29 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

MINAS GERAIS
Eduardo Barbosa PSOB PSOBIPTB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Femando Dinlz PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
Gllmar Machado PT Nao
Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Hélio Coata PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahlm AbI·Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Sim
João Fas.arella PT Não
JoAo Magalhêes PMDB PMDBIPST/PTN Sim
José MilitA0 psoe PSDB/PTB Nao
Lael Varella PFL Sim
L1nceln Portela PSL PUPSL Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB

,
Sim

Marcos lima PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Maria do Carmo Lara PT Na<>
Narclo Rodrigues PSOB PSDB/PTB Sim
OdelmoLeao PPB Sim
Olimplo Pires POT Não
Paulo Delgado PT Na<>
Phllemon Rodrigues PL PLlPSL Não
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Ramel Anlzlo PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB PSDe/PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Saraiva Felipe PMDB PMDBJPST/PTN NAo
Sérgio Miranda PCdoB PSB!PCDOe Não
Silas Brasileiro PMDe PMDBIPST/PTN Sim
Virglllo GulmarAss PT Não
Vlttorlo MedioU PSDB PSDBIPTB Sim
Walfrldo Mares Gula PTB PSDB/PTB Sim
Ze.ié Perrella PFL Sim

Total ...... Oera. : oU

E8PfRITO SANTO
A1olzlo Santos PSDB PSDBlPTB Sim
Feu Rosa PSDB PSDBlPTB Sim
Joio Coser PT Não
JO$é Carlos Elias PTB PSDBlPTB Sim
Magno Malta PTS PSDBlPTB Sim
Marcu. Vicente PSD8 PSDBJPT8 Sim
Max M.uro PTB PSDBlPTS Não
NUton Bliano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSOB PSDB/PTB Sim
RIt8 Camata PMOB PMDB/PST/PTN Sim
"

Total !lpfrlto Santo: 10

RIO DE JANEIRO
Alclona Atheyde PPB Sim
A1dir Cabral PSDB PSDBlPTB Sim
Alexandre Santos PSDB PSDBlPTB Sim
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RIO DE JANEIRO
A1merlnda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Blscala PT Não
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Não
Carlos Santana PT Não
Camélia Ribeiro POT Não
Coronel GarcIa PSOB PSOB/PTB Sim
Olno Fernandes PSOB PSDB/PTB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabelra PV Sim
Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB Sim
lédlo Rosa PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSBIPCOOB Não
João Mendes PMDB PMOB/PST/PTN Sim
João Sampaio por Não
Jorge Wilson PMOB PMOB/PST/PTN Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luis Eduardo POT Não
Luiz Ribeiro PSOB PSOBIPTB Sim
Luiz Sérgio PT Não
Mattos Nascimento PST PMOB/PSTlPTN Sim
Milton Temer PT Não
Miro Teixeira POT Não
Pastor Valdeci Paiva PSL PLlPSL Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Não
Paulo Feij6 PSOB PSDB/PTB SIm
Roberto Jefferson PTB PSOS/PTB Sim
Rodrlgo Maia PTB PSDB/PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSOB PSDB/PTB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa POT Não

Total Rio de Janeiro: 38

SAOPAULO
Alberto GoIdman PSDB PSOS/PTB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
A1oizlo Mercadante PT Não
André Beoassl PSOS PSOS/PTB Sim
Antonio Kandir PSOB PSOB/PTB Sim
Antonio Paloccl PT Não

Arlindo Chinaglia PT Não

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim

Arnaldo Madeira PSOB PSOB/PTB Sim
AryKara PPB Sim

BIspo Wanderval PL PLlPSL Nao
Clovis Volpl PSOB PSOB/PTB Sim

Corauci Sobrinho PFL Sim

Cunha Bueno PPB Nêo

OeVelasco PSL PUPSL Nl:lo
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SÃO PAULO
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Evllásio PSB PSBlPCDOB Nilo
Dr. Hélio POT NAo
Ouilio Pisaneschi PTB PSOBIPTB Sim
Edinho Araújo PPS Nilo
Eduardo Jorge PT Nao
Emerson Kapaz PPS Não
Fernando Zuppo POT Nl!io
Iara Bernardi PT Nao
Jair Meneguelli PT Na<>
Joao Herrmann Neto PPS Na<>
Joao Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMOB PMDBlPST/PTN Sim
José de Abreu PTN PMDBlPST/PTN Sim
José Dirceu PT Não
José Genorno PT Nao
José indio PMDB PMDBJPST/PTN Sim
..IQsé Machado PT Nao
JQsé Roberto Batochio POT Não
Julio Semeghini PSDB PSDB/PTB Nao
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Nêo
Lufza Erundina PSB PSB/PCDOB Nl!io
Maluly Netto PFL Sim
Marcos Cintra PL PUPSL Nao
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN Art. 17
Milton Monti PMOB PMDBlPST/PTN Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Lima PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Professor Luilinho PT Nao
Ricardo Berzoini PT Nl!io
Ricardo Izar PMOB PMDB/PSTIPTN Sim
Rubens Furlan PPS Nao
Salvador Zimbaldi PSDB PSDBlPTB Sim
Sampaio Dória PSDB PSDBlPTB SIm
Silvio Torres PSDB PSDBlPTB Sim
VadãoGomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PLlPSL Nêo
Xico Grazlano PSDB PSDBIPTB Sim
Zulafê Cobra PSOB PSDBIPTB Sim

Total 810 Paulo: 58

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Uno Rossi PSDB PSDBlPTB Sim

Osvaldo Sobrinho PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Henry PSOB PSDBlPTB Sim

Ricarte de Freitas PSOB PSOBIPTB Sim

Teté Bezerra PMDB PMDBlPSTIPTN Sim

Wilson Santos PMDB PMDBlPST/PTN Sim
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Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Maria Abadia PSDB PSDB1PTB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Não
Ricardo Noronha PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Distrito Federal: 5

GOlÃs
Euler Morais PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Jovair Arantes PSOB PSDB/PTB Sim
Juquinha PSOB PSDB/PTB Sim
Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PST1PTN Ntão
Nair Xavier Lobo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
PedroCan~o PSDB PSOB/PTB Sim
Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Pedro Wilson PT Nêo
VilmarRocha PFL Sim

Total Goiãs : 10

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Fer,reira PT Nêo
João Grandêo PT Não
Marçal Filho PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB Sim
Nelson Trad PTB PSDB/PTB Sim
Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PFL Sim
Airton Roveda PSOB PSOB/PTB Sim
Chico da Princesa PSOB PSOB/PTB Sim
Dilceu Speraflco PPB Sim

Dr. Rosinha PT Não
Flávio Ams PSOB PSOB/PTB Sim

Gustavo Fruet PMOB PM08/PST/PTN Sim
Iris Simões PTB PSDB/PTB Sim

Ivanio Guerra PFL Sim

José Borba PMOB PMDB/PST/PTN Sim

José Janene PPB Sim
Luciano Pizzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB PS08/PTB Sim

Márcio Matos PT Não

Max Rosenmann PSDB PSDB/PTB Sim

Moacir Micheletto PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Nelson Meurer PPB Sim

Oliveira Filho PPB Sim

Padre Roque PT Nêo

Renato Silva PSDB PSDB/PT8 Sim

Ricardo Barros PPB Sim
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PARANÁ
Rubens Bueno PPS Nilo
Werner Wanderer PFL Sim

.Total P...,' : 24

SANTA CATARINA
I

AntOnio Carlos Konder Reis PFL Abatençao
Carlito Meras PT Nao
Edinho Bez PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Edison Andrino PMDB PMDBlPST/PTN Não
Fernando Coruja POT Não
Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
Joao Pizzolattl PPB Sim
Luci Choinacki PT NAo
Pedro Bittencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMOB PMDBlPSTIPTN Sim
Seraflm Venzon por Não
Vicente Caropreso PSOS PSOBIPTB Sim

Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Airton Oipp POT Nilo
Alceu Collares POT Nao
Augusto Nardes PPB Sim
Caio Riels PTB PSOBIPTB Nilo
Oarclsio Perondi PMOB PMOBlPSTIPTN Sim
Enio Baccl POT Não
Esther Grossi PT Não
Fernando Marroni PT Não
Fetter Júnior PPB Sim
Germano Rigotto PMDB PMOBIPST/PTN Sim
Júlio Redecker PPB Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Não
Marcos RoIim PT Não
Nelson Marchezan PSDB PSOBIPTB Sim
Nelson Proença PMOB PMOBlPST/PTN Sim
Osvaldo Biolchi PMOB PMOBIPST/PTN Sim
Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos POT Não
Synval Guazzelli PMOB PMOBlPST/PTN Sim
Waldir Schmidt PMOB PMDBlPST/PTN Sim
Waldomiro Fioravante PT Nêo
Veda Crusius PSDB PSOBIPTB Sim

Total Rio Grande do Sul: 24
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar a Emenda nQ 23 ou não? O que os senhores
acham? (Pausa.)

Vamos votar a Emenda nll. 23.

EMENDA AGLUTINATIVA N2 23
(Regimento Interno, Art. 118, § 32 e Art. 122)

Dê-se ao caput do Art. 112 da Constituição Fe
deral, constante no Art. 24 do Substitutivo adotado
pela Comissão Especial, a seguinte redação:

"Art. 112. O Tribunal Superior do
Trabalho compor-se-á de vinte e sete Mi
nistros,· escolhidos dentre brasileiros
com mais de trinta e cinco e menos de
sessenta anos, nomeados pelo Presiden
te da República após aprovação pela ma
ioria absoluta do Senado Federal, sen
do:"

decorrente da fusão do Art. 113, constante do
Art. 22 da Emenda n2 11-CE/99, com o caput do Art.
112 da Constituição Federal, constante no Art. 24 do
Substitutivo adotado pela Comissão Especial.

Justificação

O Tribunal Superior do Trabalho, como é público
e notório, vem trabalhando no limite da capacidade de
seus integrantes, o que por si só não justificaria a re
dução do número de Ministros, máxime quando o art.
115 do projeto amplia significativamente a competên
cia da Justiça do Trabalho, o que agravará ainda mais
a situação. Por outro lado, o TST "perderá" mais um
membro, que participará do Conselho Nacional de
Justiça, além dos outros três que já ficam afastados
da rotina normal participando da administração (Pre
sidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral).

Relembre-se, por necessário, que só no ano
passado o Tribunal Superior do Trabalho julgou cento
e doze mil processos e que esse ano carecem de dis
tribuição noventa mil processos.

Assome-se, ainda, o fato de terem sido convo
cados 10 juízes, além dos 27 existentes no TST, para
auxiliar no julgamento dos Agravos de Instrumentos
aviados aquele Tribunal.

Justifica-se, portanto, a manutenção dos 27 mi
nistros, sendo todos togados.

Sala das Sessões, Jutahy Júnior, PSDB 
José fndio, PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Tem~r) - Ouvirei
os Srs. uderes.

Como vota ó Partido Humanista? (Pausa.)

Como vota o PV? (Pausa.)
O SR. JÚLIO DELGADO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ExA a palavra.
O SR. JÚLIO DELGADO (Bloco/PMDB - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta vota
ção, votei de acordo com a orientação da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS?

OSR. AYRTON XER~Z (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS entende que há
que se recuperar o número de Ministros no Tribunal
Superior do Trabalho.

A SRA. ZULAI~ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

A SRA. ZULAI~ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, chegamos
a um acordo a respeito da Emenda Aglutinativa nll. 23.
Havia alguns que queriam 21 membros no TST; ou
tros, 22, no mínimo 21 ou 22. Chegamos a um acordo
de 27, como ocorre atualmente. Tiramos dez juízes
trabalhistas. O mínimo de 27 é muito, tem de ser só
27. São 27 Ministros que irão constituir o Tribunal Su
perior do Trabalho, como é hoje. Não sei como estão
sendo feitas as negociações. São apenas 27, não há
mínimo. São 27 Ministros, é a composição do TST.

OSR. AYRTON XER~Z - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

OSR. AYRTON XER~Z (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a despeito dessa ques
tão redacional de no mínimo 27, algo que deverá ser
aperfeiçoado, entendemos que a representação do
Tribunal deverá ser mantida em toda a sua amplitude.
Se os juízes classistas foram afastados e não mais
opinam, há necessidade de recuperar o Plenário, o
quorum do Tribunal.

Então, admitimos que possam existir, como a
.Relatora também entende, 27 Ministros, nem mais
nem menos, para que possamos dar eficiência e rapi
dez à prestação da tutela jurisdicional a esses traba
lhadores e patrões que recorrem à Justiça do Traba
lho.

O PPS, preocupado apenas com a questão re
dacional do "no mínimo", apóia e vota "sim", para
manter o texto da Relatora.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim", para manter o texto da Relatora.

Esclarecendo, Deputado Ayrton Xerêz, "sim"
aprova a emenda, e "não" aprova o texto da Relatora.
O voto da Relatora é "não".

Qual é o voto da Relatora?
A SRA. ZULAI~ COBRA (Bloco/PSDB - SP.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o voto são
27 Ministros. Só não concordo com o mínimo de 27.
Acho que a opinião é unânime entre os Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Portanto,
V. Ex!! é a favor da manutenção do seu texto.

A SRA. ZULAlê COBRA - Da manutenção de
como são hoje os membros do TST, que são 27. Tira
mos os juízes classistas, e caiu para 17.Meu texto era
"mínimo de 17". Concordei com o acordo de colocar
mos 27 Ministros no Tribunal Superior do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mas
como vota V. Ex!! em relação à emenda aglutinativa
que está em votação?

A SRA. ZULAlê COBRA- Voto com a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a

emenda.
A SRA. ZULAlê COBRA - Mas a emenda não

fala em mínimo de 27, fala em 27.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fala "no

mínimo". A emenda diz que compor-se-á, no mínimo,
de 27.

A SRA. ZULAI~ COBRA - Poderíamos fazer
um acordo aqui, Sr. Presidente, para tirar a palavra
"mínimo" e ficar só com "27". Esse acordo é importan
te.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estou
vendo que não há unanimidade em relação a isso.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, corno há uma emenda
aglutinativa, V. Ex!! entenderia que ela poderia ser al
terada ainda neste momento do processo, se os auto
res concordarem?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se os au
tores concordarem, pode.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Penso que, realmente,
deixar a expressão "no mínimo" .,.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O autor é
o Deputado Jutahy Junior.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando houve a
reforma do Poder Judiciário, o sentimento era de que,
ao se suprimirem os cargos de Ministros classistas,
automaticamente teriam sido extintos os cargos de
nove Ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Por
isso é que existe um parecer, do Deputado Paulo Ma
galhães, Relator, quanto à admissibilidade na Comis
são de Constituição e Justiçl:l, reduzindo esse núme-
ro para dezoito. .

Em face das atribuições da Justiça do Trabalho,
poderemos até considerar o número 27, mas a ex
pressão "no mínimo", não, Presidente. Ou seja, 27 Mi
nistros, que é o número atual, tirando-se a expressão
"no mínimo". Ar, sim, o PFL poderá avançar para o
acordo, mas fora disso não.

O SR. PRE,SIDENTE (Michel Temer) - Parece
que o autor está de acordo.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não vejo ne
nhuma dificuldade. Concordamos com o Deputado
Inocêncio Oliveira. O PT informa também que, se reti
rarmos a expressão "no mínimo", ficando o número
de 27 Ministros, poderá haver acordo unânime sobre
a matéria.

Por isso, como autor da emenda, retiro a expres
são "no mfnimo".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou reler
o art. 112:

"Art. 112. O Tribunal Superior do Tra
balho compor-se-á de 27 Ministros, escolhi
dos dentre brasileiros com mais de 35 e me
nos de 60 anos, nomeados pelo Presidente
da República após aprovação pela maioria
absoluta do Senado Federal, sendo:".

Isso é o que está em votação.
Os Srs. Líderes estão de acordo?
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT- RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o POT vota "sim".
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o SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, houve uma alteração. A
posição do PT, por exemplo, alterou-se. Queria comu
nicar isso à Casa, se V. Exã me permitisse. Nossa po
sição era contra, mas estamos avançando para um
acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Então, vamos ouvir os Líderes novamente. Deixe-me
ouvir seqüencialmente os Líderes, porque vamos vo
tar a matéria.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, des
culpe-me interrompê-lo eu não gostaria de fazê-lo. Mas
queria comunicar a V. ExA e aos demais Líderes, antes
que eles se pronunciem, porque podem discordar, que
o PT vota pelo número de 27 Ministros, se for um nú
mero definitivo, mas sem a expressão "no mínimo".

Ou seja, se a proposição for no sentido de fixar
definitivamente em 27 o número de membros do TST,
sem dúvida que votaremos pelo acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O autor
da proposta já a modificou, estabelecendo como cri
tério numérico fixo o número de 27 Ministros. Portan
to, foi retirada a expressão "no mínimo".

Deputado Ayrton Xerêz, como vota o PPS?
O SR. AVRTON XER~Z (PPS - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PPS, agora, com os
aperfeiçoamentos feitos, adere ao acordo e vota "sim"
à emenda.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a emenda
aglutinativa do Deputado Jutahy Junior, que define
em 27 o número total de Ministros do TST, não está
aumentando nenhum gasto para o Judiciário, já que
os funcionários já estão lá e saíram os outros Minis
tros, que não eram tão qualificados; agora são Minis
tros preparados, togados, concursados. Nós, do PL,
entendemos que a manutenção do número 27 é fun
damentai para o bom andamento e a rapidez da nos
sa Justiça, que tem sido muito morosa.

Por isso, encaminhamos o voto "sim".
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB

MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSBIPCdoB entende que é necessário
manter o número de feitos que vêm sendo julgados,
ao longo dos anos, com a composição de 27 Minis
tros, no Tribunal Superior do Trabalho. No momento

em que foi retirada a composição oriunda dos juízes
classistas, que era de dez Ministros, e o Tribunal se
viu reduzido a dezessete membros, seria necessário
esse aumento, para justificar o andamento dos pro
cessos como se dá atualmente.

Por isso, Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB encaminha a favor da alteração, a favor
da proposta. Vota "sim", portanto, para que o número
seja de 27 Ministros.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o POT? (Pausa.)

O POT vota sim.
Como vota o PPB?
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, votamos "sim", por
que se trata de preencheros vazios que lá estão, sem
aumentar despesa com o funcionalismo, garantindo a
dinâmica processual trabalhista do Tribunal Superior
do Trabalho. Defendemos isso e recomendamos aos
nossos companheiros que votem "sim" à proposta
que estabelece 27 membros no Tribunal Superior do
Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os pro
gressistas votam sim.

Como vota o PT?
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhado
res entrou no debate da reforma do Judiciário com a
convicção de que se deveria extinguir o TST. Man
ter-se-ia o Judiciário trabalhista, mas sem a terceira ins
tância, que é o T8T. Perdemos esse debate preliminar.

Já que está mantido o TST, e já que esta Casa,
em boa hora, extinguiu a chamada representação
classista, é conveniente que nós, que defendemos a
ampliação do número de juízes em todos os Tribunais
Superiores, buscando oferecer-lhes maior agilidade,
rapidez e eficiência no julgamento dos feitos que lhes
são submetidos, para manter a coerência com a con
cepção de que se combate morosidade aumentan
do-se, também, o número de juízes, vamos alterar
nossa posição, para votar pela manutenção do atual
número de 27 juízes, deixando claro, nítido, que esse
número tem de ser permanente. Não pode haver
abertura, para que não sejamos constantemente cha
mados a alterar o número de membros do TST.

O PT vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PFL?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que houve
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um grande avanço nesta matéria. A expressão "no
mfnimo" não era consentânea com o que desejamos
para o Tribunal Superior do Trabalho. A extinção da
representação classista já eliminava, automatica
mente, nove Ministros do Tribunal Superior do Traba
lho. Tanto é verdade que, quando da admissibilidade
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
o parecer do Deputado Paulo Magalhães foi para a
manutenção desse número em dezoito, sem nenhu
ma conotação de ser contra ou não à Justiça do Tra
balho. Pelo contrário, com o sentimento de fortalecer
essa Justiça é que vamos evoluir para um amplo
acordo entre todos os partidos, mantendo-se o núme
ro atual de Ministros do TST, na convicção de que
isso não aumenta despesas e, mais, de que esse tri
bunal precisa de forte representação, para fazer face
à demanda cada vez maior de causas trabalhistas.

Por isso, o Partido da Frente Liberal evolui da
sua posição para a manutenção dos atuais 27 Minis
tros do Tribunal Superior do Trabalho, no sentimento
de que essa instância superior, semelhante às outras
instâncias dos Tribunais Superiores, é fundamental
para a modernização do Poder Judiciário.

Para a manutenção dos atuais 27 Ministros do
Tribunal Superior do Trabalho, com a retirada da ex
pressão "no mfnimo", o PFL recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PMDBlPSTIPTN?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (BlocoIPMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, preci
so recordar a V. EX- que pedi a retin:lda da erttenda do
Deputado José fndio, porque não continha a palavra
"mínimo", que havia sido acordada entre as Lideran
ças. Então, pediria a V. ExA que a nova redação dada à
emenda do Deputado Jutahy Junior, que exclui a ex
pressão "no mfnimo", fosse uma emenda conjunta
dos Deputados José fndio e Jutahy Junior, para que
possamos estabelecer justiça quanto à capacidade
de iniciativa do Deputado pemedebista.

O PMDB vota "sim" à emenda que está sendo
apreciada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Teiner) - O PMDB
vota "sim".

Creio que o Deputado Jutahy Junior não tem ob
jeção quanto a essa co-autoria.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
1:)(& a palavra

oSR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, homenagear o índio nos
500 anos do Brasil é sempre bom.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A emen
da terá a co-autoria do Deputado José fndio.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB? (Pausa.)

O Bloco Parlamentar PSDBIPTB vota "sim"?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi

dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis~

tema eletrônico.
Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. JOS~ CARLOS MARTINEZ - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem. -
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ExA a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ (Bloco/PTB

- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
três votações anteriores, acompanhei a orientação do
partido.

O SR. SÉRGIO REIS (B1oco/PSDB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, votei de acordo com a orientação da Lideran
ça do meu partido.

O SR. JOSé CARLOS VIEIRA (PFL - se. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei "sim".

O SR. PEDRO VALADARES (BlocoIPSB - SE.
Sem revisão do orador.) --Sr:,Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. ZAIRE REZENDE (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "não".

O SR. AUGUSTO FRANCO (Bloco/PSDB - SE.
Sem revisão do orador.) ,- Sr, Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de acordo com a orientação da
Liderança do partido.

O SR. JORGE PINHEIRO (BIocoIPMDB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
,anteriores, votei conforme a orientação do partido.

OSR. DARC~ COELHO (PFL - TO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Preeidente, na votação anterior, votei
de acordo com a orientação do partido.

O SR. SEBASllAo MADEIRA (J3k:lroIPSOB - MA.
semrevisão do 0I8dc:lr.) - Sr. Presidente" navotação anteri
or, wtei de aooroo com aorientação do partido.
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o SR. ALCESTE ALMEIDA (B,locoIPMDB - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira
votação da tarde, acompanhei a orientação do partido.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr.' Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra. .

O SR. JUT~HY JUNIOR (~loco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicitamos
aos Deputados do Bloco Parlamentar PSDB/PTB que
compareçam ao plenário, pois est~mos votando ma
téria de grande importância.

Por meio dessa emenda não há aumento de
despesa para oTribunal. Os juízes do Tribunal Superi
or do Trabalho eram 27, sendo dez deles classistas.
Substituiremos, por ·estla emenda, os dez classistas
por dez juízes togados. ,

Já há gabinetes, assessoria e processos. Por
isso, é muito importante não fazermos com que haja
acúmulo de processos para os atuais juízes. Se conti
nuarmos com o número de 27 Ministros no Tribunal
Superior do Trabalho, ev.itaremos que isso ocorra.

Solicitamos a presença de todos os Srs. Depu
tados, porquê essa -emenda p·reçisa de 30a votos fa
voráveis para ser aprovada. Já votaram 379 Deputa
dos. Creio que já temos a garantia da aprovação do
texto, mas nunca é bom arriscar. Por isso, pedimos a

I
presença a todos os Deputados; do Bloco Parlamen-
tar PSDB/PTB.

O SR. DR. HELENO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presiderte, nas cinco últimas
votações votei de acordo com meu partido, PSDB.

O SR. OSMAR SERRA~LlO (Bloco/PMDB 
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo
tações anteriores votei com o partido.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra. .I

O SR. VIVALOO BARBQSA (PDT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente, desejo
reiterar o avj~o de que a Fren~e Parlamentar em Defe
sa doBrasil vai. fazer uma reuriãõ hoje, imediatamen
te após esta sessão, na qual vamos ouvir o Deputado
Waltet Pinheiro; que falará sobre:ci esquema revelado
pelo Parlamentd europeu de coléta de' informações

internac,ionais que estaria beneficiando emprésas
americ~nas em detrimento de empresas européias
em conéorrências internacionais, o que fere asobera
nia de todas as nações.

O'Deputado Walter Pinheiro vai fazer uma expo
sição do trabalho desenvolvido até aqui pelo Parla
mento ieuropeu, que estabeleceu uma Comissão
Especifil a esse respeito.

Vamos fazer um trabalho, Sr. Presidente, no
sentid9 de aproximar o trabalho da Câmara dos De
putados, do Congresso Nacional, com o trabalho de
senvol,vido até aqui pelo Parlamento europeu.

. Na mesma reunião, o Deputado Haroldo Lima
fará uma exposição de como devemos desenvolver
ações em defesa das águas do Rio São Francisco e
das águas que abastecem Furnas, contra a privatiza
ção da Chesf e de Furnas.

Sr. Presidente, gostaríamos de pedir a todos
os integrantes da Frente Parlamentar em Defesa
do Btasi! que compareçam a essa reunião de hoje,
de suma importância para a definição das nossas
próximas ações.

Muito obrigado.
,O SR. PAULO LIMA - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. PAULO LIMA (Bloco/PMDB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de lembrar aos membros da Comissão Especial
do SalárJo. Mínimo que estamos iniciando as discus
sões no Plenário 11 ,do Anexo 11, e ressaltar a impor
tância da presença de todos os titulares e suplentes
da Oomissão, para que possamos ter quorum e inici
aravotação do relatório final.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
pedir aos Srs. Deputados que permaneçam em Ple
nário, pois vamos ter uma breve sessão extraordiná
rie: para votarmos dois projetos de lei, e é possível
que haja votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en
cerrada a votaçã~.

Anuncio o resultado:
Votaram:. '

Sim: 398
Não: 2
Abstenções:
Tt;)tal:. 401

É aprovada a Emenda Aglutinativa ,N:~ -23,-
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO:
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Propoalçlo: PEC Na 16182 - EMENDA
AGLUTlNATIVA N· 23

Inicio VotaçIo : 28I0312OOO 19:29
Fim Votaçio : 21W312OOO 18:38

lletultado da VotaclQ
Sim 398
Nlo 2
Abatençlo 1

Total da Votaçlo 401

Art.17 1

Total Quorum 402

Obatruçlo O

P....ldlram a VotafIo: Michel TIIII" • 17:05

Orlentaçlo
PSDM'TII • 11m
P......TIPTN· ein
PFL ·SIm
PT·Slm
PPS·SIm
PDT-Sim
PSBJPCDOB •Sim
PUPSL·Sin
PP8-8im

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
A1ceste Almeida PMDB PMOBIPSTIPTN Sim

Almir Sá PPB Sim

Elton Rohnelt PFL Sim

Luis Barbosa PFL Sim

Robérlo Araújo PL PUPSL Sim

Total Rorllime : 6

AMAPÁ
Antonio Feijão psr PMDBlPST/PTN Sim

Badu Picanço PSDe PSDBJPTB Sim

Dr. Benedito Dias PPB Sim

Evandro MHhomen PSB PSBlPCDOB Sim

Fátima Pelaes PSOB PSOBlPTB Sim

Jurandll Juarez PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
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Partido Bloco Volo

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB PSOB/PTEI Sim
Babê PT Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT Sim
Jorge Costa PMOB PMDB/PST/PTN ' Sim
Josué Bengtson PTB PSOB/PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim
Nilson Pinto PSOB PSDB/PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Sim
RenildoLeal PTB PSOB/PTB Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSOB PSOB/PTB Sim

Total Pará: 13

AMAZONAS
Átila Lins PFL Sim
Euler RIbeiro PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Paudemey Avellno PFL Sim
SílasCâmara PTB PSDB/PTB Sim
Vanessa Grazziotin pedoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Confúclo Moura PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Eurlpedes Miranda POT Sim
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSOB PSOBfPTB Sim
NUton Capixaba PTB PSOBfPTB Sim
Sérgio Carvalho PSOB PSOB/PTB Sim

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
José A1eksandro PSL PUPSL Sim
Marcia Blttar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourao PT Sim
Sérgio Barros PSOB PSOB/PTB Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB PSDB/PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim

Freire Júnior PMOB PMOB/PST/PTN Sim'

IgorAvellno PMOB PMOBfPST/PTN Sim

Joi!lo Ribeiro PFL SIm

Osvaldo Reis PMDB PMOB/PST/PTN Sim

Pastor Amarildo PPB Sim,
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Total Tocantins: 7

MARANHAo
Albérico Filho PMDB PMDBIPST/PTN Sim
cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Ellseu Moura PPB Sim
Gastão Vieira PMDB PMDBIPST/PTN Sim
JoAo Castelo PSOB PSOBIPTB Sim
José Antonio Almeida PSB PSBlPCDOB Sim
Mauro Fecury PFL Sim
Nlce Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
SebastlAo Madeira PSOB PSDBlPTB Sim

Total Maranhlo: 11

CEARÁ
Almeida de Jesus PL PL/PSL Sim
Antonio Cambraia PSOB PSDBlPTB Sim
AntOnio José Mota PMDB PMOBlPST/PTN Sim
Arnon Bezerra PSDB PSDBlPTB Sim
Chiquinho Feitosa PSOB PSOBIPTB Sim
Inéclo Arruda PCdoB PSBlPCDOB Sim
José Linhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo A1cêntara PSOB PSDBlPTB Sim
Moronl Torgan PFL Sim
Nelson Otoch PSDB PSDBlPTB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB PSDBlPTB Sim
Rommel Felj6 PSOB PSDBlPTB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Ubiratan Aguiar PSOB PSDBlPTB Sim
Vicente Arruda PSOB PSDBlPTB Sim

Total C.ri : 16

PlAul
Ama Lira PSDB PSDBIPTB Sim
B.Sá PSOB PSDBIPTB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo lsalas PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
JoSo Henrique PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes landim PFL Sim
Themlstocles Sampaio PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Welllngton Dias PT Sim

Total Piauf : 10

RIO GRANDE DO NORTE
Bellnho Rosado PFL Sim
Lalre ROlado PMDB PMOBlPST/PTN Sim
Lavoisier Mala PFL Sim

Múcio Sá PMOB PMDBlPSTIPTN Sim

T0t81 RIo Grande do No.. : oi
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PARAiBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Ablllo PMDB PMDBJPST/PTN Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Damlao Fellcla.no PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Efraim Morais PFL Sim
Insldo Leil:ao PSDB PSDB/PTB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rlque PSDB PSDBIPTB Sim

Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Carlos Batata PSDB PSOB/PTB Sim
Clementino Coelho PPS Sim
DjalmaPaes PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
Luciano Bivar PSL PUPSl Sim
Luiz Piauhylino PSOB PSDB/PTB Sim
Marcos de Jesus PSOB PSDB/PTB Sim
Osvaldo Coelho PFl Sim
Pedro Eugênio PPS Sim
Ricardo Fiuza PFl Sim
Sérgio Guerra PSOB PSDB/PTB Sim

Total Pernambuco: 16

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim
Joao Caldas Pl PUPSl Sim
Joaquim Brito PT Sim
José Thomaz Nonõ PFL Sim
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Regls Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Augusto Franco PSOS PSDB/PTB Sim

Jorge Alberto PMDB PMDB/PSTlPTN Sim

José Teles PSOB PSOBIPTB Sim
Marcelo Déda PT Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Sérgio Reis PSDB, PSDB/PTB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Claudio Cajado PFl Sim
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BAHIA
Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Eujáclo Simões PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PTB PSDBlPTB Sim
FrancistOnlo Pinto PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrlelfl PFL Sim
Haroldo Lima pedoS PSBlPCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Azl PFL Sim
Jairo Camelro PFL Sim
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSOS PSOB/PTB Sim
João Leão PSOB PSOBlPTB Sim
Jonival Lucas Junior PFL Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSOB PSOS/PTB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Mário Negromonte PSDB PSDBlPTB Sim
Nelson Pellegrlno PT Sim
Nilo Coelho PSOB PSDBlPTB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhaes PFL Nêo
Pedro lrujo PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Reglnaldo Germano PFL Sim
Roland Lavlgne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB PSDBlPTB Sim
Ursiclno Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 34

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB PSDBlPTB Sim
AntOnio do Valle PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Cabo Júlio PL PUPSL Sim
Carlos Mosconi PSDB PSDBlPTB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB PSOBIPTB Sim
Danllo de Castro PSDB PSDBIPTB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSOB PSOBIPTB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Dinlz PMDB PMDBlPST/PTN Sim
GlImar Machado PT Sim
Herculano Anghinettl PPB Sim
Ibrahim Abl-Ackel PPB Sim
Jaime MartIns PFL Sim
Joêo Fassarella PT Sim
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MINAS GERAIS
José Milltêo PSDB PSDBIPTB Sim
Júlio Delgado PMDB PMDBJPSTIPTN Sim
Lael Varella PFL Sim
Llncoln Portela PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Uma PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Narcio Rodrigues PSDB PSOB/PTB Sim
OdeJmoLeao PPB Sim
Olímpio Pires PDT Sim
Osmênlo Pereira PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Paulo Delgado PT Sim
Phllemon Rodrigues PL PlJPSL Sim
Rafael Guerra PSDB PSOBIPTB Sim
Romel Anlzlo PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB PSOBlPTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Sim
Virgílio GulmarAes PT Sim
Vlttorio Medioll PSDB PSOB/PTB Sim
Walfrldo Mares Guia PTB PSOBIPTB Sim
Zaire Rezende PMOB PMOBlPST/PTN Sim
Zezé Perrella PFL Sim

Total MI...GerI.:40

ESP(RITO SANTO
Alolzlo santos PSOB PSOBIPTB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB PSOB/PTB Sim
Magno Malta PTB PSOBIPTB Sim
Marcus Vicente PSOB PSOB/PTB Sim
Max Mauro PTB PSOBIPTB Sim
Nllton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSOB PSOBlPTB Sim
Rita Camata PMOB PMOBIPSTIPTN Sim

Total Eeplrlo santo: 9
RIO DE JANEIRO
Alclone Athayde PPB Sim

Aldlr Cabral PSOB PSOBIPTB Sim
Alexandre Cardoso PSB PSBlPCOOB Sim
Alexandre santos PSOB PSDBIPTB Sim
A1merlnda de Carvalho ~FL Sim
Antonio Carlos Biscala PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim

Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Santana PT Sim

Comélia Ribeiro POT Sim

Coronel Garcia PSOB PSOB/PTB Sim

Olno Fernandes ASOB PSOBJPTB Sim

Oro Helena PSDS PSDBlPTB Sim

Eduardo Paes ATB PSOBIPTB Sim
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RIO DE JANEIRO
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabelra PV Sim
Fernando Gonçalves PTB PSDBJPTB Sim
Francieoo Silva PST PMDB/PSTIPTN Sim
lédio Rosa PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghafi PCdoB PSBlPCDOB Sim
João Mendes PMDB PMOBlPST/PTN Sim
Jo!o Sampaio POT Sim
Jorge Wilson PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Laura Carneiro PFL Sim
LuIs Eduardo POT Sim
Luiz Ribeiro PSDB PSDBlPTB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Mattos Nascimento PST PMOBlPST/PTN Nao
Milton Temer PT Sim
Miro Telxeira POT Sim
Pastor VBldeci Paiva PSL PL/PSL Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Rodrlgo Maia PTB PSDBIPTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSOBIPTB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simao Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa PDT Sim

Total Rio de ",-miro: 39

SAOPAULO
Aldo Rebelo PCdoB PSBlPCDOB Sim
A1olzio Mercadante PT Sim
André BGnasal PSOB PSOBlPTB Sim
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chlnaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sã PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB PSDBlPTB Sim
AryKara PPB Sim
Bispo Wanderval Pl PUPSL Sim
Clovis Volpi PSOB PSDBIPTB Sim
Coraucl Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PLlPSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Or. Evlláslo PSB PSBlPCOOB Sim
Dr. Hélio POT Sim
Duilio Plsaneschl PTB PSDB/PTB Sim
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo POT Sim
Iara Bernardi PT AbstençAo
Jair Meneguelll PT Sim
Joêo Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMOB PMDB/PST/PTN Sim
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SAOPAULO
José de Abreu PTN PMOBIPST/PTN Sim
José Dirceu PT Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Batochlo PDT Sim
Julio Semeghlní PSOB PSDB/PTB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Sim
Lulza Erundlna PSB PSBIPCOO8 Sim
Maluly Netto PFL Sim
Michel Temer PMOB PMDBIPST/PTN Art. 17
Milton Monti PMD8 PMDB/PST/PTN Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nela Rodolfo PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Nelson Marquezelli PTB PSDB/PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Lima PMDB PMOBIPST/PTN Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzolnl PT Sim
Ricardo Izar PMOB PMOBlPST/PTN Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Sampaio Dória PSDB PSDBIPTB Sim
Silvio Torres PSOB PSOBIPTB Sim
VadãoGomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Xlco Graziano PSDB PSOBIPTB Sim
Zulaiê Cobra PSOB PSOBIPTB Sim

Total Sio Paulo: 53

MATO GROSSO
Celelta Pinheiro PFL Sim
Lino Rossi PSOB PSOB/PTB Sim
Osvald,o Sobrinho PSOB PSOBIPTB Sim
Pedro Henry PSOB PSDBlPTB Sim
Ricarte de Freitas PSOB PSOB/PTB Sim
Teté Bezerra PMOB PMOBIPST/PTN Sim
Wilson Santos PMD8 PMDB/PST/PTN Sim

Total Mato Grosso : 7

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMOB PMOBlPST/PTN Sim
Jorge Pinheiro PMD8 PMDB/PST/PTN Sim
Maria Abadia PSDB PSOB/PTB Sim
Paulo Octévlo PFL Sim
Pedro Celso PT Sim

Ricerdo Noronha PMOB PMDBIPSTIPTN Sim

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Euler Morais PMOB PMOB/PST/PTN Sim

Geovan Freitas PMOB PMOB/PST/PTN Sim

Jovalr Arantes PSOB PSOBlPTB Sim'

Juquihha PSOB PSDB/PTB Sim
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GoIÁs
Luiz Bittencourt PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Nair Xavier Lobo PMDB PMOBlPSTIPTN Sim
Pedro Canedo PSDS PSDBlPTB Sim
Pedro Chaves PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Pedro Wilson PT Sim
Vilmar Rocha PFL Sim

Total Gol. : 10

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
Flávio Derzi PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
João GrandêO PT Sim
Marçal Filho PMDB PMDBJPSTIPTN Sim
Marlsa Serrano PSDe PSDBlPTB Sim
Nelson Trad PTB PSDBlPTB Sim
Pedro Pedrossian PFL Sim
Waldemir Moka PMOB PMOBIPSTIPTN Sim

Total Mato Grono do Sul : 8

PARANÁ
Abelardo Luplon PFL Sim
Affonso Camargo PFL Sim
Airton Roveda PSDe PSDBlPTB Sim
Chico da Princesa PSOB PSOB/PTB Sim
Dilceu Sparafico PPB Sim
Or. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PSOB PSDBlPTB Sim
Gustavo Fruet PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Hermes Parcianello PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Iris Simões PTB PSDBlPTB Sim
Ivania Guerra PFL Sim
José Carlos Martinez PTB PSDBIPTB Sim
José Janene PPB Sim
Luciano Pizzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB PSDB/PTB Sim
Márcio Matos PT Sim
Moacir Micheletto PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Oliveira Filho PPB Sim
Osmar Serragllo PMDB PMOBIPST/PTN Sim
Padre Roque PT Sim
Renato Silva PSOB PSDBlPTB Sim
Rubens Bueno PPS Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Para1i ; 24

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Meres PT Sim
EdinhoBez PM08 PMOBlPSTIPTN Sim
EdIson Andrino PMOB PMDBIPST/PTN SIm
Fernando Coruja POT Sim
Gervésio Silva PFL Sim
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PARANÁ
Rubens Bueno PPS Não
Werner Wanderer PFL Sim
Total P...,. ; 24

SANTA CATARINA
Antonio Carlos Konder Reis PFL Abstenção
Carlito Marss PT Nao
Edlnho Bez PMOB PMDB/PSTIPIN Sim
Edison Andrlno PMOB PMDB/PSTIPTN NAo
Fernando Coruja POT Na<>
Gervéslo Silva PFL Sim
Hugo Blehl PPB Sim
Joio PfzZolattl PPB Sim
Luci Cholnackl PT NIo
Pedro Blttencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMOB PMDBlPsi/PTN Sim
seraflm Venzon POT NAo
VIcente Caropreso PSDB PSDBlPT~ Sim
Total Santa eat.lna ; 14

RIO GRANDE no SUL
AdIo Pretto PT Não
Airton Dlpp POT Não
Alceu Callares POT Não
Augusto Nardes PPB Sim
Calo Riela PTB PSDBIPTB Não
DarcJsio Perondi PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Enio Bacci POT Nlo
Esther Grossl PT NAo
Fernando Marronl PT Neo
Fetter Júnior PPB Sim
Germano Rlgotto PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
Jl)1I0 Redecker PPB Sim
l.uls Certos Helnze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Não
Marcos Rollm PT Não
Nelson Marchezan PSOB ' PSOBJPTB Sim
Nelson ProenQ8 PMDB PMOBIPST/PTN Sim
Osvaldo Blolchi PMDB PMOBIPSTIPTN Sim
Paulo Pafm PT Não
Pompeo de Mattos POT Não
Synval Guazzelll PMOB PMOBlPSTIPTN Sim
Waldir Schmldt PMOB PMOB/PSTIPTN Sim
Waldomlro Fioravante PT NIo
Veda Cruslu8 PSOB PSOBIPTB Sim

Total Rio Grande do Sul: 24
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o SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, antes de V. EX- encerrar esta sessão, e já que
teremos a sessão extraordinária, gostaria de deixar
registrado nos Anais da Casa que apresentamos hoje
um projeto sobre revogação de dispositivos da lei que
criou a famigerada Taxa de Fiscalização Ambiental,
que tanto mal e preocupação está causando no Brasil
inteiro.

O projeto foi apresentado hoje com o apoio dos
Deputados Delfim Netto e José Genoíno, que o assi
naram juntamente comigo. Por outro lado, Sr. Presi
dente, estamos encaminhando requerimento de ur
gência, assinado por todos os Líderes, para a votação
do projeto que trata da referida revogação.

Sr. Presidente, essa taxa, criada para ser cobra
da de empresas poluidoras, está sendo cobrada de
pizzarias, padarias, floriculturas, chaveiros, postos de
gasolina e empresas que vendem material de cons
trução.

Graças a Deus, o Líder do Governo, Deputado
Arnaldo Madeira, já tomou conhecimento do assunto
e estará reunindo amanhã setores do Ministério do
Meio Ambiente para tentar suspender essa cobrança.

De qualquer forma, está nas mãos de V. ExA o
requerimento de urgência, apoiado por todos os Líde
res. Se não tivermos uma solução por parte do Gover
no, vamos votar esse projeto que revoga a Taxa de
Fiscalização Ambiental.

O SR. NEY LOPES - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei de
acordo com meu partido.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o meu partido.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei com o PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Lembro à
sessão extraordinária convocada para hoje, para exa
me dos Projetos de Lei n'la 2.078, de 1999 e2.398, de
2000.

Adio "de ofício", a continuação da votação, em
1li. turno, de Proposta de Emenda à Constituição nll.
96-B/92.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Apre88ntação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposi

ções a apresentar poderão fazê-lo.
APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS

SENHORES:
CORONEL GARCIA - Projeto de lei que altera

os arts. 2l1. e 92 e o parágrafo único do art. gg da Lei nll.
9.437, de 1997, que institui o Sistema Nacional da
Armas.

Projeto de lei que dispõe sobre transferência de
alunos regulares de educação básica, quando se tra
tar de servidor público federal civil, militar estudante
ou seu dependente estudante, em razão de compro
vada remoção ou transferência ex officio.

PEDRO WILSON - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro do Esporte e Turismo sobre os
bingos Papa-Tudo e Poupa-Ganha.

PAULO PAIM EOUTROS - Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados para aprecia
ção em regime de urgência urgentíssima do Projeto
de Lei nll. 505, de 1991.

PAULO BALTAZAR E OUTROS - Requerimento
ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados de cria
ção de Comissão Parlamentar de Inquérito com a fi
nalidade de apurar a prática de atividades ilegais pe
los organismos de repressão política no período de
15 de agosto de 1979 a 2 de maio de 1989.

ALMIR SÁ E OUTROS - Proposta de emenda à
Constituição que acrescenta o inciso XVIII ao art. 49,
bem como modifica o § 4~ e acrescenta o § 8l1., ambos
no art. 231.

WELLlNGTON DIAS - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Educação sobre o convê
nio firmado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação com a Prefeitura Municipal de ColÔnia
do Piauí, Estado do Piauí.

MARINHA RAUPP - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro do Trabalho e Emprego sobre o
saJário-famrJia.

RICARDO NORONHA - Projeto de lei que
acrescenta dispositivo à Lei nll. 7.998, de 1990, que re
gula o programa do seguro-desemprego e o abono
salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
FAT, e dá outras providências, para conceder aju
da-transporte aos trabalhadores desempregados efe
tivamente em busca de emprego.
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JOÃO GRANDÃO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abastecimen
to a respeito de desvio de 97 milhões de toneladas de
grãos dos armazéns da CONAB, no Estado de Mato
Grosso do Sul.

ANTONIO DO VALLE - Indicação ao Sr. Minis
tro da Justiça de adoção de medidas para a regula
mentação dos equipamentos eletrônicos utilizados na
fiscalização do trânsito.

AVENZOAR ARRUDA - Projeto de lei que dá
nova redação ao parágrafo úr:lico do art. 323 do De
creto-Lei nll 5.442, de 1943 - CLT.

ALBERTO FRAGA - Projeto de lei que dispõe
sobre a aplicação do regulamento disciplinar da Polí
cia e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

BISPO RODRIGUES - Projeto de lei que altera
a redação do art. 16 da Lei nll 7.210, de 1984 - Lei de
Execução Penal, sobre serviços de assistência jurídi
ca.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro de
Minas e Energia sobre as tarifas de energia elétrica
cobradas pelas empresas distribuidoras privatizadas.

JÚLIO REDECKER - Projeto de lei que revoga
a Taxa de Fiscalização Ambiental - TFA, cobrada
pelo Ibama.

REGIS CAVALCANTE - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Fazenda relativamente à
política habitacional adotada pela Caixa Econômica
Federal, nos termos do art. 50 da Constituição Fede
ral, a fim de se permitir a esta Casa o alcance de solu
ções para o problema de inadimplência dos mutuári
os dessa instituição.

AIRTON CASCAVEL E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que altera o art. 14, § 32 , VI, a,
e o caput do art. 87, aumentando a idade mínima ne
cessária para o exercício dos cargos que menciona.

PAULO LIMA - Requerimento ao Sr. Presidente
da Câmara dos Deputados de alteração do ato de
constituição da Comissão Especial destinada a reali
zar estudos com vistas a oferecer alternativas em re
lação à fixação do salário mínimo.

GILMAR MACHADO E WAlTER PINHEIRO 
Projeto de lei que dá nova redação à alínea "d", inciso
IV, § 12 do art. 42 , bem como acrescenta § 5º ao mes
mo artigo, da Lei n2 9.424, de 1996, que dispõe sobre
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi
no Fundamental e de Valorização do Magistério.

PAULO DELGADO - Requerimento ao Sr. Pre
sidente da Câmara dos Deputados para que o Projeto
de lei n2 2.787, de 1997, bem como todos os outros a
ele apensados sejam redistribuídos, de forma a se-

rem apreciados pela Comissão de Seguridade Social
e Família.

Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados para que o Projeto de Lei n2 2.787, de
1997, bem como todos os outros a ele apensados se
jam redistribuídos, de forma a serem apreciados pela
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias.

RICARDO FERRAÇO - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre o relatório
do Banco Central que considera irregular operação
realizada com o Banco do Estado do Espírito Santo
BANESTES.

FREIRE JÚNIOR E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que modifica o caput do art.
61 , retirando do Poder Executivo a competência indis
criminada para apresentar projetos de lei comple
mentares e ordinárias.

DA. EVILÁSIO - Projeto de lei que altera a reda
ção do art. 80 da Lei nQ 8.213, de 1991, para dispor
sobre aconcessão do auxílio-reclusão aos segurados
de baixa renda da Previdência Social.

PEDRO CELSO - Projeto de lei que dispõe so
bre a concessão de seguro-desemprego aos traba
lhadores desempregados com idade igualou superior
a 40 anos, e dá outras providências.

VALDEMAR COSTA NETO - Requerimento de
informações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indús
tria e Comércio Exterior, Dr. Alcides Tápias, referente à
desburocratização da isenção governamental concedi
da ao IPI, na compra de carros para os taxistas.

WILSON SANTOS E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação ao ca~

put do art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

MARINHA RAUPP - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência So
cial sobre o salário-família.

GERMANO RIGOrrO E OUTROS - Projeto de
lei que revoga a Taxa de Fiscalização Ambiental, cria
da pela Lei n2 9.960, de 2000.

POMPEO DE MATTOS - Projeto de lei que dis
põe sobre a identificação, condução e guarda de
cães, e dá outras providências.

Projeto de lei que profbe a importação, circula
ção, comercialização ou consumo de carne oriunda
de países que utilizem substâncias com propriedades
anabolizantes, de origem natural ou sintética, usadas
para o aumento de massa corporal de animais de
abate para consumo humano.
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Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior acer
ca de financiamentos concedidos pelo Banco Nacio
nal do Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES a outros parses.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro de
Minas e Energia sobre despesas de publicidade da
distribuidora BR-Petrobras nos anos de 1998 a 2000.

WALDOMIRO FIORAVANTE - Projeto de lei
que regulamenta o art. 245 da Constituição Federal.

GERMANO RIGOnO E OUTROS - Requeri
mento ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
para apreciação em regime de urgência do Projeto de
Lei nll 2.689, de 2000.

DA. HÉLIO - Projeto de lei que regula a presta
ção do serviço de transporte de mercadorias ou docu
mentos por meio de motocicleta, bem como altera a
Lei n2 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsi
to Brasileiro, e dá outras providências.

ALBÉRICO FILHO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Defesa sobre o Programa Fe
deral de Auxílio a Aeroportos - PROFAA.

RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Projeto de
lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de gravação
em código numérico do número do lote de fabricação
de medicamentos.

OSMAR SERRAGLlO - Recurso ao Plenário
contra o indeferimento e posterior devolução do Pro
jeto de Lei n2 2.509, de 2000, sob o argumento de in
constitucionalidade.

FLÁVIO DERZI- Indicação ao Sr. Ministro do
Meio Ambiente de adoção de providências para agili
zar processo relativo à fauna silvestre.

VII - Encerramento

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão. Lem
brando que a Sessão Extraordinária anteriormente
convocada para hoje será realizada às 19h44min.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Elton Rohnelt PFL
Presentes de Roraima: 1

Projeto de lei que torna obrigatória a divulgação
de informações sobre o Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via
Terrestre - DPVAT.

Projeto de lei que veda a cobrança de taxas de
consumo de água em residências desocupadas.

Projeto de lei que dispõe sobre a concessão de
incentivos às pessoas jurídicas que possuam empre
gados com mais de 40 anos.

Projeto de lei que estabelece critérios para co
brança de pedágio nas rodovias federais e estaduais,
e dá outras providências.

Projeto de lei que determina à autoridade polici
ai e aos órgãos de segurança pública a busca imedia
ta de pessoa desaparecida menor de 16 anos ou pes
soa de qualquer idade portadora de deficiência física,
mental elou sensorial.

Projeto de lei que dispõe sobre oacesso gratuito
de idosos aos locais de exibição de programação cul
tural e esportiva.

RUBEM MEDINA - Projeto de lei que permite a
dedução de despesas com condomínio residencial
urbano no cálculo do imposto de renda da pessoa físi
ca com mais de 65 anos de idade.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei que
altera a CLT, a fim de assegurar estabilidade provisó
ria ao empregado que reclama durante o prazo de tra
mitação da reclamatória.

Projeto de lei que concede adicional de insalu
bridade, em valor correspondente grau médio, aos
trabalhadores da categoria dos aeroviários que exer
cem as funções que especifica.

JOÃO HERRMANN NETO - Requerimento ao
Sr. Presidente da Câmara dos Deputados de retirada
de tramitação do Projeto de Lei n2 870, de 1999, de
autoria do requerente, que cria artigo na Lei n2 7.492,
de 1986, determinando responsabilidades aos gesto
res do Banco Central, e dá outras providências.

XICO GRAZIANO - Projeto de lei que dá nova
redação ao §~ do art. 17-C da Lei n2 6.938, de 1981,
alterada pela Lei nll 9.960, de 2000.

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Projeto de lei
que dispõe sobre assistência em processos de inte
resse da administração pública.

Projeto de lei que acrescenta artigo à Lei n2

9.ü96, de 1995.
JOÃO CALDAS - Requerimento de informa

ções ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre o pro
grama de subsfdio de equalização de custos da ca
na-de-açúcar adotado pelo Governo Federal.

AMAPÁ

Evandro Milhomen PSB
Presentes do Amapá: 1

PSB/PCdoB
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Bloco

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PARÁ
PFL
PT

GOIÁS

PMDB PMDB/PST/PTN
PSOB PSOB/PTB

BAHIA

PFL
PFL

Deusdeth Pantoja
Valdir Ganzer
Total de Ausentes: 2

Barbosa Neto
Juquinha
Presentes de Goiás: 2

PARANÁ
PMDB PMDB/PST/PTNHermes Parcianello

Presentes do Paraná: 1

RIO GRANDO DO SUL
Nelson Marquezelli PSOB PSDB/PTB
Waldir Schmidt PMDB PMOB/PST/PTN
Presentes do Rio Grande do Sul: 2

Deixam de comparecer os Senhores:
Partido

RORAIMA
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Total de Ausentes: 2

AMAPÁ
PTB
PFL

Eduardo Seabra
Sérgio Barcellos
Total de Ausentes: 2

Gerson Gabrielli
Paulo Braga
Presentes da Bahia: 2

MINAS GERAIS

Ibrahim Abi-Ackel PPB
Vittorio Medioli PSOB
Zezé PerreJla PFL
Presentes de Minas Gerais: 3

RIO DE JANEIRO

Luiz Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Mattos Nascimento PST PMOB/PST/PTN
Presentes do Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO
Aloízio Mercadante PT
João Paulo PT
Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN
Moreira Ferreira PFL
Presentes de São Paulo: 4

PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

ACRE

PT

PARÁ

PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PFL
PFL
PSDB PSDB/PTB

ALAGOAS

João Caldas PL
Presentes de Alagoas: 1

SERGIPE

Sérgio Reis PSDB
Presentes de Sergipe: 1

MARANHÃO

Costa Ferreira PFL
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 2

CEARÁ
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB

Aníbal Gomes
Rommel Feijó
Presentes do Ceará: 2

PIAuí
PFL
PMDB PMOB/PST/PTN

Ciro Nogueira
João Henrique
Presentes do Piauí: 2

RIO GRANDO DO NORTE
Múcio Sá PMDB PMDB/PST/PTN
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 2

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN
Marcos de Jesus PSDB PSOB/PTB
Osvaldo Coelho PFL
Presentes de Pernambuco: 3

Marcos Afonso
Presentes do Acre: 1

AMAZONAS

Francisco Garcia PFL
Silas Câmara PTB
Presentes de Amazonas: 2

José Priante
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 6
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SERGIPE
Cleonâncio Fonseca PPB
Total de Ausentes: 1

RONDONIA
Oscar Andrade PFL
Total de Ausentes: 1

BAHIA
Geddel V. Lima PMDB PMDBIPST/PTN
Yvonilton Gonçalves PPB
Total de Ausentes: 2

PERNAMBUCO
Eduardo Campos PSB PSB/PCdoB
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCdoB
João Colaço PMDB PMDBIPSTIPTN
José M. Monteiro PFL
Total de Ausentes: 4

PSDBIPTB

PSDB/PTB
PSDBlPTB

PSDBIPTB

PSDBlPTB
PSDBIPTB

PSDBIPTB

PSB/PCdoB

RIO DE JANEIRO
PDT
PSDB
PDT
PDT

Odílio Balbinotti
Total de Ausentes: 1

SANTA CATARINA
PMDB PMDB/PSTIPTNJoão Matos

Total de Ausentes: 1

Lfdia Quinan
Lúcia Vânia
Ronaldo Caiado
Zé G. da Rocha
Total. de Ausentes: 4

PARANÁ
PSDB

RIO GRANDE DO SUL

Henrique Fontana PT
Paulo J. Gouvêa PL PUPSL
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Total de Ausentes: 4

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -
Encerro a sessão, designando para amanhã,

quarta-feira, dia 29, às 14 horas, a seguinte

Alberto Mourão
Angela Guadagnin
Antonio C. Pannunzio
Celso Giglio
Celso Russomanno
Gilberto Kassab
Lamartine Posella
Marcelo Barbieri
Teima de Souza
Wagner Salustiano
Total de Ausentes: 10

MATO GROSSO
Welinton Fagundes PSDB
Total de Ausentes: 1

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB
Total de Ausentes: 1

GOIÁS
PSOB
PSDB
PFL
PMDB PMDBIPSTIPTN

Éber Silva
Márcio Fortes
Miriam Reid
Wanderley Martins
Total de Ausentes: 4

SÃO PAULO
PMOB PMOB/PSTIPT
PT
PSDB
PTB
PPB
PFL
PMOB PMDB/PSTIPTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PPB

PSOB/PTB

PMDBIPSTIPTN
PSDBIPTB

ACRE
PPB
PFL

Enivaldo Ribeiro
Total de Ausentes: 1

MINAS GERAIS
Bonifácio de Andrada PSDB PSDBIPTB
João Magno PT
Mário de Oliveira PMDB PMOBIPST/PTN
Nilmário Miranda PT
Total de Ausentes: 4

Antonio J. Araújo
Francisco Coelho
Neiva Moreira
Remi Trinta
Roberto Rocha
Total de Ausentes: 5

RIO GRANDE DO NORTE
Henrique E. Alves PMDB PMDB/PST/PTN
Iberê Ferreira PPB
Total de Ausentes: 2

PARArBA
PPB

Paulo Mourão
Total de Ausente8: 1

MARANHÃO
PPB
PFL
PDT
PST
PSDB

João Tota
ZUa Bezerra
Total de Ausentes: 2

TOCANTINS
PSOB
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ORDEM DO DIA
(As 16 HORAS)

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, elc art. 202 do Regimento Interno)

Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 96-8, DE 1992
(DO SR. HÉLIO BICUDO)

Continuaçao da votação, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nO 96-A, de
1992, que introduz modificações na estrutura do
Poder Judiciário; tendo pareceres da Comissao de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
admissibilidade (Relator: Sr. Luiz Carlos santos); e
da Comissão Especial, pela aprovação, com
substitutivo, desta e das Propostas de Emenda à
Constituiç!o nOS 112-A195, 50o-A197 e 368-Al96,
apensadas; pela admissibmdade de todas as
emendas apresentadas na Comissão e, no mérito,
pela aprovaçêo das de nOs 1195, 2195 e 4195
(apresentadas na legislatura anterior) e das de nOs 1,
2, 3. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21,24,26,27,28,29,31,33,35,36,37,39,40,42,
43, 44 e 45; pela rejeição das Propostas de Emenda
à Constituição nOS 127-Al95 e 215-A19S, apensadas,
e das emendas nOs-3195 (apresentada na legislatura
anterior) e 4, 6, 17, 22, 23, 25, 30, 32, 34, 38 e 41,
nos termos do parecer da Relatora, que apresentou
complementação e reformulação parcial de voto.
Apresentaram votos em separado o Deputado
Antonio Carlos Biscaia e, em conjunto, os Deputados
Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pires, Nelson
Pellegrino, Antonio Carlos Biscaia, José Pimentel,
Paulo Rocha e Padre ROque. Foram aprovados os
destaques de nOs 247, 72, 79, 298, 70,51,281,296,
42,33,293,27,88, 238, 187,67, 32, 149, 73 e os
destaques dos relatórios parciais dos Deputados LuiZ
AntOnio Fleury e Renato Vianna; rejeitados os de nOS
297,291,251,23, 220, 82, 155,50,292,295,233,
258,283,221, 177, 184,286,25,216,~19, 162,200,
218, 240, 201, 214, 217, 248, 101 e os destaques
dos relatórios parciais dos Deputados José Roberto
Batoehio e Ibrahim Abi-Ackel; e prejudIcados os de
nOs 156, 38, 40, 241, 71, 83, 37, 86, n54, 13, 134,
112,208,24,280,212,213, 211, 113, 210,34. 78.
111 e 59 (Relatora: Sr- Zulaiê Cobra). I

Tend() apensaélas ~ PECs nOs: 112·.Al95, 127
A/95,215--AI95, 'SOo-AI97, 368-AI96.

AVISOS

PROPOSIÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

I- EMENDAS

1.1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

(Ato da Me88 nO 177/89)

NO 113100 (PODER EXECUTIVO) - Autoriza os
Estados e o Distrito Federal a Instituir o piso
salarial a que se refere o art. 7°, inciao V, da
ConstituiçAo Federal, por apliceçao do disposto
no seu art. 22. parégrafo único.

prazo de tramltaçtJo na C.mara dos Oeputadoa
(art. 64. § 1° da ConstltulgiJo Federal): 08-05-00
DECURSO:3-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31-03-00

N° 114100 (PODER EXECUTNO) - Altera diapositivos
da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro
de 1996, que disp6e sobre o Imposto doa
Estados e do Distrito Federal sobre operaçOes
relativas à clreular;;Ao de mereadorlaa e sobre
prestaç6es de aervlçoa de transporte
Interestadual e intermunicipal e de
comunlcaÇêo, e dê outras providencias.

Pmzo de trsmittlt;/lo na Cllmam dolt DepLltrKlos
(art. 64, § 1°da Con5titulgtlo Ft!Jders/): 11-05-00
DECURSO: 2- SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-00

1.2 PRo.JETO DE RESOLUÇÃO
REABERTURA 00 PRAZO - ATO DA PRESID~NCIA

N° 63100 (COMISSÃO ESPECIAL DA R1!FORMA DO
REGIMENTO INTERNO DA CAMARA DOS
DEPUTADOS). Aprova a reforma do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

DECURSO: 90 SESSÃO
ÚLTIMA sESSAo: 13-04-00

11 • RECURSOS

'RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

Março de 2000 •

29 4a-felra 15:00 Marisa serrano
15:25 Marcos Rolim

30 5' feira 15:00 Iberê Ferreira
15:25 Regina/do Germano

31 SI feira 10:00 Weftington Dias
10:25 Raimundo Gomes de Matos
10:50 Gasta0 Vieira
11:15 Marcos Cintra
11:40 Luiz Fernando
12:05 Professor Luizinho
12:30 Luci Choinacki
12:55 Oscar Andrade
13:20 Luiz Piauhylino
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_(MllC1111!Z101l1)·"" __ Oalo",,
_ ~ • -. FM MhlJJt/ UdI.. parl__da _ ....... ntl'aqMnda
_, na _ III MIIIguaI. _ do RIo

_do llul', '
RELATOR: lltjlIMdoMENllEll RlaSRO FlU10

~~~ci:Jo0.~':=co't:;
_(IoISCleut1GCl1)·",,"tplOYIolllOquo
"'*"lIa~*"-_daClll!lUnlcaçllt

3
ll<IIOtgt <II<1CIOOIo lO _ -. clt

=="~oin=-~..~:l:_._dosao Poulo'.
IlEI.ATORA:_ZlJ1.AI~COIlRA.

PROJEI'O DE DEaurro LEGISlATIVO ti' 213111lllG •

~~"=~r:'="~"':...."", _ •_ T""'" FM LtlL. _
apb,...... M radbcIfudo .anom em 1rtlqQInela
~:".~ clt Candt1arfe, _ do RIo'

fELATOR:~ MENllE8 RI8EIRO FILHO.

PROJETO DE DECRETO LEGIllU\TIVO ti' 21411\'•••

=.=o~~~r:-::~~...:
=~F=da~"=
~':"~~,do~deo
RaATOR. _ t.EllIlEa RJIlEJIIO FlU1O.

PROJETO DE DECRl!TO LEGISlATIVO NO 215111lllll.
do~ di ClAncIa • Tocnologla. Corru>IcoçIo a
=",,~7~.,::,~~::

=-.:.~...=-~,,::.,.~-
doetplrilo_.
ftEt.ATDAA: c.putIldiI NAR XAVIER LOBO.

PROJETO DE DECReTO 1EGlSI.ATIVO li" 21ll11m •
do~ di CIklcIooT_~a

::=::~~:=';r~:.:::
"F_"C&ano~__.
• eMICUIIr MNfço • t'IdIodWuIIo~ M'l ondM-.".__do_, EoIododoloaW'.

RELATOR:_~OMIRANDA.

PROJETO DE DECl!ETO LEGl&ATIVO li" 217/f1lllO.
da~ do QIncla .T........."'.~.1_ (MSC 4eOM...,. _"_ o ale quo

......... ..- -- * FundlIçIo ._ Vorgaa da NIlo. '*" Olqllorar otf'IIço de
~ lJOf'IlJI' em oncs. rMcII:. M dc»dI dII RIo
__do •

ftI!I.ATOI\:_EDMARMOREJlIA.

PROJETO DE DECREl'O LEGISlATIVO ti' 21ll/100ll.
do~ III~oT_ ComuJIIcoçIo.
-- (MSC 232Ill107) • quo "_ • alo quo
1WfKWt,.~~'RfdoNDrtileu:deComJoIcocIo Lldt., _ _ do

~ eonora em onda m6cII.,. ddIIde de Porto
NIgoo,_ doRIo~dollul".
IIJ!UoTOR. _Ml!M)ESRlIlSRO FILHO.

PIlOJETO DE DECIlETO l.EO"v:nvo li" 22OI1ll1lO.
do~ doCllndoaT_~.__ (MSC 100000OOO, •__• 10>_
lWCWaconoeulrldo~~deRidID

__.Agt.-CO~Wt..,*"

II)q)Iorar MNIço di~ 8OnoIIi Ml hQDIndI_. na _ clt NoYa CnR, _ do llIo

GrMde cb Noc14-,
RELATOR. _NEYl.OPES,

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIIIO li" llle11l1GC1.
do ComIoato do Clinda a TIC'lCllooIt, ComltllceçIo._ (MSC ,...,,008)· ............. °10>_
rtnOVII~ • BrbI AmIZ6nII COInJI1IcIlçIo •__ LJd&. ""'" __ do

radIoIfilIIo MlnOf'II -ri hqD6ndl. ~. na
_cltNovt_, Eo1adodoPn°,
RElATOR. oeou-ZéNALDOCOlIfINllO,

PROJETO DE OECReTO LEGlSLA'TlVO W 18711_ ...
doi Comlodo doi Clinda • To<nologla,~.
_lM8Cl~"")' __DIO>""__ *DMD__rIa.

__IJdo.....orpIolar_de_oonora LldL. para __ do _

~.mhqOlnc::illIflOCS~.na~ • .,.,.
do_,_doMabGmoo<>".
RElATOR: DtpuIado ClllO NOGUEIRA.

PROJETO DE DECI\I!1'O I.EGJIllATIIIO ti' 202I1QQQ.
dIt CDmlNIO dt~.T~ ComltllceçIo.
_(MSC l1'OOl1"')· __o ""'_....... _. _FM clt '*"
_UMçO do _ ioqlltncio

==._~ de o.m. dOI CocrMoI.
RôLA7OR: Doputodo CIRO NOGUElltA

PROJETO DE DECRETO IíGISLATlVO ti' 2W10llll •
eM com&Ido de CIInciI • Tecnologia,~ •
_ (IASC 171aM...)· "opoMo °ale___._eutu __ ...
UlI.. dct__ om

~mod_na_do __

~~~ClROl<OGUEIRA.
PROJETO DE DECIlErO lEGllllATlVO ti' 2lleI1QQ4l •
da ComIodo do a.ncIa • TtcnoIoQIt. COInJI1IcIlçIo •
,_ (IASC :IJlJ11lll1) • "" _ ° aI:i quo
-fllI "'_ lO __ di ComLriotlIo doe-do__............__do

~ lOnOIW em onct- m6c1M, M~CoIloclt__._...._.

RElATOR: _ RICNlOO FIUZA.

PROJETO DE DECReTO LEGlSl.ATlVO NO :..7I1QQ4l ..
da ComIotIo do ClI<ldt • TtcnoIoQIt.~ •_lMSC 2lI/11lOQ). quo "opoMo °10>_
ou1ocpa ...-tIo • GOnçIIyoo o _ Lldt., pera__da_ ............ oMM

tn6dlII, na loCII'dIdI de Prlr'rwIera do LM6I. EItIdC) do
__o

RôLATOR: _ CIRO NOGUEIRA.

PROJETO DE DECRETO L!!GllSlATIVO li" 21....110.
clt ComItdo do ClI<ldt o Tocmlogla,~ •
1_(MSC 37MIlllG) • quo __ O alo _

DiruIioLlda-.pItIIOlqIIo<orooM9>do_
1M018 .-n ondI .".... ". ddIde 61 JlbolcabaJ,
_do8loPIUIo'.
RELATOR: Daputado JOGa ROIlERl'O B.t.TOCI1I0.

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO li'221Jl99ll·
do Comlttlo clt CIklda a TacnoIogIa,~ a
_(IISCle&l11H8)._0_OolDquo
_ ponn/OIIo *""'" Novo _ lida.. para
tJqllotIr lOMço I!t '*'_.".,.. lOl Inlq_modU_. 111 _ di 1lla1tll\llllO. _ di
AItgoao".
RELATOR. ~AUGUSTOFARfAS.

PROJETO DE DECRETO LEGISlATh'O Il' 222/11lQ9.
clt COrnInIo do CIklda • TacnoIogIa,~ o_ (IIIIC Illll411lllla) • quo 0_ o a10 quo
0lM>Igt ".,- • ~. QlIJ)lIdonN da
Cotr<lnlcaçlo LldI.. ""'" *'IlIO<Ir aorvIço da
l'IICIocIfw;Io lOnota lil1\ bq()IndI; 1nOCkMda, ,.
_da~doSu/._do_Gn>ao

dosur.
RElATOR: llt(lUlado CIRO NOGUEIRA.

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO N'22311_.
di ComIuIo do ClIn<Io • TtcnoIogIt,~._ (MSC1_1*" __o ato quo__*~_Udo.''*''

1lqlIoror. com lIrt/lo do _, lOlvfQO di_...........~~".
_doSloRoquada_•..,EtlIdOlII__o.
RElATOR: llt\lWIdo sáullo IIIRN1DA.

PROJETO DE DECRETO LEGl!l.AllVO li' 224I10llD·
do eon- do CIklda oTICI1OlocIIa,~.
_(MSC1tlQO/1M)·_ ......... o ... ""
_ ponnIuIo *Fundoçto Bom'" do _.T-.".,._lOlvfQOda__
om lraqlMncIt~ """ tklo ___
-.na _ do 1'lndomonIltnll, _ da

810_
RELATORA:~:ZlMJê COI!RA.

PROJETO DE DECRETO LEGllllATIVO li" :l2I!Il_ •
di~ da CItncia. ToaIOIogIa, C<HrlunIoIçIo.
InIomulllca (MSC 1700111llle) • "" __ o alo ""_ ~ * _ inIntIIa Llda.. pn
llqlIoIIr_clt"-"'_ ...~_ ... __IQlItI;_cfIo"__.
RElATOR: DtpuIado I<irf KARA.

PROJETO DE D€CllETO LEGIIlV.TIVO li"22711_'
di Comltdo da CIIncIa • TtcnoIoQIt. Comunic>I9Io •1_(MSC 170411"')· quo __ o ... quo__._~_FIl

f.tfa., ptI1I_HrYlilolll_...- lOltroq__,na_do~

Ptu__do 810 """lo",

RElATOR>_IIAl.UI.Y NETTO•••,

PROJETO DE DECRETO LEGlSlATIIIO ti' 2&'1••
clt comtoIo I!t CIInclo • TacnclogIa, COnIJnIlw;Io •

0IlllIH.WA
PROJETO DE LEI tI'._. do &t, _b \IlIonI.
quo 0 a om

_da_o
REl.ATOR:~J~IlE.oUlRI!iUPAl\ECEIl:_.__

VISTA.., Doputado _ 06de. em 2l1ollOIllQ

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

""'"'·_,......,.,11
Hot6tIo;1tb

P A UT A N" 01/20011

A-_çIoFlIJollI:

PROJETO Df! DECRETO LmlftLATlVO ~ 20118W •
di ComIIdo de QIncU:. Tec:noIoQIa.~._ (IASC _lllGe) • _ 0.,..,. o ""'
~ da Ponarta ne 5M. dl2D de outubro de 1m.
~Mn.~.=-~ue:
J*1I~ MMço de~~ Im

=-~~_... _-
RELATOR: Dat>tado sERGIo MlRANOA.

PROJETO DE 1JECRlrr0 LEGISlJITIVO li" ,",1M.
da Corri..ao de CI&nàII. T.enoIogIa,~ •
(nfonn6lSca (MSC 1f1gQ7) • QtMi~ o MO ~
'""""'. concouIIo "'*"JlIdO *FUtIdaçJ<> _ LWa
do _. '*" Olqliorw lOMQo do __
aonf)tII ttm~ rtl6cII. nI~ de Mauoró, Eatado
do RIo Gta1delb NonI-,
RELATQ!<:J)opIbdo NEY LOPES.

PROJ!rrO DE Dl!CRE70 lEGISI.ATIVO li" W1QQG _
do Coml_ do CIIndo • T_. Corru>IcoçIo •

........ __ oulorgtdo * o lJIirb R6dlo •
T_ UdL. pn eocpbrar AMço di radlodlfuolo
....... .... hqlltncII ~. na clcIad. do

=o=.do~~NÃssl,

PROJETO DE00=I.EGlSl.ATlVO li" 10!lI11lllll.
da ComIooIo da ClIndo oT_Corru>IcoçIo a
Inra.- (MSC 543I1DQ&) • quo "all<OYll o m quo
l'IlICIYIa pIII1lIOtIo "'*"VIdo * Rid'o VIIpnJIo Uda••
pn oxpbror ooM9> di radbd_ ....... ....
~_.. no_daV",-*,. _
daSloPUo".
IlE1ATOR: llI!><ado Nr{!(ARA.

PROJETO DE DECIlETO lEGllllATlVO NO 110111lQ9·
da Conluio do CIIncIa OTocnologla. ComlriI:IçIo o
_ (M8C ~lllGe)· quo "_ .... quo_ • ......,.......-*FUtIdaçJ<>__ '*" orpIolar ooM9> da _ ......
.. onda-. na _ dllIgoa V_o EIlIIdo
do RIo_do ll<A",
REl.ATOR: C09<I!a<b CAIO R/l!lA.

PROJlTO DE DECRETO lEGJSLÁTIVO ti' 13711QQQ·
da Conluio da C3r<Ia • Tocnologlo. Comunli:açio •
_ (MSC l_lgQ/Jl- "" 0_ o .. quo
"'*"VI __*FundaçioE_. CuIt1nI di
'-- do NtJ do RIo daiV-' para "'l'I<>1Il' lIONIçodi _ ...... Im lrIqOinclo rnc><IUoda, comft1f .nacldodado_
~_da__••

IlE1ATOR: DopIllado JAIME MARTINS.

PROJlTO DE DECRETO LEGIStATiVO li' fGll1m·
di ComIooIo di ClInc:la. Tocnologlt, Como.nctçIo._ (IASC 111lll11Q4l7)· quo 0_ o ... quo
........ a __ cM:>rgIdo • FundoçIo FroI Joio
_ VOllII • OF.IA.. pn txpIoror lOIVlço do
__omfJCqOlnclt_.no_
do oWpoIo. EIlado do GoIM".
RElATORA:DI~ IWRX/MER LOBO

PROJETO DE DECIlETO 1EGlSlATIVO ti' 10000m·
da~ di CllnclaaTocnologla,~ o
_ (IASC 1081/1llGe) • quo"_ • 11Io quo
l'IlICIYIa_oulIJIlIIda*_R6dlo
UtIoocoIogIa _ UlI., pn txpIoror ooMço de
_ ....... Im onda kopk:aI... _ do

IW1QI,._SIo.I1auIo:.
1lE1ATORA:~ ZUlAIE COBRA.

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO N" lP311m •
di CorNIIIo clt C3r<Ia • TocnologIa. Como.nctçIo •
_ (IASC 1441l11llGe) • quo "tp«lYl o ""' quo_.__._llonodolloa

Eopt<ança LldI., ""'" lIXpbtat _ d1_
...... om onda ....... na _ dllloa EopoItnço.EIlIdodo__•

RElATOR: llt(lUlado JAIME IIARI1NS.

PROJETO DE1lI1CIlETo IEll1MAT1VO li" Ill611QQQ '"
da~ clt CIIncIa o Tocnologla, Comunk:açlo •
,_(M8C 11llM11l11lel' quo 0_.... quo
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1_ (MSC lllQ611lM)' quo __ o alo ""
l1ll1OYO a...-.ao 0IlI0Illada*EmIuora 8aran<IInoa
Uda., ""'" OlqIIo<orooMço do _ 10<1OI1I omonda -. na _ do _. _ do RIo

_do&l'.
RElATOR:~ CAIO R1ElA.

PROJETO DE DECRETO l.EGISlATIVO ti' W1W9 •
da ee..- do C3r<Ia a TacnoIogla. Conuicaçio a
__ (MSC 1427/1Q4l7)· ""0_ o alo ""
_.~_*R6db~_

Uda., ""'" a>qolorar ooMço da__ IOIlOIO am!IaqOInda~ no _ do 810 _.
_do8lo_.
ReATOR:~Nr{ KARA.

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 11' De/1UGll •
da~ do CIIntlo oTOCIlOIogIa, Co!WJnklo9io a
__ (MS<: .711008) • quo _ o ... quo

_.~"'*"ll0l\0*-
~ clt ~IIIO LlllI.. POlI oxpIoIar MMço clt__omhqQlnda~... _
doe-nb<J.E'aladoclo__o.

ReATOR:~JAlMEMARTINS.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' Ile/1llQQ •
da Con*do do C3r<Ia • Tecn%glI, Comon/oo9IO •1_ (MSC 41ll11gg&)· "" __ o alo ""........ ...-.lo "'*>rgIda *__
IblIInga LIda. pn oxpIoow- aorvIço do _
""""" ...onda_. na _ do lbIIlngo, Ertodo da
8101'01*>°.
RElATORA:~2UU\lê COBRA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ti' Qg/lll9Q 
da C<>nlIIOIo do CIIo<lI • Tocnologlo. Conullcoçlo.
_ (MSC «8IlggQ) • '"" __ o lIb ""
rancwa a c:ono-Io ou1oIgada *RIKIo llIuIano clo_ lida. parl Olqllorar HrYlilo clo _
IOlIOtIIlOlondt_.llII_da_._
do8loPUo".
RElATOR: De!><DdoAHD~ BSNASSJ.

PROJETO DE DECIlETO lEGISlATIVOli" 10Cl'lm·
da ee..- do C16ncIa • Tocmlogla, COIIulIcaçIo •
lnfoon6tir'> •• «8Illllle)· ",,°_011Io quoIOIlOYlIr .o<lo,,-,,*__Ofuoora

lJ::k•• tido" «r.pIOIW~de_tonoraemondt -. na _ da OIlIlljÚ. _ do 810_.....
RElATOR: Dajllltado JOé ROIléR1'O "TOCHIO.

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO N" 10211UGll.
da~ do ClAncIa o TacnoIog1a. Conuicaçio a
_ (MSC _11l1l8)- quo"_ o 11Io quo........__*__ doSol
Llda.,pn*'lllO<lrotf'llçoda am
onda _. na _ do Ara!1oqIlll8. _ da 810_.
RElATORA: Clojlula<lA zulAlê COBRA.

PllllJETO DE DECRETO LEGlSlA'T1IIOlI' 1113111lllO-'
do ComIIIIo da CIInda a Tocnologlo,~ a
__ (MSC G2I1GQfl) • quo ......... o ... ""
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l'llOJEI'O DE U!I H' 141 IN1I11 • do Ir. _
_ .quo .... -(lOIIIII'OtI' "'*" do
_.dI_pnwtdIncloo".
EATOlI:~ llW.DO LiIT~.

l'IlOJI!TO DE LEI N" 3171A111M17· do Sr. _ Roque
...._~dollt.:M<I&I.Il~a.3ll4<l120._.'l11,quo_-_._......-
IlaATClIt~WALlllRI'tl\ES.

l'llOJEI'O DE LEI H' 112/1_ • do 1It• .- __ .quo"llll_rOCloçfoo__M4.Il46.

101 .. UlIII, • 11 • )InIfro • 1173 (C6dIgo •_aorr.
N!1.ATOIl·o.-NEf \.llPI!I.

PIlOJETO DE LEI N' IOIlN1tlOO· do _ FIcIIIII'..._.~F_do_·
CfRC • OI ConoIIIoo lIIgIonIIo • lIocnlIrfoclo •
CII8EC; ...,. _ •~ do 
~.oIII_~.

IlBATOlI:~ NEY LOI'P.

PflOJETO DE LEI N'42llItIM. do Ir. _ T_·
.. "dlI IrIOIIII9It-~

JodIIIIlo -pIIII---:g:,.""='.:==m-:TÕctIo.
PAUTA N" lW2000

A - PrcJ-Is6H .... dllpoalçl\N
..,... (arts. 201 .20S do RI):

TIlAIIIITAQAo__

_ AIlI_À~H'

aa'tllll·llo".~_· .._"_ t4t. 144'" eor-..,..__•

loM9> - - • - .. palIdoo_._.-.....-.--
;:,.~'=::.~NIToNo.
lWECEIt ,.,. ...I.,~VllTA ..~__ CorIoo _ -. Im_,.
~o:-...:::.-~-.~ -~
• - ......p••lI6M ..,.,. *aprecIlopIo do
PIIMrIo. e-:

URaeNc:lA
l'llOJI!TO DE lIECIlETO LE-.ATIVO N'~_ •
•~ • -vooo _ •• DIIoM
lIooIlnoI \MICl141W1tllt) __ • _ do__.. _ ~cex.-_. do_'·.~___""*"",,._eoc.-_
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Pl'IOJETO Dl! Dl!CIE'IO 1ZOIIl.A'IJIIO 11' IllIlI1G11O"
di ~dlClIndo.TIOllClIaGII.CCi'MInIOOl/IO.
_1MIC~llOO)·"" __•• ",,
oulol;o~ • FundoçIIo DClln-..... poI1I .......oorvIçodo__...
hquInclo -. oom ... _
_ .. _dl_.~do_.
AEl.ATOR:~ ~LA\/IQNE.

PNIECER: ~~.~ •-......

:DlÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

AVISOS

PROPOSIÇOI!S EIII FABE DE
RECElIlMENTO DEEMEJI)AS (5 &E1ISOES)

Decurso:~Seulo
ÚItIm.~:311D312ODD

~(art.11" ••11'1

~~~~
COIoASilO
A • Da __ ela ConetttuclclndcI

-:Iur1lIIoIlffo .........
PROJEt'ODl!LEI1I':ueom-dollr.__
_qui ........~ dO art.11 ellftOWl 0 .. 14 da
LeI ri' 1.700. do l' do _ do 1071. que __ • _ • • lIpOOOIlIooIO dao __ .do__._'
~ &IMD .. ..,.,.. ....".. em todoIoe
~__•.\Ol>OI!IlIdo' Pl.ri'2.OIaIOI)
Il&ATCllt:DoIl*do~1IDM

PftOJETO DE LEI 11' 1.11l21ll7 - do__
(PLSN'1711111l-__-._..... do
NCImotI.ctá • eM ot'*- ~..
(N'I!N8ADCllI08 PLo H'o7_ .1.104M)
RElATCllt: DoIl*do IWICOtIROIJM

PllOJETO DE IZI II'.JlClO.MlII- do _..
(I'U 11' 1141t7) - quo __ • 0QI0 cMI
_.__dl~do_"'do

=",..cC."~.-.cIllI*-do
RElATCllt: DoIl*do /oWICOllRCUI
PIlO.El'O DE IZI 11' 1_- do Ir. __
_ - .. "dll_Iodo;IO • ........-doLel
ri'SAIO, do 11dI~do 1m(Ql<Igodo_

=&'=".=~ .
PlIOJETO Cfi LEI 11' _ -do llr. Enio _-""

=:::~do~~~do
RaATCft:~CAIOltI!IJ\
l'IIaJE1'O Dl! LEI 11' __do Ir•...-_-

ri-=:-J.F-=~r:=:.':....,;
...do .......~ooPl.ff'...~
IlI!I.ATOR:~ IWICOtIROIJM

PftOJETO Dl! LElIl'_-do ...~_
",,_.LeI ri'''0DI do di 10 do_do 10ll0.____ ••,,,,bN_·""_do

_._ooPLri''''_
RElATOR:~IWICOtIROUM
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l'ROJl!TO DE LEI 11' 1.23MlO - do Sr. LuI<_
l'lo<oy-QUO_.,ZOdoorl.l04do LeI ri'7.210.

~~c:.=~~nor.

I'ROJETO DE LEI 11' '_-doSl.JoIc'Gm1dIo
quII -libra •~ do .n. 29, do DtaeIo-LIl n'
UM. dl7 do llirII do 1070. _ pelo~
ri' 2.4". do 21 do jonOIIo do 1llOll. dIoondo _ •

~'::':or=,dllw=':g~
REV..roll.llIputodo GS:NNl FlWTAS

PROJETO DEIZIIl' 1_-elo er. JOlIo_
"",,_oLelri'e.ooododo20do_dolllllO,___._elo_do

__.~ooPLri''''_

RElATOR: _MARCOS ROUM

• • Da AIIMlM ela COMtIlucIoIIllIlclD •
JurIclIcIdIdII (.t.ll4, 1):

PROJIiTODl!LE1N'~-elo sr.Vlc_ f _
- __-.-do-l-
no- 0IIIl!k:UklI tD"'-: I ll..b dllMInO de 1· •
Z"_. {API!I/&ADO o PL 11" 2.7ll2N/)

RELATOR:~ROlNIO LAVIGNE

PROJETO DE LEI 1I'2.7111-11/ll7-do sr._-.
- __ - • .....-dllIUilI<ll;Io==e-.. """
REl.ATOR: lWlC08 ROIJM
PROJETO Dl! U!I N' ••77I-NJ1 - elo Sr. __...--....-_.......
cio LeI rf'e.o3e, di 11 do ... do 11ltll. _ 'dOpOo
_._do_elo~do5Or\lllO.lllI

-~.Rl!lATOR:~ EOUARIlOPAEll

.......doLll(8l1.11.. Q

A • Da An6IIM doi C-.cloMl~.
JutIdIcIdIde. MIrIIo:
PROJETO DE LEI N' lJ1llU1IlG1l· elo _ FodoroI·.... ._..."""""""'ó
::~doo~"':~"=
=r;.=lI::_~ ÍIOEleRfOMTOCHlO

B - Da AnaM doi ~"1dIldo •
Ju'-(.t.ll4,I):

PROJETODELElN'B.7lIlI/11lOO· do_f_o....__gnIodo_1JlliIna •do __~~ :\PL %73191. PL
aee.tlJt. PL 17'3oUM. PL 18S2JPt, Pl. 2101mD, PL
2lIlJ7JN,.I'L :ltKI761. Pl. 203'lJ1O..1!t..31llO/97. PL.-. PL _. PL _. PL <401_. PL
_.PL_.PL"'01OO.PLG"llIOOl"
RBATOR:~ IKAL.DO t.l!Irnl

A·~:

Dollr.__·quo"loquorque" _
_ EIpodoI dooIlnodIl~.1luoçIodo__ llOerur.

Dollr.I.I*_·"""_ .... 
_do~doT_~_.
_._~.._dlGciIIN•
• ftlndo_~"""__'"_do_o
Dollr.__·"""_.-..;Iodl_do ....._.
_""""""'_do_.__ doi~ 1M'IllJldcno • do
_ do COII*l:Io v...- do DorModoI do
-'poI1I_._dl_""rooIliI'_do_do __ ....,.do_.



DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

~"'=~---~
CClUI'MO
PRQETO DI' L&J N' lIT.IIIlI-""!Ir.__

• Joio Qrwdo - que "dItIM • iifIPOC NIdIdii ..
....~_._do_..._do_ .... .~

rf1I'\.IIO'I)O\

-...=--~~DELI!N",_-............- ........-._.__.- ..__...-............
........ -. .tM_..,-..
c....-"'t.l~
1IlIlA1OIl:_WClWClPlDATfO

1'WIjoIM_1AIjart.1'I1,"''I'?

~DII!LI!H'''''''_,'''!Ir.__ .. Id.,f'dlLolrl'
UIl7 _ -. ... _.....-_ _.AH9L,
........o _ ......."*"'"
::u-==:'=~
I'IlOJI!l'OllIlLEI II'~".dolr.__ .quo__ ll'doLol ..

1.m. do 10 do li*' ... 1 ali o __do__•

IlIIlATOR:_FalHNlDO_

l'IlOJETO DE L&I 11' 4.l*lt1... do Ir. __ ·qoa-. .. _dOPon;ut_
......... _.:-dlUIo~dotaoo!lu.do __ oM.2S• .,... ... _Ill ..

:;t"&='JQlIÉ_
flII::UI1'Qu:.I~IN'~""doI"''''''_ ....._.qoa.'dlopOl_.-
r-::''!''':-,:::,,=;W.: .......
IlI!LATCII"_F-..oo_

12584 Quarta-feira 29

f'IIOJE1'O DE LEI li' 1.:s11l11" - dO !Ir. NgIo
~. quo "pftlIIlo. -.00 por_ ....
_do........~do ...
_por_:>o<__.
lIElAõOIl:~ "J!GIIIAI.DO ClI!IWNiO----AWIOIS

PftOI'QSIÇOI!S EM "AlI! DI!
REa!lllIIEHTO DE EIElDAS (IIEIIO!I)

lIuto--_(ort."l,lI.""
~o:... ,lo
0ItJma SMdo: 301031110

PIIOJl!TO DE La 11' 11l11M· do Sr. Pau;> Roc/lI •quo "dIOpaa _ • pro!o\Io do __=-......_.ao norIo do roQlIo e.
RaATCIl: _ flWICOllN'CMI!O

PIIOJETODELaH"lMI11l1M1·dOSr.__ •
"",,_.Lolrf'olJIllG, di 31 da_'" 111llo1.
quo""'_._,.~

_.~C/lIIoc:oo-x>_
........ d6__~.
IlELATCIl: _ /'I.ÁVIO llERZI

PIlO.ETO OI! LI! li" l1J3.N1G1t. do 8nI..... _.qua"dlOpaa_.~ .. lmpIIrilIÇIO do_ ...~._do__por.........---_.ABATa!: _ /'I.ÁVIOIlERZI

PIlOJJ1T'O CE LIl 11' :M1-NlllGt • dO Sr ...._ ·""""".,....._do__
o_da__._

-_.~.........,
N.'lA'lllIl: _ MlHAlDO VAIIOONCEl.l.Oll

PIlOJJ1T'O DE LI!I 11' 727-NltM Sr. 0C00u0I-.. .quo ......_ do OIMOOR.
CIOnlO,.,....,..,.~1W*;)*N8L.._'I!L,.1Il__.
RaATllIl:_P'iAVIODIIIZI

PIIOJl!TODI! LBII'_..... _ ....~.qua"dlOpaa-.-...- ...~ .._.
1ll!I.A'IOR:_I!XI'E!DITOJONIOR
PIlOJJ1T'O DI! Ll!l1I' 1.1Q3.N1...dO 11<.__
"1I'M"IMnow NdIIfIIo 1I013-_.1· ..... n
a.a,da21 .. _ .11l11. qua""",,"_....... .-çIlM~ _ do _

~.=~~
l'IlOJE'lQ DE I.S li" 1.1~" . • 1Ir. _
~ .............. oIriQll1l1.mM1 de
_ - por - • MunIdI*'" quo-lOJIOOIIopola_, .. ___.
IU!L\TOll: _ PNM IW.TAZAR

PROJETO OI! LI!I NO' UII1-Nl* • dO J6lr
...................... ~d .
~ .......... IClClIlCIdOI~ou

~ .. ~ ... 11&I.h."
---_.~._ou_o
RBATOIl: _ L.UCWiO PlZZATTO

l'IlOJI!lO DE LIl ti' 1.lI1_ • do 1Ir. _-' .. _.lIOot<:oçIo.~
~ ........ ,. l.IlIIDgiIG drt

:='~J:~"'''1orrIúa9ID
1'II!lATOR: _ LIJCIANO PlZZATTO

-..___...-....-.- _--.-.- .......
Do~l!4IlllD __ quo ...._.__ ..__.
ANI!EI.,"'-"" "_,,,
_dolllOOlli&_~__ •

=:-~... _-
Do_MtgIo __ quo ....

.......... 10 8rIrloo NItIonII .. O-:~lCilIodal·_.,,-dl_do__..____dl __.--_...._.~
..noe.-MtgIo__.~ do

---_.-.. oçOoa~ cem Na.I'IOI do FQTS • D RMM6do_ .1tM. com. pOItIolpaç&o .... _
iJCHKI-.--,~ ...~ fi'»
_o~~dOFGllJ.

Ooe.- ......__._.
~Pl:ltIlk8.Im........ CIOmP'lIdt... cs.PET'I'IOlIMS. .... _ do FGTlI. Com •~
dO~daT_do_"c..
___ do~

~dol'Q1B,.~_dOIlIoMi1OI
~do_."--_dOa

_,....,_doa_.
-",-IIgalIoo..-
00~__•_.af&çIo do-_.HabIIaçIo.

COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

LOCAl.:_',_"
HOlIM1O;l_

PA UTA H'0112OOO

AUDIêNCIA POBUCA
..-, .
'~._._..-.'
~,__NOIIl.AT. """""di IIadoilIodo
CorNio~

!Ir• ...--«I_.~da~
do~ do l.Ilac*do • _ •~_ do _ • ....- di F-.çllo_._(FEIW);
".~-...o-~dOOoolIItdo..-._ ..__.-

Março de 2000

COMlssAo DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOM~CIO

1.o<oI·_5._U
Hor*io:1Oh

AUDI~NCIA PÍlBLlCA~MS_DI!CI!ftVE.JNlIA
~ .
~~ANIlClJ'HO._dlI _

"VISOS
PROPOIIÇÕI!S I!M !'AlIE DE
RECalM!HTO DI! ,EllENDAl{IIE1I8OES)

.........Lfl(ort. 11•• 1.'1"

Deoutao: 3"-..0
(J/tIma -.60: 31/031O(J

l'IlO.ETO OI! ~ Il' 4.30.....11.., _ • •• _
_ - _ "1lO ..... IDdaçIo' _ 'J'. do

::-..:..-.~:::.=::::acc:::.=_.
IUlLATOII:DIl>oMdo __~I

PAO.orro DE LEI ... 3.2ll3I1lll17 - do 1Ir. _---'-_._ .._._IIll...._
~.Rl!LATOIl: DIl>oMdounz_
l'llOJl!TO DE LIlIl' 1WI1...doar.__•

--.~-_.--quo_."'-,.--.
Rl!LATOII: DIl>oMdo~IAACHADO

PAOJIETO DE l.2l Il' 1114Nllllll - do ar. CIIoD_-_--__doolugutIa__._dlI~._

_."'-~
REIA'TOflA: _

l'llOJl!TO DI! LI!I Il' '.lIGN11111 - do ar. _
T...... - ....~ ...oW-Odll~ClU_ .. _ da -..çIoo _

_.~._do_.

RaATOII: DIl>oMdo llICNlDO l'!iMN;O

f'IlO.lI!I'ODEl.2lll'l_ 1IlIQlI-qua"dlOpaa_a...--..... ..__no __ do_"

IIWpCMIbI •~ ..~ •

PIIOJl!TO DE LEI Il' 1.S21/D1 - .. Sr. MÍIc_- ... ·_.__ da
TUfIIIM.dI",*-~•
RQATCIl:_~VAOCONCELLOa

l'IIOJI!TO DE LEI li"1'-- do !Ir. LuIz _
-quo"lllopllo_ ........... _do- ..-..-.IEATOIl: _llAlÀ'Il8.CAllVALHO

PROJIml DI! LEl 11" 1_ - do ... _
.......- DJnaIIoVlIOart.1·dllAf~
7...7 dojwllo.ltW.
fEATOII:_-....:lO""""""'O

1'I'IOJl!T00I!lJ!lIl'U4M1-dO •• _
~- -_......-......-_ -.1900.__- -._"..--,....- _--.
~TOIl:_ UJCW«) PtZZATTO

l'IlOJUO llI! LEI N'1_- dO 1Ir.~ .. 
que ....... LeI n-1.A12" • 15 de~ dil1t11'.

----~............., ..-~~da....- _.......-
-·( ~l
RaA'TOflA: DIlI*do FAnw.PlUm
PllOJel'O DE LEI N'~ _ dO at. "'*' -..-.... -- ............___._no__ cto

~.","""" ..._quo-DUWMlqua.__•

ftI{l.A,""", _-.oooAFClNllO
PaQ.IETO DE LEJ ",. 2.1011D1- Gu ... Ademk' ua:...... _o_do--.... __~----...._.
~o.-IÚVID_
h:>.lftOIllELBII'''·_-da''·APoo_-

lll'",1"':.=.:ar:: :::.":.~Lo! 4M1....1I. ..._.
......TCIt o.-ru.1II01lIIl2I

COIIIIlf.O.DE" .
Dl!P'I!NYOL.VMENTO "RBANQ E

INTEl'Ut"R
~-14._.
_1011

P " UT A H' 0112Ol1O

".~00_ ....... _.__ .....
_'__"T__

• AHO,'l'IL, .........__--...

~do""'-_r-t.Ql. ....._.
LaI~D.311••ldo_.l_.
Al!UlTOR:.,..,...1!IIlBlIIOH lW'n.

l'flOJETO tlE l.2l N' I........ dO Ir. _
_·__.I'mJpnoado_
_ da ....... _-PIlODIiN._do
~ di _ do u- Crlrinio - NJ:, .._.....__.
Rl!LATllRA:~__

PROJETO DE Lm ".2.Q2Il/1tG1. do". _ C*>.___"., do...., __ ...

........- ,.."........~........--_..__.
lM_~.

RI!lATOft:~ JONJ FAll8o'oMUA
fIAOJIrrO DE lS H" 2.02Sf1_ - do ... u..-

---'_.~.
_da_. ....

....--.
~TOft._ MOcIo ll4

l'IIOlJm) lllE U1 ".2.-...0 - .....__
- ... _ III.,f'.Lolrf'7.rrr,
do21do_dol _....-ol11.l-,_I._"rf'daOoNaAplo__o
_~"_dO_

AtO. a JI'''~ ..~ cID
........ IINI.oPundlll~.
~ da CIr'JIJD.OIIiII F'COI • eM outrM_.
ABATOR: _ CU!Ml!HTlNO conHO

PAOJETO DE UU N'- 2.tmIi..... ., ar.~
PInD • .-"dIIPh....~ ..............

~~~J.--.
PlIOJETO DI! LIlI li" Z.ll1I/lIfI - do at. LuIz-----._._ .....i...._i.........._,...~.
Rrl.ATOIl: _1lICAM>O FSlIIAÇO

PIIal&TO DIl LI!l N' 2.12011" - dO •• _
--""""dIOpaa_ ........... ___ou_.__.
1lIlATOR: DopMdoJQllÉ w.aw>o

l'IlO.ETO DI! LEI ". 2._* - .. Ir. o.
...... - ... ...,.._ • ...........-da_.._-_.
......... _do .... _paIoa_.____._doI_
tz...-::'~':=: __do_o

Al!l.ATOIl: o...-JOuo-.a!ft

f'IlO.lI!I'O DI! LIlI ". 2.11W'1_ - .....---quo.__ ---_ .. ----'.IlaATOIl:~,)C)M; Mo\iCIW)O

JIIIQlII'O DE LI! "..-: • Ir. """'*
_ ......... - ........ jlIOOIooIOI.....- .._._..-
;e :-:e-.... ,...,. ".... •... -
.-1.-'_WCWIOI'lZZAT'IO
PIIOlI!1O DI! LI!I)lO ,.~. do".__-- ----_do -......._

=-~J:.:..'--~.:.:=-._.
~..LlltI'l._- __
_ .... _ .... 11 121 ,....-.....-----_.._---...
=u~=:::wJO-T-.....-...
~ DE LII 11' 1._ - ..... _--..---_.:==,~:"l~:r..__

JIIIQlII'O DII! 1.11 11' 1'- - di Ir. __ -.-..-
........ mBp ,...................~::-..:=-..:.:~...:..._._--...._._._-_.
_o.-JONJ_
~IllELI!lI'l_-."._~;.:.;.........-::-,..::..:::=:.....................~ ............... _., ..........
==-D~·-'OOYMOQllCllU.Ol

~~.....-:::...~...:.~~.;=
~""'.-xIrtM
1IIlO.m'01lI!~ ...1_-......._:.=.Lo! "'Im. .. ,. da..... .m.--ít":':;.......-.==:"-=-:',=,"-l:.-'" ar.
-..r-D1llE"1I'1_-.&.- _---.- ...__.•._.
........ "'_ .. -......_ ....... ,· .............. 4 ................. -.0_

-..o.r. DIlUll ... • .._-...__...................................
:~r-:::úu.'nR.~AVAUD

PAOJIETO DE l.2l 11' 2.'l4/1llGt-do"._,_-.._obi""*"_ ............ do
........... WD......,.."..~

~~=~.
PAOJIETO DE LI! 11' 2.21111" - do ... __- ._do
_ ..__.-.1900 ...._.

Illl.ATOIl:_ JAIIIO CARNOlO

PAOJIETO DJE LIlI 11' 2.2:23/1_ - do ar. _F_-.._._do_
por~~~.~
__para~ no "-

NIdDnII di C ;* •.
N!l.ATOft:_1tIJ1ll!HS llUeNO

PftOJI!TO DE La N'2.22IM_-do •• -.. .... qua""_o_.'-'-_._.
RaATOft. _ MARcIoFOIUElI

PlOOJETO llI! La ". :u33I11111 - do ar. _
....... -quo ....... qua .._--_._........... .do....-.__.
RO!lATCftA: _ UCIA QUINNl

PIIllJETO DI LIlI ". U4111_ - do ar. _-- _-.aIa9IO..._....._ l!UtoII>Ioa _ na _ do__oonclI9Otooquo-"'-.
RaATOIl:_1llCAIlOOF-..ço

PROJETO DE LI!l N' 2.3Ol>'2OCO - do ar.~
00aIh0-...._. LoI" &.211. do '4do'" dilG1t. <1'11 'fIglM _ •~ _ •--.-...-.....peio lIIIQII*'e da nwta C ... UIO nI lrlIiIrnIl'_................."
Rl!lATOft: _1llCNIDO l"nftAÇO

PIlOJImlC€LIlI".~-..ar.__
-quo_....-.LaI~ 11•• 5.
_do111l1C1._~l.oII da10
do_. ll1t1. 1I.7U, doi 11 do _ do
11111,11.111•• '111 da ""'*" .. lN1l•• pola_----*-....,............,._0__....__•-_._--
_do_do~.~_ .....__da"--l'orlI-_....__.
PIEIA'RlIl: ItN'AZ

I'RO.IETO DE ua N'2.11_ -dO ar.~......-..·...,._.""'''''*''_110_._----.-..~~IIOlIIEM_
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l'ftOJI:TO Dl! U!I N"f........-clo Sr. _

:r:=~:o.,,=:'"=--=:'=:OIIloQalIpodo__ ._dopoRolnlO

;r:=-~_AcIODEN<DfWJA.
PROJETO DI! La H' ,._ - do ar. _---_..__ ...._.dI__ _

_do~.""*-_.•d6_

~~_~IoIATOS
PftClJETO DI! LEl li' 2.01Ml1- do ... _ _ _-""""''''''-_._12''
LIII ~ '''11. de ZI de nwço CIe 1_ • til OWM

="~WII_

PROJETO Dl!: La ".f'- - do _ ,_
(PL822B/1O)-llIlO"__'IIUlIIzoçIo"_
~ no erIIIino~. mIdo. di oUraI.....--.
Rl:lATOAA:~ElInle1l_
PROJETO Dl!: LEI N"1_- do _ F_
(PI.3-)-quo"dlopllo_.l'ftllI9Iooo
~, ...__ oom ....2fl,_V.
dI~_.dA__•
ft!lATORA:__ ELVlM

PROJETO DE LEI 11"l~-do _ F_
(PI.327111111)-.,...-"._doo__1IO"""-palIdoI".MlJ>TOR.__ AOQUE

1'AClJa0DELElN"f.--do .... __ -quo_ .. """,,,*,_do_ -._, -.:101._. do"""""._I.......~_.•dI
=~m.aoHPlfm)
PIlOJI!TO DE LeI ri' f'- - do 11<. _ bIt___ ' __ dO_do

=-.,o:.::::::-~~..
PftOJeTO Dl!: LEI ". ,_ - do Sr. ""'-' do
_-quo'-. ...... do 1.1I ri''''I4.do3ll do_do'tlIll.doI__•
IlElATORA:_UlItSt_

~ 0lE lJ!l"'Uf&2llOO -do .... """" 0a*I0
-que~o.-t.,- dII'" rl'7ZZ7. d1121 de
_doflllll.... _ .... fllll,_I.
...... -rt'dIl~,.......lnIIMlJoFoodo
~do_do_-fOO••
Fundo~do__do_-fN". Q FUIIdo~ "~ da
CooWD-Ooolo-I'CO••dA..-,.-.
RI!1A1OII.1lOPI*do~COEUl9
PROJETO oe Lm ". 2.37fl2flOO -do .... _
_-quo"dIopllo-..ooldodo"",
~ IWZonaFr.a dIl.....d6 oubI

=~~RICAROOFEIlAAÇO
I'ROJETO DE LI!! NO 2.lMl312llOO - do Ilr. _ do_ ....--~logOIcpora
_do_domlcnl._

;r,.~o.oo-lllCoIRDOFERRAÇO
I'IIQ.ETO DE lJ!l NO 2A3II2OOO - do ...__
l.IlOo _ quo "dIIp6o _ • _ do ..- doo_ doo do Fundo do

~ooT_"_do
_do.........-.RI!lATOIl: _ J01.IJ PlZZOlAm
PROJETO DE LI!! NO 2Mfl2flOO· do ar. Loo __

-quo_-o~do..-do-

=,.g;,==~~'
.....-vo Iort. 11••••• 1')

~~~~~
COMI8$I.O

I'IIOJETO Dl! LEI ".llo54/f8llll- do ............ FIho... _ ....._do__

~.:..~~=""_.

PIlO.IETO DE LEI li' IIf/fllll8 -do"'.__
QUo _ eb<tgol6rla. pllbIIooQIo do _ do HIno
~ ••~ da 8IndIta NàMI noe__ .dI_~.

~PL"""'f_.1'-'
~~.

PROJETO DE LEI H' II1lI/fIlll8 - do ar. 0IddII VIOlta
ÜIIO_quo __.Loln'll.317.doldo_do'""pn_.. _do do

...... • lMf'Im enqulldl'lldla oone lIIIcro •
peqLIInU~O~_~ClrlJndoeda_ do lCMIl • do ..... _. PL n'

1.-'IlELATOIt_CNWTO_

MOJP!TO DE LE1 .,. 1.117/1100 - dct ..... f«Ier8IO'LS.2QROI·· _."__._-............ dl_.IIII*_.
~·PL"""'f_.:z.ll101lll1.2.2IB/101
IllElÃTOft:~ l\UX CANZWI

COMlssAo DE EDUCAÇÃO.
CULTURA E DESPORTO

PAUTA ".1100
~_fD,_U_f0_

A· "'-1çlIea .coj_" lIpIWOI«çio polo
PIonirla da CMa:

'I1WIrrAÇAo ~NAIIIA

PROJEl'O DE 00CRE1'0 LI!OISlATMl Z>4IOO -010 .... -. _ pIooQIo do
dIopl-. ..... f'. _..." do _ n"., d< 27
do_do 1_.do _ d< E<Il-"'>"
IlELATOR:_OSVALDOIIIOl.CHI
p~-

• " l'nIpoa/g6M aus- ..~CGIlCluaIva_~:

• TIlAIoWI'AÇAo 0llD..AR1A

Pft.OJEI'O CE LEI ". !.MCW1- do 11I. RomII NIno ..
___ <Io_do __

_do <Io_.

com liMlAcIIncII di~.
RElATOR:_I'lAVIO_
PAMeER: tIvoI'IwI -o PL~..... ".2
.oonlIl'tdO'~rfA1.

PROJETO DE LEI H' l.2AMlT - do &. _
ChNgIo • qUO .,.... o <doIIo do .- .....
lnIdIcaIe.~ di~ no. ano& iDiIIIItIIII.
...~dcOllllO,.d6""~·
RELATOR: _ OSVALDO IIIOl.CHI
l'NlI!CER:_

PROJETO DE lEI H' 3.111/1I7 - cio 11I'. _._. • _ d<"'*"""900

do .......... do-...odonloloalo".
_PLln"O:J.7111117••.
RELATOR:_NJlEUJOOEllOOZ
~ lIYoriYII ~ PL U11N! • ~ PU n'a
s,'J1e.Q7•• 'DCWI • 1
PROJI!TO DI! LSl N" .......,. - do ar _ F1Ilo •
__.......... 1.1I .. .-. do 14110_110
1111(,quo_.-..,_...~_ do~.....__•

_PLn'4'-'RElATOR:__I!LOQUI!IIlQZ
PAIlECEII:__
\VT" lXlHJUNTA _ ~ Morioo _ •

JoIo.....em' .
l'MIlEl'O D&Ul _.-cIoSt......_.quo"dIIp6o_o_do ,,-,-

PROJEI'O DE LEIfI''- -<10 Sr._.
-quo-..._CIYlI_.dA ....
_·,_PlIIn"o1lO7M.1A_.
IlELATClR.llojModo EIlER !IlLVA

PIlOJEl'O De LEI N" 1.1_- do Ir. PIUo UM que "dornoaaIIaI • _ - 8IM;oo _
_.diOlbu~.

IlnATOR. DIII<*clo FlAVIO ARl/8

I'IlOJETO DE LI!I N" 1.f14-Mlll - do at. MIgIo

~~.,.;~e:-~
Aoropon> do Porto V_o EIladodo_
ft!IATCIR. DopWdo Nll.eoN PINTO
I'IIOJETO DE LEI li' 1.54:!RO - do St, F__ 
_ .......... __ do /.oi n" ...,.... do' do

....... do'_quo"diopllo_.~_...
RelATOR. DoplMdo FlAVIO_

PROJETO DE LEI N" f'- - do Ir. __ do
_-... __ • LoJ n'4_, elo Ido _ do
111II, quodllPllO-'IlftlIol:IOdo-,
_do_._1Io_ .•116..-,,--.
IIElATORA.""'" _ 8I!IllWIO

PROJETO'DE U!I N" M7lWI- do ar. Aldo _ 

'lUI"dIopOo-'~"~'-'..... da*-_.d1_f'l'O'oldIncIOI.
_ PLI n'o f 77I/IQ, 2.4111:IOOO.2~ •
RRATORA: _1AAA1II!IONMlII

_O DE LEI li' 1.7071l111 - ..............
...- - quo • /.oi n" 1.111. do M 110
_do'......
RELATOR: llojModo NLSON PINTo

I'IlOJETODELElIl"1._-dolr.~CII'o'OIIlo
- ..~ o c:&J'I'fQ.Io mJnimO .... ...-.
"""-'011outrM_.~PLn"
11tlUll.
IlnATOR: 00pUi0d0 PADRE AOQIJE

PROJETooe U!I "'1._-do"'.__
-q.. "dIopllo_."" gcoblIIoaolOl'oll\>Odo
_"'_IIoTV._pnlloopll*._Clt"'" dIIl"Idi pJ:lIta..... ',............,.
da 1- .,.. Dr*'I dll"IIdII pQbUca.~ elltllc*ca_.
RElATOR: DoplMdo l!llUNIDO__

I'ROJIrrO DE LEl NO 1._ - do"."" _ - PIIO.El'O DELIlI ".:I.03OI88-do8l'._1oIoII""

:::PM.c::.~"ConMIIM EIccIInM. ;:;~::......:==~::.:
IlaATCIR. _PROI'ESSOIIWI;JNHO =:r=~.'_PI.on'o

PROJETODELI!IN'1Jl2MlCl-doSr.__ ItElATOIl:_EllUMDOIIEAIlAA
- ,,~eobfw..o dll.necICOIL~~,~.. • ..._PLn'IM71ll1 PAOJETODELElN"~-clo". _
,.,;u,TOR._PI'lJLOuw. 00 1II.:lO d< LIln"'_, do 11

do ..... do 11lIIO. _ "..". •~ do

pOIlI ...". porIodoraI do __ •

_.di_~· .
1lELATOR:~RAVIO_
PMECER:-'COIII_l2l
PROJETO De LEJ N' _ - elo 81'. _!lUWIo.
quo'\toj>llo_. _<lu<foál*110 do-"
logoI ... _ IUpoc\o<oI do DIrIIo".~: PL

...-.IlElATOlI: llot>u\Ido AbEMlR LlJCA8PAIU!CEII: _ .. Pl. _ ... PI. -.--'ll$fA' DIpumdo~_, om fUo.oll

PROJETO DE LEI N' 2IG-MII - do !ta. ArQIIIo
0U0d0ar/II • quo 'd6 • dIrmlInoçIo do .Aoftlpor\D do
8IoJoolclolComPoo'Pn>IooiIorum-_
8llQt 00 .-oc>M> di cldodo do 810 "... do<
ComPoo. _ do llIo-."
IlELATOR:~~Ill.VA
PAR!CSl:_

PROJETO DE LEI N" m-Nllll-<IO Sr."'"e-.quo _ 'Aon>pocIo _ 010 _ •
_ F_' 00 lIol-"> do~ do _
_do_,"
RaATOR: DIII<*clo JOEL DE HOI.!J\HOo\
PMECER .......... oom lIioçIo elo~ do
CVT

PROJnO DE LEI N' __ - do Sr.~ T..._.quo __._~do

dIodpIno~lIo~do~
___ doO_.... do

_ .-, <lu .- pllbIIco • prIYado .. Iodo •
PoIo'
IlELATOR: DopIàm LUIS BARBOSA
PAR.ea:R:_

PIlO.lETODE LEJ N"_-dolIt,F__·quo
_dIopoolIhIo ao_do Cdaoçe.clo__pnponnlllr.J*IldclOÇiO ou _ do
.- om jogoo do lilI10r ou _, -.do_ ...__ouoopxtiYoo,"

ftELo\TOR: DopIàm EBal SILVA
PNll!CER:"",**",

FIIOJIrrO DE LEI N" Uf7111ll - do Ir. ...
~.quo"lNlgo.~_dolll.13

do DIlnbol.ol11'230;doa dllovoi'IlrIl'do ll1e7'"
ftELo\TOIt DopIàm GASTA0 \IlI!JAA
PAREC!R:_

PIlO.EIO DE LEI N' lA1fIllll - elo llr. RllboI1o
.-..quo_do_do_.doImpoolo _ _ 1_ ..
lqIlIporoonD • .-..~, .. 
-'~""'~llUpor_
_.
RElATOR: DIII<*clo_IILVA
PNlECER:_

PROJETODELEl ".,_-doar.'-_'o
qIlO"dIIIlIlO_h:riYo_... rl/llIelo_dt
2'.S'gru.-
RELATOR: _ JONIVAL UlCo'Il JONoR
PARECEJI:_

PROJETO DE LEI li' 1M71l111- do ar. Or. _"
QUO-..lOdoc;IIodo...al•••elo'" 112 do 1.1I
n"1I_.do20do_doll1111.Cll'"_
.. _._dooducoçlo_II'••ot_.---.
RElATOIl:_AGNELOQUElROZ--PROJETO DE U!I N" 1._ - do llt• ..-
_.",,_. CIo NaclonoldooAPAEI,"
AElATOII.~RA\IIO_
PARECeR:_.c:om_.

PROJETO DE LEJ '" 1'-- do a: Paulo Joot
_·quo-.-.IloonlooI.oI .. 2M.dtUdo_do 111I7.quo--.--,_.Lol'"
•.117. do %I do ogooto do 111I2', -....ndo=...""'-' pn.~ do __

RElATOR: DoplMdo GABrNJVlEIRII
PARECER:_

AVISOS

PM~~U ~ F~ ~
RECEBIMENTO ~ENOAII (IS 8E8I6E1)

Decutao: 10 SNdo
(J1tIma SNdo: 04I04/(J(J

1'rajOlDI~.Ul (art. "1".".)
PROJETO DE LEJ N" oIUNIl5 - do _ ,_
(PLB1&W)-IJIO_cIlot/IIIlIlIl/lIOft9IOdo
"--"'-'~IJIO...........
REl.ATOR: DoplMdo 0lIMAR llERRAllIJO

PROJETO DE LEJ Il"~ -do 81'. PauIo_-quo_._...__.ot_
provIdtncW,
RElATOAA:1lI!l'IJ1'All" lWllo\ B.YW.

PROJETO DE LEJ N' 2._7 - do Sr. 8oIvocIor
Zlml*dI - qui ~I • lIlIldIdtI ..........._ ...... __ do

l1IIPOI r t '11tl'rr:Nl'.
RElATOR:DoplMdo ADalR LlJCA8

PIlOJE1'O DE LEI N' UII2III7 • do llr. _ 80ItllId.quo"Dlopllo_.-.ç.ao.._-
do"HIno'''''''REl.ATOR: DoplMdo _ MACIWXl

..... _ do FIIldo do _ elo Tompo dt
lIoMço-FGT8pn.~. '*' 00I1'«lof, doi1lloàÇlloo. do__do _ doO

"""'.... do Cr6dIIo EducdVo. • di ......
/lllMdII1tIOI".~:F\.n"2._IlELATOIt _ oe'/ALllOIlIOClll'.PRO.II;TO DE LEJ N'2.Oe4IIIII- do llt. Jorgo_-
quo "dIIpOo _ • ...- dt dooc:ontl ~
~ .. _ dt"-poro..,........
_.~.di__.
RElATOR: _ LUI8I1Aft1lO&1\

PROJETO DeLElN"2.11_-cloSr._'oIl>o

"""-'~"'I1OIl>IIIO~'_ • doonolno~do8US".
RElATOR: llopIQdo AGNElO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N" 2.1fMlll- do Sr.Wo-"- quo _ do coIMonço .. _ om __ pn.__~dt_

1UJ)IC'ior00Ilkl'1OtCORpa.....III.....
RElATOR: DoplMdo JONIVAl. UlCM JClN!OR

PROJETO DE LeI N"2.1_-clo 81'._~
- ~ ........ da de 18 da nwço COMO o "'0iI
N_do_PoI_.
RElATOR: DopcMdo FlAVIO_

PROJETO De LI!I N" 2.1_- do Sr. _ c.zor
CooIIlo- quo__ -....ao do Lol n' I.fl'. do
24do_do1_.
RElATOR:~JONJMATCII!

1'ROJlrr0 DE LEI N' 2.1:171l111- do Sr, _ V_
_-_"dIIp6o_.~do_pn

• dIe\lOOIÇIO_clo ....._pOllIIooI".
RaATOR: 00plMcl0 PASTOR-.oo

I'flOJCTO DE LEI N' 2.f_ - do Sr, Jool __-quo do k1lpoolo do
_ • do ""'*bIIçIo__ .1lIaD liquido _

cUlIodt_•
RElA1OR:~_TOlllLVA

PROJETO DE LeI N" 2.1_ - do ar. Jool CoIIoo
"'""" - quo _ PlftgrIfo 0011II. ., do 1.01 ..1.1115, do:M do _ do 11111l, quo__
lIOf\III_doIpodI.di_~.

RI5lo\TOIl: DIII<*clo'-1oL WCl\&JCINlOR

PROJETO DE LEl N'2.2OlIIIIII-llo ar. ,.., 0cIIM0 
quo_ dIIpooIIIvoao ... fI di Lol ri'UII5,
do :M do __ do 11lIII. __ quo •__ do __ do~

ooIom_..__.
RElATOR: _ AGIlILO llUEJlIOZ

PAOJETO DE La N" 2.212Jllll - do 81. _
V_ -quo_.CIoclo_omT_.
RElATORA: Dlil><*do_lII!IlIWlO

PROJETO Ill! LEI N" 2.2171l111- do lIr. Aldo _-quo oMo .. do 111 ri' 1.710, do I.do-.m
do1117D••d6_~.
RElATOR: ~GlLIoIARMACIWXl
1'IlOJa0 llE LEI '" 2.%lMlII- 010 1It. EnIo _ -quo .. _.do_

~~do~_~=
pObIoo di......_.d6_1IftMdInoloI".
RElATORA: llop<Mdo IARA llERIWlCI

PROJETO DE LEI N"J.- - do _ F_
quo"dllPllO_._dollOllgo_dI
_-...llIodo_._-....
omu.- .._do_nolroor.
RElATOR:~wa_

PROJETO DE LEI N' 2.2IHt - do _ .._
lPI.81111llll)-quo_. CIo_do L.uloP*
ÀIllftllA AQIiriIodi_,.--..
RELATOR:~G1~MACIWlO

I'IlOJETO DE LEI '" 2JN/II- do __
lPI.8 6111IIII) - qUO ",.... o DIllIlooloMl do 1dDIO".--=P1.ri'2.*I2lIClII
RElA1OR: llIplado PAlTOR-.oo

PROJETO Dl; LEI N' 2.2tOr':lOOO - do Ir. "oboIIo............... - quo 'cIonlXIiw • __doi
lQuao do rio &loF_ do CoI>oob6.ft! • JoII.a;,ConoI.....-__.........
RElATO!\: llIplado JOAO MATOS

PROJETO DE LEI N' 2.2llII2OOII-do _ F_
ClU4lI711111)-quo_f"' ..... asdl1ll~
1I.8114.dollDdo_dt1ll11,quo_ .._. _ do__• ""***.
-.. do -.;lo • CClIIU1IOOQIO do _ ..
Cwl1ctIIOdoO_~'_'
""!ATOR:~ NElORODOl.FO
PROJCfO DE LEJ N" 2.2N12D!1D-do _ ,,_

lPI.8ll3Z'1lel-quo_,", .."'32 do 1.1I ri'u_. dt3ll do dooon'ào do 111III.qUO_ •_. _ do__• klc:II** ..
lImboloo __ como _ _ .....
_do__.

1'IEtATOR: llIplado _lIIlVA

PlIOJE'IO'DE" LEJ' ... 2.3CJl12OOO '- dIl •• lbXIh
_-quo_l~do-.cuglo

.... do ifnO NIdonII noI l.tII:l.I.cJl'nlM:)e: •-pdmIrlo.--.
R!lATOR: llopMdo O&VALllO BIOLCHI

PftOJETO DE LEI H' 2.31_ - do Ir. __-quo__..... llDdo Lol"

I.ll3I,dol1dOmoIodo1tllO,........,._.
~do_JlOIo_do'0T8pn__ do__.~PU...

~.UIII2llOO. ,. "
REl.ATllft:_FlAVlO_
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COMlssAo DE FISCALIZAçAO
FINANCEIRA E CONTROLE

PAUTA NO 0112000

A·......-:_....~llIII._-._
.... lIwIoIgogIo __ .. clInClO _ •

~no_dol'lllll•••
____do ... E

_no...do~do_doquodono
_ ... o;llIIdoCS'...... _o_m_ ~_obOIO.

..........- ~""_.-......._1'0'_.......
Do Ir. OlI1ho -.a. _ • """""""" do___ doF_cIo_
_cIo_dO_.dO__.. l'lUM ........

==:~_quo_do

_ ......... DIli:ou.JoIqIimIlotlo._o
clopoIInooIoclolr._-'_dO
____no porbcIo

__.1IquIdooIo ..njudIdIlcloBFC

_WA.

DoI lIn. ..... lllolou • JoIqIim -. _ •
........... dolt._ ..-.
_.~_•• lIondo"-
_ ...,....._--poIo
1lNOO .. IFC Ilonoo &110 no '*"""'__._IqcjdocIo....-,
DoIlIn.__• _

/nIonIIlIIII ..__ do-.

_.~_oPqllmldoll-.;lO
.MIiIoIIodo__"'~doEnolno___o

Do Ir. w.-....llIII,__..-

~~an:::"":::::'=-~Zi.22do_do2OClO._.__
OI_do_do~IO_,
__..... FAT.
COIMIlNl: 1Ir. _ ~ _ dO

~: Ir. 'MgborIIl,--._doT_.._cIo T_..-
=.:=~-=~~_w.:.:
._f'OlÇO-.coce:Al),Ir.DoII1llIo_
doc..(WToCOIlEFATl--·"· .

COMI88AO DE MINAS E
ENERGIA

PAUTA NO 112000

~_1"_"
_'I01i

A- AequerlrHnlo:
DoIr._ ...... -QlII __~do___ -o~Jodoom.

_ dO DIooCf_i11 cio~ Orlo, Or.
=.~":~%H-=:::::_ .._,-...Or._-'''_cIo Corcto-..

cio _ do _ cio _. Ir. ",*doFtanÇO......-.
• •~ .UjeIIa •~
-.clIUIlwt ..... ComINllN:

PIlIOlIIDAIII!
~ODELElN'U27·_-eIoar.__-

==::-,,,,:,,:~.:'~~
do ..... do~_polo_
_ 1I'5,dol8lll5.·
MLATClft:~D."'"--Vlfl'A.. ~I.LiIzINlglo....._.

I'lIClJEI'ODEtElII'''-'7-tIo__

=::l;::',==_~
do pooIoQIo *_ oquIIIoo dai ...- cNguo,
--'>do_do_.....•1WlATOR: _ PEDRO IIITTI!NCCURT.--TlWlllTAÇAo 0lIDlNAJaA
PROJI!TODI!IJilll'_-eIollr._ .....-_.......-._ .....--=..t.~ - do VIQOIIçIo 
III!l.ATOIl:~VN)I{:JOOME8
___3_

=A...~~__._
AVISOS

PROPClIlÇ6I!11 !li I'AII! D!
RECEIIlllEllTO DE eMeNDAS (11EI8Oes)

Decutao: 3" SNdo
WIIm. s-do: 31lO3lOO

PROPOSTA DE FI!CAIJlAÇAO E CONTROI.E N.'
511Ue - elo 1Ir. LlICiono _. QllI "pn>p6o quo •co_ do~ -. • CoI'*dI
lowIIIIguo donOncIoo do~ do __.
RElATOR: Dopulodo stw,osr;_RElATORJO FINAL:_.__do PFC
~em02l1_1.

MlJlR!SI!IlTAÇAO N.' 01M - ilo~ Pedro
-. quo __ *~ do F-.çIo

-'~"oojom-_II__no_do-v-oo'-
'-oooplljulzoo_ooo __
_dO_eIo_5A"
ftELATOR: DopulacIo lé.IoooeTA
RElATóRIo:-...<--_10.D5.D01.

I'ROPOln'A DE FI5CAlJZAÇAo E CONTROLE N.'01JOO.cIoollla.__ .~CluoIIoz,quo

~quo'~de~_.__o_CriIlcom._do
lr1YIIfllor o__do 1c1Iomlo9GII1igIooII_
doo """'"'- ... janOlm do l_....~.
RelATOR:~GlUlARIMCHADO
RElATORlO i'R!V1O: _ * lmpIornoda;Io
e-n-..,->.
RS'RESl!NTAÇAO N.' D2JOV.SGII " dO r_ do
Conloo .. 1JnIIo. que __ 10~--quolljl_..__•__*auolaçIodo om
_do .U_.
__poIo~_cIo_

do Ilodogom - DNER, • __,

~~~~~MORElAA
RElATOIlIO: _ -.~ do PIlL
e--_llll.D1.20OD~

I'ROI'OlITA !li! l'18CAlJZAÇ1.O E CONTllOI.E N.'
1..... dollr. _ -. quo"propllo *CoInlooIO do__• COn1roIo_110. __._-.. __,....6ogIoo..._ .... laoo.do.
_do~_IlO~,-....~.
Rl!l.ATOR:DopIiII.do~coem
Rl!l.ATORIO PREVIO: _ ~ Im
02.0S.2000I.

.............. LoI(ort.11••••• 1')

PftOJETO DE lEI 11' U4M'Il7 "do _ ,_

~~,==-o_cIoo_.

RELATOR:DIpuIodoANTOHIOFEJ,@

PROJETODELElIl'I~-eIolr ......a-
que"dlop6o_.~cIo~do=.: :':.::==o~:..::
poloUnllo.ouam_doIo_. quo0
_ ...._do~nnI.·
RELATOR:~vNJ1DGOMES

PROJETO DE LEI li' 2.<lOeI88" ... Sr FIU Rola· qUI
"<:1100"",,",,," __do~dOo_.di.....plJlI!dInd&"
RELATOR: DapuIodoJUQUINHA

COMISSÃO DE RELAÇOES
EXTERIORES E DE DEFESA

NACIONAL
~:_3._.

_:1011

PAUTA 112000

A.~~" epncIayIo ...1o
P.......d.eua:-~:~~~~-1~.:
_.oIIuoçIo)lrlclcadO~ ..._.di.....-..
RELATOFlA:~ ELCIONE llARIIAUiO
PARECER: _ .. EMENDAS rI'o 1. 2. 3. 4. 5. 5.
7..... 10, 11.12, 13.14.15.18.10.20.22. 23.24.25.
a.31.3l!, 33,:se. 37.33. 3fI, 40. 41.~ 43, 44.45.41.
41,,,," 41. !O.8t eS2,ecoM1rtoAldll n-a 18. 17. 21.
ll5, 27.:18. 10,14. 35.53.

TIWII1'AÇAo.clllDlNAluA
PROJETO DI5 LEI NO1_.eloIt._QlInogIIo
·quo_o"'_do_do
~.~_iII~

pGIlIIcM,pnlno_* oIIvIdedo~,."'_IlI<l"IdInclII'Rl!l.ATOR: DIpuIodoJOSll CAAt.OS ELIASPARECER:-. ....__

PROJETO OE LEI II':s.all5oW • dO ar. _ JolVo.
qui "proI)I • tIbctoIçIo, • com., '''z. • o
_do__~····-

RelATOIl:~ PAULODe.GoIDO
PNlI!Cm:_

PROJETO DE U3 11' a.N3oM7 -dO St.InicIo_·
........._.~cIo... eIopOlllio__ do _ do gilllOI _,."'"_._•..-_.di-plIMcIInciII..
IlElATOllA. """** EJ.CIOHE lWllIALHO
PMECER:_

PROJETO OE U3 li' _ • dO Ir......_.
......... _ • poIbIçIo do pd:IpeçIo dolniollI*W doi "- I\rmodoo, _ po.-_,
..... - •• - __ IIUlIcII*." _
"-<11_..
RE1ATOR: llopI*<lo NEJVAMOIl!IIlA
PARECER: -. .... _. • pdo
~"'PfojolodoLolII'I_.ojioraocIo

_MENSAGaI li' 121M· .., _ e-lIIIIo ....
_'-'dO~_o_ dO """"" _ __ CorilWol
__ cio lEIlCOeUL,~ .... -.,.

=~=:~~NOllOPARECSt _

M!NlWl&M 11' _ • dO _ EDoIJIMl ...._ *-.. cio cano--> __ o
_ do ClIWonçIo ri' 174 do 0lI'_.~
do __...--. -.pIomoriIIiIo pdo
.........."'1.1._ ..._.,,2.
22de/lrilOdoll113,--...,·
RE1ATllR: llopI*<lo lWlOl.DO Uw.PNlECSt_
_11'1.1_-"'__-_
=~""-=:..c::o.:.:
UnguoPortlilllMl._ .. c:lclododoPralo,_

~=:VlRGlUOCllMoIAAAES
PAAECER:_
_II'IA7:11llG-do__• ...
__ •-. dO canar- __ o_.., """"" __.T_do NIQ>wII
~,__o_"~
F_cIo_ ••_"~do=c:=.m...~.:::'
~,.

IlENSAGaI 11'1_.do _ e-JlIvg • ""...- *-..... do c.xv-oo __ •_doCClrwollÇlo__ .ElIn*1IIiIo
do TodIo • _ do -.oçlIo _ li__ do __ no

~do5.' do)lllho do 1110, ... _ do-'RElATOR: 00pIad0 CI.óVISVOl.PI
PARECER:_

COMISSAo DE SEGURIDADE
SOCIAL! FAMrLIA

PAUTA tr 0112000
1.-=_7,_7
_IOh

A-~
DOI __ -. twvIquo F-'___..-F_-quo "nIquoIom.lIIbçIo do _

~ __ IIcIo~do_

~d.~do":~':'':.:_"'-do__r.
DOI NI(lOIo GIIadognIn •..._-quo_.--...u_
NItIonlIl ... AMiIMncII, aoow. MI~ 00In •
F__...o-...__.

DOI _ Or. llllIWla • HonrIque _ " que
~.-.;Iodo __~

~.

~~..;.~.=:::
_dOauS'.

8 -~ ....,..... lo Aprac:~
pelo Plen6rIo..C..,-PIlOJETO DE LEI NO 1047'" dO _ F_ (Pl.a
rfl17113~ que '"obrVl o NG1*O~ .ib:I:Ill.~nwt"ltOIt
~nooCOIIIol1OIIloIIk>Mlo do-'-.
1l!1ATOR:~AGNao QlJEADZ
PNlECER:_.....2{IUII_

C - "-1ç6M 8UjeIlH *AprecIaçIa
'"""""""'" .... COmlaha:

PIlIOIIIIlAIll!

l'RO.EIll llE 'I.EI I:P 1.14-8101 dO~ _
(!'la 11' _>- quo .... ou1O<ItIVIO~ do
_do 8oIldo • ..,6r;Io--pn.~do ~.

_ ..... _oomo_225doo
~. I.--a oe PI.'& N'S 1.137Jl11,
1.1114111.4.131/11,UTII1 E2.G32IIlZl
RElATOR:~RAFAEllllJERRAPARECER: _ • _. _ l'rojolOo do LoI rI'o

4.131/1C1. 447"'. 1.137181. 1.1M1il •~--. ... _eIo __ ..

ConMIo ct. DIfeII do~tUIIO AmbIM'III.-===:~1~ Dt. -.. •

TlWlll'AÇAo 0RIlIIIAIuA
PROJETO DE LEI 11' _ • do Ir. ClIllN _ •
quo",-._ f>I cio 111. 40. di llllYIlIdoçIIolO

~:~~~do 'O do _ do lIISO.

RElATOR:~ALDO REBaCl
PARECER:_

PROJETO DE LEI N'1_" elo llr. _1'tIga _
...-.__ oIx%loIildodCil_do
.....(Iildo)lIOIp-...,-..
RElATOR:~ NEJVAIoIOREIRA
PARECER:_

AVISOS

1Jef:Uml: 3"8....0
Oltlma.-.lo: 31.3.00

PROPOSlÇOES EM FAlI! DE
REC!BlllENTO DE EIIENOAI (5 Sl!88OES)

.-(Art.1'.....1')
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I'IIOJI!TO DE L!J 11'2.1_ - do 111."" RodI!aUoo
.quo"dilllllo_.~do __do
_~Ioo_ ..tInoquo"'--

RELATOR:~WIU!ION_

PIIOJEl'O OI! L!1 II':L1811llO • do llr. !IodlfQo _ -quo -..opa. do lIONIçoo polIlIc:oo • d6....~•.
RELATOft:~RICAAIlO RlQUI!

PROJETO DE lEI '" 2.17MlI • do ar. _
V_·quo·~_._do
_.~.

RELATOR:~HlllCUI.AHO_1ImTI

PROJETO DE L!1 N' 2.1_ - do !to. Al'QIIo
Guodognift. quo__°11. 00 ort.:ao do lAl n'

"".0381 • 11 de !Mio • 1S11O. permIIftdo •
ll1O'Il~do_do__ IIOFlI"dodo

_doT_doeoNçD_~<Io_

1JIIllxIo". '
RELATOR:e.-JAIR loENEGUEllI

PROJETO DE L!1 1I'2.1S7IllO-doar._ dollalla
• quo "di ....... rodoçIo 00 coput do ort. !l'. <Io1Al ri'
8..w4. do 7 de _ <101m. _ -.1iXMdII
do__oolagIoom04(epiIo,_.

RELATOR:e.-~_NEm

PROJEl'O DE lEI 11' 2.1_· do 1lr.1'ocJb _-
"", <10 __

_ S. A. • do COmpIrHo do nono _ o
_ ..__.IAlrf'J.1",do21 do_do=-:l:M'r-=..~ ...,......... do

RELATOII: ~AI.!JWIlRESNfTOS

PROJETO DE lEl 11' 2.ZlIotI. doT_ do~
da UnIID·.. -dllplSe lOIn o a..dro di ...... o
PfIno do eoor-. doT_cio COI'IIIo <lo UnIIo.di

=~"':;'PmIOcaao
I'IIOJETO DE L!J 11" 2.21"'" • do 1Ir...... _
Ilollll.quo_........",
QrlIoooo ... :P<Io .... rt'7Al0.CIo7:lClo_
<Iolll11i._clIOpOo_.~do

~.~om~CIo~doT_. _ dIopor _ rogloln>olOl_

~~VWNJ)(J_
PIlOJETO DE lEI 11' 222111»· do ar. F_ JOI*>r.
quo 'dIopllo __ .......... dMJ/IlOI;IO do__~""'._do~
do _ • do todroIO;Io do ooM\IOO "*
~polblloO_.dIl_"'--.

Rl!IATQR.~_aallO

PROJETO DE lEI 11' 2.2!OIIlI. do sr. F""" _ •

.~~~~<Io~
RB.ATOII: c.-_CW0F08

AUDiêNCIA PÚBLICA

COMBATE À VIOLêNCIA

coul8SA.o ESPECIAL
PL 1.61Sf90 - AGêNCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES

AUIlI!NClAPl.1BUCA

COMISSÃO ESPECIAL
SAlÁRIo MrNIMO

-• 81" CEREll ALVES PRA'TEll. _ <io _

do lof<lloI"1odo~. 0<;0m0IIl0.-.__ ° Sr. _ do euo CMl da

_<loRo9<lbloo

PROJETO DE lEI ,.. 15f~ DE 1m • cio Podor_ - quo __ • afoçIo do loQIodo

_doT_.d>~_"
_do~._o _
F_<loTIIIlIIflOIlo•• di -1lIO\'!dInCIW,
RElATOR:~ EJJSeU RESENDE.

1..oCé_«._.--

DiIc....o. voIIçIo do"-do RlIolor.
_ADE EMEI«lAACONSTl1IJ1C,I,OIP 13H. 1..OcII:~ 11. _11

AUDIÊNCIA PúBUCA

1\. COMlssOES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 13T-AI99· SUBTETO

Locoi:_l0•...-n_:14Il3OmIn

(Ence"a-se a sessão às 19h40min.)

GRUPO DE TRABALHO

TRANSPOSIÇAo DO mo

SÃO FRANCISCO

B • Propotlç6M luJelIM à ApNcIaçIo
Conclulllva dM ComIM6M:

TRAIIrrAÇlO 0IlllINÁRIA

PROJETO DE LEI N' _ (~ 00 !'li ...
1..-• 1.7021llO) • do Sr. ClomonIno CQoIlo • quo
__AoropoItl <11_-ar _ <li Luz

°-'" dó lIIlIIioIpb do -. EIlodo •_.
RELATOR: ~J~ClfAVES
PARI!CEIl. _ 10 PL ri'1'-."..-••
_._.ooPLrt'I.7wgg,__
VlST"'IO~_Arâjo,""0I.1ut

PIlOJETO DE LElIP4_e--00 PU.....
4.3G111l8. 4.482Jg1, 4.4WlI, 4._. 471lW1.
4.7'-' •.8701111. 2121llO. !I'l4'8I. 81..... 8171llO••''-'-do!lr.__-quo"_.1Al
rt"VBl3.do fllfl7-QlcIIIIo"__••
RaATOR:~ llJCARTEDE FltEITAS
PNll!CER: _ • "".100 P!JI..... 4.3lI1J11,
212M, ..-. ._. oI.71lW1. 4.71MB, ai....• 8171Q1l.--'__•__<Io

n-a. .4AI5MMli, 4.8701D1, e24JD0. 1Ae81W.~•• OOIlJ-.-
~cIo""'"

PROJETO DE LEI IP1._- do Sr. _ Maurlo."'" __ 0 - ..

1*IOQIl.....
RELATOR:~FElJ RCW.
PAIlECal: ....- 00 projolo • 6 _--..~
PROJETO DE lEI NO 194M.do !Ir.V_Cooto
_'QIIO"d6-.ç1o._"__ tlWa".

RaATOR:~DUIUOPIMNéllCHI
PAR2CER._

CalvidIà:
CrJHrOllO MIO l1C ~Sl \b

Presrdoo~Vctftl;
~. 'MUITAlIItEQ ctAW)JO,"

cmeúrô:fOoo1lfXS;&
ProfIrJPIDO., li~ 00

&tPd,

PROJETO DE LEI N" 2.237M· cio sr. _ ~.quo .... _lOlIIClJÇIoclo__CloO

_<Io_~.

1lBATOR: Doputodo lAMCUlI VICENTE

PROJETO DE LEI N"2.24flllO·CIo llt.__•
qIIO ....... LoIn' U87. do fa do-.... lQ1l15.
quo'cllOpOo_o ....<Io_.~
do proolIIQIo cio lIONIçoo p!lIIIIoDo,.- no ort f1$
ela ConIIU'/IO -. • clt .... "'--'."-0_000 _
__*_cIo_dolOMlOO

p(iI>Icoo, .._quo-,
Il!lATOR: Dopuloclo HelCULANO ANGHINETTI

PROJEl'OIlE LEIN"~·do llr. Lulz-.t._"obItgo.-......do_""*"o,*,do_ ... _ ~ <lo Wonnoçlloo no
_<Io__<Io6<gloo._<Io

~-_.

RaATOR: 00!ItJl0d0 PAULO llOCHI\

PROJETO DE LEI 11' 2.ao2I2OOO • cio S<. Joo6 CIIIoo00I*nh0 • quo 'dlop8o _ ° pIoo _ dOI
~T_.-.do"",",-.d6

-~.RaATOR: Doputodo MARClJSVICENTE

PROJETO DE lEI N' 2.lIlIU.!OOO • cio !Ir. __.quo "dlop/Io _. dIwlgocJIo.-
"_cloo_.~_.
~ _ llOIoO 6<gIoo cloo podoroo
-.~.~ .. _oo_
doodnilllllroçlo~.116_"-'--.
RElATOR: Dopuloclo LIIIRE l\OlIADO

PROJETO DI! LEl NO 2.aOW2OOO • do T_ <lo
JuIII9OdoDllll*l_.T_· quo_IQrdooçIopc><~cIo__._

do_J_·OIcIolIIcio JuoIl;a·kto
J_'~~do""-do
QuIdro <lo _ do T_ do JuolIçe cio DIorIlo
F_.clOoT_.
RElATOR: Doputodo PEDRO HI!IlRY

PI\OJETO DE LEI N' 2.S11l12OOO - elo llr. __ • quo __ oblIQoI6lIo • .-. do
_ ~_oo_~_

_ou_~"*"_~..-.....-.-... - ........__ "*" .....- 0II1nd.~_.dI_ pnMcNnoioI'.

1lBATOR:DopI*cIoWIUlOH_
PROJETO DI! LEI N' 2.ll2II2OOO - cio !Ir. _ -..
'QIIO_.IAln'G.7fa.doaedo_do1llll1.__.coQ",,*"_do_.pc><
_CloO~nnIo.___0100 __ 0_.
lnilIgroçIo _ • do FoonIoçIo do _ do-_.__.
RElATOIlflliopllladol FJWiClSCO81LVA • ••

PIlOJETO DE LEI N" 2A711l1l1OO • cio llr. Moll>o4o_. "_do
__"~"_p/lI*>cIo--_._.._-
...-' _:PLrt'2..-)N!1ATOR: _ .......MlI!NE<lIJEW

PllOJEl'O DI! LEI NO 2.047312000 • do .... _
_-quo_.LoI ....A4.....do_..
,l1li.1*8_. odocIIo do <llIlhIoçIO pc>< pnlZO
____ ._do
__o

IV!lJlTOR:~ NllIlEIAOS

PROJETO DE LEl,.. .......'I2OIlO·doBr. JooIJonono.
quo _ lrIIgo 6 CcnolIdoOIo dIIo ..... do
_.CLT.... <Iocolllr.llIg6ndaclo_".1\E1Jo,TOR: _ Ll.IClANO CASIlIO

PAOJETO DE I.EJ NO 2M712OOO • do Sr• .IgnoIoClI*=-quo_o _

.. T_ "" _ DonlII •• __ cio
Ccl_~.

RElATOftA:~ FATIMA PEI.AE8
PlIOJE7O DE LEI NO 2.511l12OOll. do__
lI'loSrt'w....)·quo__oo ... ,.
dO LoI ri' 1_"'._do1000, ... _
............-.... _doporttl'.
RELATOR:~ J\lUO DELllAOO

_(oIt.ff',II·lf'l

~=s~
COMSS,(o

PlOOJETOOELElN"U.71Df1 __
• que"$1lCMt.-dlÇlO.c C ., .~_1AlIdoT •

=~~êwIoe.l.mo
COMISSÃO DE viAÇÃO E

TRANSPORfES

PAUTA NO 0112llOO
A •~ luJoIIa .......... do
_dIIe-:--I'I\OJETO DE LEI COMPI.BelTM NO _ ......
FtIiIrI Jl1I'lkw - qw ....... lei QIIIIIlM" ,....___O_do_"'_._do_......
RElATOR: _AIRTON C*AVIL
PARECE"'_

PRO.ETO DE LEI 11'UZ712OllO. do .... Or._. quo
'_ol4"do lII.~do!AIn'''-'cIo21 cIojunllo
do f".0_.01 Pdo ........... rf' • .2>lI. ..
%Ide~.'.'.•0_ .-.,o.er-,;a1.D)I),
do2do_dof...•.
N!LATOft: _ LAlNl RCl&'110

PAOJE1'O CE Uil H'z.-. do ......... CoiiooCouilnho .....__._.._do

_do_doT_..llIM(otlo_._._do__... _oo
__doHoblloçlo'.

I\ELATlJIW_V_GAAlZIOTlN

PRO.ETO DE LEI NO 2.llNI:lOOO • do lII'. _
_'QIIO_~dO""n'4_do'do _ do loell. QIIO __ • _ dOI
_"'-__poloLol

rf' 1.420, de OI da mIio cr. '. nDII .... que
_.
RELATOR: 00!ItJl0d0 MARCU8 \IICEHlE

l'ftOJE1'O llE L!JN'a.-. do .....-e-.
QIIO "d1opOo ..- • quIIoçIO *'" - ...__...__....-...<IoLol

...._ ... fOlO".
RELATCIt:_PAULO_

PftOJETO llE LEI N' 2.M1_ •••. _
lAncIm .. que.~ lObra o iIIIQU""4*""ftCIh • eM

=~~FA~_
PROJETO DE LEI H' 2A03IZlQO'do ar. F__•
quo _ o 1*tclndo _ cio OI\. • do

~=-J08I!CAAf.08V1EIRA
l'lOOJlml DE~ "'2A2lII2OOO. dO 11<.__•
___o OI\. 3" do LoI rl'7-' <lo 11 do_cio
1Il1O•• t\Il <lo_o _ do 1Iog_
e-.orooooo_-">,,.flEl.ATOtI: _ WIf.8OII_

PROJETO llE U!l'" 2AG':lOlIO' do Sr. _
~ • _ ~ lOlM'a • WC*"'**,*" dilIONIçoo poIao _ doO __ do

==:o..:..oa:=':==-FJ..~
RaATOR:~JOÉMllélo~. _

~ DE LEI N' 2A44lI2OOll • do T_ <loJuoI;o do~ _ • T_' quo _
_ .~,,"funIlIloo_do_._dO__.~""_....__._.
Ill!lJ\TCIt:__CClIOllM

PftOJETODE LEI N' 2A8312OOO·do Sr. _ e.
'QIIO_oo_do_do~<Io

~ do l'GTll • <lo~ NIG- •
~~oolNSll".
ftELATOR:_H&RCUI.ANO_ETTI
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Ata da 37! $essão Extraordinária, noturna,
em 28 de março de 2000

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente

ÀS 19 HORAS E 44 MINUTOS COMPARECEM
OS SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
NelsonTrad
Jaques Wagner
Efraim Morais
Glovanni Queiroz.

Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB PMDB/PST/PTN
Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Lufs Barbosa PFL
Robério Araújo PL PUPSL
Presentes de Roraima: 6

PUPSL

PSOB/PTB
PSDB/PTB
PSDBIPTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDBIPTB

PSDB/PTB

PSDBIPTB
PSB/PCdoB

PFL
PTB
PFL
PSDB

ACRE

PFL
PSL
PPS
PT
PT
PSDB

TOCANTINS

PTB PSDB/PTB
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

Antônio Jorge
Darci Coelho
Freire Júnior
Igor Avelino
João Ribeiro

AMAZONAS

Arthur Virgflio PSDB
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Si/as Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 8

IIdefonço Cordeiro
José Aleksandro
Márcio Bitiar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN
Eurfpedes Miranda POT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rond6nia: 7

Raimundo Santos
Renildo Leal
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 15

PSDB/PTB

AMAPÁ

PST PMOB/PST/PTN
PSDB PSDBIPTB
PPB
PSB PSB/PCdoB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN

Antonio Feijão
Badu Picanço
Or. Benedito Dias
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Presentes do Amapá: 6

PARÁ

PSDB
PT
PMOB PMDB/PST/PTN
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PSDB PSOB/PTB
PSDB PSDBIPTB
PT

Anivaldo Vale
Babá
Elcione Barbalho
Gérson Peres
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Nfcias Ribeiro
Nilson Pinto
Paulo Rocha
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PUPSL
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSB/PCdoB

PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PT

PERNAMBUCO

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PPS
PSB
PT
PFL
PFL
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PSL
PSDB
PSDB
PFL
PPB
PPS

Antônio Geraldo
Armando Monteiro
Carlos Batata
Clementino Coelho
Djalma Paes
Fernando Ferro
Inocêncio Oliveira
Joaquim Francisco
Joel De Hollanda
José Chaves
José Mendonça Bezerra
Luciano Bivar
Luiz Piauhylino
Marcos de Jesus
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN
Betinho Rosado PFL
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB PMDB/PST/PTN
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PMDB PMDB/PST/PTN
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN
Damião Feliciano PMDB PMDB/PST/PTN
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN
Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB PSDB/PTB
Wilson Braga PFL
Presentes da Paraíba: 11

Gessivaldo Isaias
João Henrique
Mussa Demes
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 10

PSDB/PTB
PSDB/PTB

Átila Ura
B.Sá
Ciro Nogueira

Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN
Pastor Amarildo PPB
Presentes de Tocantins: 7

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN
César Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN
João Castelo PSDB PSDB/PTB
José Antônio Almeida PSB PSB/PCdoB
Mauro Fecury PFL
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN
Sebastião Madeira PSDB PSDB/PTB
Presentes do Maranhão: 13

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB
Almeida de Jesus PL PUPSL
Aníbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB
Antonio José Mota PMDB PMDB/PST/PTN
Amon Bezerra PSDB PSDB/PTB
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB
Eunício Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCdoB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB
Manoel Salviano PSDB PSDB/PTB
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PST/PTN
Raimundo Gomes de MatosPSDB PSDB/PTB
Rommel Feijó PSDB PSDB/PTB
Sérgio Novais PSB PSB/PCdoB
Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB
Presentes do Ceará: 22

PIAuí

PSDB
PSDB
PFL
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Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN
Sérgio Guerra PSDB PSDBIPTB
Presentes de Pernambuco: 21

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB
Augusto Farias PPB
Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB
João Caldas PL PUPSL
Joaquim Brito PT
José Thomaz Nonõ PFL
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PSTIPTN
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 9

Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Catro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 37

PFL
S. Parto
PFL
PSDB PSDBIPTB
PT
PSDB PSDBIPTB
PFL
PFL
PMDB PMDB/PSTIPTN
PFL
PFL
PSDB PSDBIPTB
PFL
PT
PT

SERGIPE MINAS GERAIS

Adelson Ribeiro PSC Ademir Lucas PSDB PSDBIPTB

Augusto Franco PSDB PSDB/PTB Aécio Neves PSDB PSDBIPTB

Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN Antônio do Valle PMDB PMDB/PSTIPTN
Marcelo Déda PT Aracely de Paula PFL

Pedro Valadares PSB PSB/PCdoB Cabo Júlio PL PUPSL
Sérgio Reis PSDB PSDB/PTB Carlos Melles PFL
Presentes de Sergipe: 7 Carlos Mosconi PSDB PSDB/PTB

BAHIA
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB

Aroldo Cedraz PFL Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB
Claudio Cajado PFL Edmar Moreira PPB
Cloriolano Sales PMDB. PMDBLI?t'T/PTN Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB
Eujácio Simões PL PUPSL Eliseu Resende PFL
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Fernando Diniz PMDB PMDB/PSTIPTN
Francisco Pinto PMDB PMDBIPST/PTN Gilmar Machado PT
Geraldo Simões PT Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PST/PTN
Gerson Gabrielli PFL Hélio Costa PMDB PMDB/PSTIPTN
Haroldo Lima PCdoB PSBIPCdoB Herculano Anghinetti PPB
Jaime Fernandes PFL IbrahimAbi-Ackel PPB
JairoAzi PFL Jaime Martins PFL
Jairo Carneiro PFL João Fassarella PT
João Almeida PSDB PSDB/PTB João Magalhães PMDB PMDBIPST/PTN
João Leão PSDB PSDB/PTB José Militão PSDB PSDB/PTB
Jonival Lucas Júnior PFL Júlio Delgado PMDB PMDB/PSTIPTN
Jorge Khoury PFL Lael Varella PFL
José Carlos Aleluia PFL Lincoln Porteia PSL PLlPSL
José Lourenço PFL Márcio Reinaldo Moreira PPB
José Rocha PFL Marcos Lima PMDB PMDBIPST/PTN
José Ronaldo PFL Maria do Carmo Lara PT
Jutahy Junior PSDB PSDBIPTB Maria Elvira PMDB PMDB/PSTIPTN
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PUPSL

PSOB/PTB

PUPSL
PSOB/PTB

PSDB/PTB
PSOB/PTB

PSDB/PTB

PSOB/PTB
PSOB/PTB

PUPSL
PSB/PCdoB
PSOB/PTB
PSOB/PTB
PSOB/PTB
PSOB/PTB

PSOB/PTB
PSB/PCdoB

PSDB
PTB
PPB
PV
PTB PSDB/PTB
PST PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PSTIPTN
PPB
PCdoB PSB/PCdoB
PMOB PMOB/PST/PTN
POT
PMOB PMOB/PST/PTN
PFL
PFL
POT
PSDB
PT
PST PMOB/PST/PTN
PT
POT
PSL
PSB
PSOB
PTB
PTB
PSOB
PFL
PPB

SÃO PAULO

PSOB
PCdoB
PT
PSDB
PSDB
PT
PT
PPB
PSOB
PPB
PL
PSOB
PFL
PPB
PSL

Alberto Goldman
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
André Benassi
Antonio Kandir
Antonio Palocci
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
AryKara
Bispo Wanderval
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
Cunha Bueno
De Vélasco

Or. Heleno
Eduardo Paes
Eurico Miranda
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
Francisco Silva
lédio Rosa
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
João Mendes
João Sampaio
Jorge Wilson
José C. Coutinho
Laura Carneiro
Luís Eduardo
Luiz Ribeiro
Luiz Sérgio
Mattos Nascimento
Milton Temer
Miro Teixeira
Pastor V. Paiva
Paulo Baltazar
Paulo Feijó
Roberto Jefférson
Rodrigo Maia
Ronaldo Cezar Coelho
Rubem Medina
Simão Sessim
Vivaldo BarbosaPOT
Presente$ do Rio-de Janeiro: 42

PUPSL

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PUPSL
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSB/PCdoB
PSDBIPTB

RIO DE JANEIRO

PPB
PSDB
PSB
PSDB
PFL
PT
PFL
PPS
PL
PT
PDT
PSDB
PSDB

Alcione Athayde
Aldir Cabral
Alexandre Cardoso
Alexandre Santos
Almerinda de Carvalho
Antonio C. Biscaia
Arolde de Oliveira
Ayrton Xerêz
Bispo Rodrigues
Carlos Santana
Cornélio Ribeiro
Coronel Garcia
Dino Fernandes

EspfRITO SANTO

Aloízio Santos PSDB PSDBIPTB
Feu Rosa PSDB PSDB/PTB
João Cóser PT
José C. Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB PSDB/PTB
Nilton Baiano PPB ""
Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB
Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Espírito Santo: 10

Narcio Rodrigues PSDB
Odelmo Leão PPB
Olímpio Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PST/PTN
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
Silas Brasileiro PMDB PMDB/PST/PTN
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB PSDB/PTB
Walfrido Mares Guia PTB PSDB/PTB
Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 49
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Delfim Netto PPB Uno Rossi PSDB PSOBIPTB
Dr. Evilásio PSB PSB/PCdoB Osvaldo Sobrinho PSDB PSDBIPTB
Dr. Hélio PDT Pedro Henry PSDB PSOBIPTB
Duilio Pisaneschi PTB PSDBIPTB Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB
Edinho Araújo PPS Teté Bezerra PMDB PMOB/PST/PTN
Eduardo Jorge PT Wilson Santos PMDB PMDBIPSTIPTN
Emerson Kapaz PPS Presentes de Mato Grosso: 7
Fernando Zuppo POT DISTRITO FEDERAL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT

Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN

João Hermann Neto PPS
Geraldo Magela PT

João Paulo PT
Jorge Pinheiro PMDB PMDBIPSTIPTN

Jorge Tadeu Mudalen PMOB PMOBIPST/PTN
Maria Abadia PSOB PSOBIPTB

José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN
Paulo Octávio PFL

José Dirceu PT
Pedro Celso PT

José Genofno PT
Ricardo Noronha PMDB PMDB/PST/PTN

José fndio PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Distrito Federal: 7

José Machado PT
GOIÁS

José Roberto Batochio PDT
Barbosa Neto PMDB PMDBIPSTIPTN

Julio Semeghini PSOB PSDB/PTB
Euler Morais PMDB PMDB/PST/PTN

Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB
Geovan Freitas PMDB PMDBIPSTIPTN

Luiza Erundina PSB PSBIPCdoB
Jovair Arantes PSDB PSDB/PTB

Maluly Netto PFL
Juquinha PSDB PSDBIPTB

Marcos Cintra PL PUPSL
Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PSTIPTN

Medeiros PFL
Nair Xavier Lobo PMDB PMDB/PSTIPTN

Milton Monti PMDB PMDBIPST/PTN
Norberto Teixeira PMOB PMDB/PST/PTN

Moreira Ferreira PFL
Pedro Canedo PSDB PSDBIPTB

Nelo Rodolfo PMOB PMOBIPSTIPTN
Pedro Chaves PMOB PMOB/PST/PTN

Nelson Marquezelli PTB PSOBIPTB
Pedro Wilson PT

Neuton Lima PFL
Roberto Balestra PPB

Paulo Kobayashi PSOB PSOB/PTB
Vilmar Rocha

Paulo Lima PMOB PMDBIPST/PTN
Presentes de Goiás: 13

Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT MATO GROSSO DO SUL

Ricardo Izar PMOB PMDBIPST/PTN Ben-Hur Ferreira PT

Robson Tuma PFL Flávio Derzi PMDB PMOB/PST/PTN

Rubens Furlan PPS João Grandão PT

Salvador Zimbaldi PSOB PSOB/PTB Marçal Filho PMOB PMOB/PSTIPTN

Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB Mansa Serrano PSDB PSDB/PTB

Sílvio Torres PSnB PSDB/PTB Pedro Pedrossian PFL

VadãoGomes PPB Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN

Valdemar Costa Neto PL PLlPSL Presentes de Mato Grosso do Sul: 8

Xico Graziano PSDB PSDBJPTB
Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB PARANÁ

Presentes de São Paulo: 60 Abelardo Lupion PFL

MATO GROSSO
Affonso Camargo PFL

Celcita Pinheiro
Airton Roveda PSOB PSDB/PTB

PFL Alex Canziani PSOB PSOBIPTB
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Adão Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares

Chico da Princesa PSDB PSDB/PTB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB PSDB/PTB
Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN
Hermes Parcianello PMDB PMDB/PST/PTN
Iris Simões PTB PSDB/PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB PMDB/PSf/PTN
José Carlos Martinez PTe PSDB/PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB PSDB/PTB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSDB PSDB/PTB
Moacir Micheletto PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Meurer PPB
Oliveira Filho PSDB PSDB/PTB
Osmar Serraglio PMDB PMDB/PST/PTN
Padre Roque PT
Renato Silva PSDB PSDB/PTB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 29

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB PMDB/PST/PTN
Edison Andrino PMDB PMDB/PST/PTN
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 PMDB/PSTIPTN
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB PSOB/PTB
Presentes de Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

PT
PDT
POT

Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB PSDB/PTB
Cezar Schirmer PMDB PMDB/PST/PTN
Darcfsio Perondí PMDB PMDB/PST/PTN
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marrani PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMOB PMDB/PST/PTN
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB
Nelson Proença PMDB PMDB/PST/PTN
Osvaldo Biolchi PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN
Waldir Schmidt PMDB PMDB/PST/PTN
Waldomiro Fioravante· PT
Veda Crusius PSDB PSDB/PTB
Presentes do Rio Grande do Sul: 27

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 458 Senho
res Deputados.

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. LÉO ALCÂNTARA, servindo como 2.l!
Secretário procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se
à leitura do expediente.

111- EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

IV - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matériá que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1-

PROJETO DE LEI Nll2.078, DE 1999
(Do Superior Tribunal de Justiça)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nSl 2.078, de 1999, que dispõe sobre
as reestruturações dos Tribunais Regionais
Federais das cinco Regiões e dá outras pro
vidências. Pendente de pareceres das Co
missões: de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce~

do a palavra, para oferecer parecer ao projeto em
substituição à Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, ao Sr. Deputado Nelson
Otoch.

O SR. NELSON OTOCH (BJoco/PSOB - CE.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre~
sidente, SrAs. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei nSI
2.078, de 1999, dispõe sobre a reestruturação dos tri~

bunais regionais federais das cinco regiões.
Somos inteiramente favoráveis, porque o as~

soberbamento dos órgãos julgadores dos tribunais
é fator notório que muito dificulta o trabalho e a
prestação de justiça. Urge que esse projeto seja
aprovado.

O parecer da Comissão de Trabalho, de Admi~

nistração e Serviço Público é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare~

cer é pela aprovação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo

a palavra, para oferecer parecer ao projeto em substi~

tuição à Comissão de Finanças e Tributação, ao Sr.
Deputado Cézar Shirmer.

O parecer é pela adequação ou inadequação fi
nanceira e orçamentária?

O SR. CmR SHIRMER (BlocoIPMDB - RS.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre~
sidente, o Projeto de Lei nSI2.078, de 1999, do Superior
Tribunal de Justiça, dispõe sobre a reestruturação dos
Tribunais Regionais das cinco Regiões e dá outrasp~
vidências. Não há qualqueróbice de natureza financei~

ra para a aprovação do projeto.
Portanto, o parecer da Comissão de Finanças e

Tributação é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare~

cer é pela adequação orçamentária.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo

a palavra, para oferecer parecer ao projeto em substi~

tuição à Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, ao Sr. Deputado José Roberto Batochio.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (POT - SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre~
sidente, SrAs. e Srs. Deputados, trata-se do Projeto de
Lei nSl 2.078, de 1999, de iniciativa do PoderJudiciário
que cria cargos de juízes nos tribunais regionais fede~

rais das 1', 2', 4& e5' Regiões. São nove cargos de ju
ízes na Corte da l' Região, quatro cargos de juízes
no Tribunal Regional Federal da 2& Região, quatro no
Tribunal Federal da 4' Região e cinco no Tribunal Re~
gional Federal da 51l Região.

Sr. Presidente, o projeto mostra-se legítimo,
quanto à iniciativa do Poder Judiciário, inteiramente
conveniente e adequado, na exata medida em que é
preciso alargar as portas de acesso à Justiça para o
povo brasileiro, mudando a estrutura e o perfil orgâni
co das nossas Cortes de Justiça. Não é possível me
lhorar o acesso à Justiça com reformas essencial
mente processuais.

Sr. Presidente, além de oportuno, o projeto sa~

tisfaz os requisitos de constitucionalidade, juridicida
de e boa técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa téc
nica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha~

vendo oradores inscritos, declaro encerrada a discus
são.

Vai~se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub

meter a votos o

PROJETO DE LEI Nll2.078 DE 1999

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1R OS Tribunais Regionais Federais das 1.1,

2.1, 4A e 51 Regiões passam a sercompostos pelos se
guintes números de membros:

1- 27 (vinte e sete) Juízes, na 14 Região;
" - 27 (vinte e sete) Juízes, na 24 Região;
11I - 27 (vinte e sete) Juízes, na 4& Região;
IV -15 (quinze) Juízes, na 5' Região.
Art.~ Ficam criados os quantitativos de cargos

de Juiz abaixo relacionados nos Tribunais de que tra
ta o artigo anterior:

1- 9 (nove), na 14 Região;
1/- 4 (quatro), na 2A Região;
1/1- 4 (quatro), na 4- Região;
IV - 5 (cinco), na 5' Região.

Art. 3Q Os cargos de que trata o artigo anterior
serão providos por nomeação pelo Presidente da
República mediante indicação, em lista tríplice, or~

ganizada pelos respectivos Tribunais Regionais Fe
derais, observado o disposto no art. 107, incisos I e
1/ da Constituição Federal.
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Art. 42 A função de Vice-Presidente e Correge
dor, mencionada no § 12 do art. 42 da Lei n2 7.727,
de 9 de janeiro de 1989, fica desdobrada nos Tribu
nais Regionais Federais das 1.1 e SI! Regiões, em
funções distintas de Vice-Presidente e de Correge
dor-GeraI.

Art. 52 Ficam criados, nos quadros de pessoal
das Secretarias dos Tribunais Regionais Federais das
11, 21, 3ll, 4l e 5lI Regiões, os cargos efetivos e fun
ções comissionadas relacionados nos Anexos I a V
desta Lei.

Art. 62 Os cargos a que se refere o artigo ante
rior serão providos, gradativamente, na forma da lei
e na medida das necessidades do serviço, a critério
do Tribunal.

Art. ]9. Aos respectivos Tribunais Regionais Fe
derais cabem prover os demais atos necessários à
execução desta Lei.

Art. 8!l As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão à conta das dotações orçamentári
as consignadas aos Tribunais Regionais Federais
das 11, 2.1, 3.1, 4ft e 5lI Regiões, a partir do exercício
de 1999.

Art. 92 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

ANEXai
Tribunal Regional Federal da 1!l Região

(Art. 52 da Lei n2 ,de de de 1999)

CaraolDenomlnacfio Nfvel Funcionai NIl de Caraos

__ _ An-ª!i~~_Judiciário_____ f....--..--Sunerior _l?_____._
Técnico Judiciário Intermediário 98

,......._---------------- ---------------- ---
FuncliolNfvel NIl de Funcões

FC9 11
______EÇJL 1.4.. _

FC7 6

FC5 53

FC4 22
______FC 3 _ 2

FC2 10

ANEXO 11
Tribunal Regional Federal da 21 Região

(Art. 52 da Lei n2 de de de 1999)

__,ÇargoJDe.!'lomlna~o Nfvel Funcionai NR de Carg~_

Analista Judiciário Superior 23

Técnico Judiciário Intermediário 35
__ ~________M --

FuncliolNfvel NR de Funcões

FC9 4
__ _____LÇ_ª______-- 9 -------

FC7 3

FC5 5

FC4 11

FC2 4

ANEXO 111
Tribunal Regional Federal da 3!! Região

(Art. 512 da Lei n2 , de de de 1999)

_..Qargo~~gJTllnaçAC!__ _~fvel FuncionaL NIldeCar9~

Analista Judiciário Suoerior 5

Técnico Judiciário Intermediário 6 ,

ANEXO IV
Tribunal Regional Federal da 41. Região

(Art. 52 da Lei n2 ,de de de 1999)

caraolDenomlnacio Nfvel Funcionai NR de Caraos

Analista Judiciário ______ª-~p.eriQl'__ ___.13___
1--------------

Técnico Judiciário Intermediário 39

------ ----------------
Funcão/Nfvel NR de Funcões

FC9 4

FC8 4-------
FCS 5

FC4 10

FC2 4

ANEXO V
Tribunal Regional Federal da 5lI Região

(Art. 512 da Lei nlZ ,de de de 1999)

CaraolDenomlnaclo Nfvel Funcionai NR de Caraos

Analista Judiciário __~uperior 27---
Técnico Judiciário Intermediário 31
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FunçlofflCveI ____~..Jl~_El!n~____
FC9 5

FC8 10

FC7 10
'-_______E9§____________ .1.5___________

FC4 10

FC2 5

o SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - fem V.
Exa. a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro que
a posição do Partido dos Trabalhadores é sobretudo
um voto de confiança na Justiça Federal. Concorda
mos com o aumento do número de jufzes. ,O tempo
entre a urgência e a aprovação foi exiguo para poder
mos mensurar a criação dos cargos de assessora
mento dos gabinetes, mas estamos certos de que é
preciso fortalecer a Justiça Federal aumentando o nú
mero de juízes, para que ela possa cumprir melhor
suas tarefas e funções constitucionais.

Queremos apenas registrar que não tivemos su
ficiente tempo para tirar nossas dúvidas com relação
à lotação de gabinetes, à criação de cargos adminis
trativos. Então, quero deixar esta ressalva: o Partido
dos Trabalhadores dará um voto de confiança ao STJ,
ao Conselho de Justiça Federal, que remeteu para cá
o projeto.

Da necessidade de criação de novos cargos, do
aumento do número de juizes que compõem os TRF,
não temos dúvida. Com relação ao corpo administrati
vo, que foi ampliado com o projeto de lei, não temos
segurança de que o número era aquele mesmo, mas
vamos dar um voto de confiança. Vamos votar "sim",
Sr. Presidente.

OSR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar que o aumento do número de juízes nos tri
bunais é uma conseqüência de sucessivos projetos
de lei que foram aprovados nesta Casa e que aumen
taram o número de Varas, aumentando, portanto, os
recursos aos Tribunais Regionais Federais.

Também fazemos a mesma ressalva com rela
ção aos cargos administrativos, tendo em vista que
não houve muito tempo para examinar a adequação
da estrutura vigente hoje com a estrutura proposta,

mas confiamos em que elas sejam adequadas. Por
isso, manifestamos o voto "sim".

O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS recomenda o
voto "sim", porque entende que se trata da reestrutu
ração da Justiça Federal, necessária para o melhor
andamento da Justiça.

Portanto, o PPS vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.

que o aprovam queiram permanecercomo estão. (Pa
usa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação
Final:

REDAÇAO FINAL DO
PROJETO DE LEI NR2.078-A, DE 1999

Dispõe sobre as reestruturações
dos Tribunais Regionais Federais das
cinco Regiões e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.ll. Os Tribunais Regionais Federais das 1·,

2·,4& esa Regiões passam a sercompostos pelos se
guintes números de membros:

I - vinte e sete Juízes, na 1& Região;
11- vinte sete Juízes, na 2A Região;
111 - vinte e sete Juizes, na 4A Região;
IV - quinze Juízes na 5· Região.
Art.~ Ficam criados os quantitativos de cargos

de Juiz abaixo relacionados nos Tribunais de que tra
ta o artigo anterior:

I - nove, na 1A Região;
1/ - quatro, na 2A Região;
111 - quatro, na 4.A Região;
IV - cinco, na sa Região.

Art. 3" Os cargos de que trata o artigo anterior
serão providos por nomeação pelo Presidente da
República mediante indicação, em lista tríplice, or
ganizada pelos respectivos Tribunais Regionais Fe
derais, observado o disposto nos incisos I e 11 do art.
107 da Constituição Federal.

Art. 4ll. A função de Vice-Presidentes e Corre
gedor, mencionada no § 12 do art. 4ll. da Lei nR
7.727, de 9 de janeiro de 1989, fica desdobrada nos
Tribunais Regionais Federais das iA e sa Regiões,
em funções distintas de Vice-Presidente e de Corre
gedor-Gerai.
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ANEXO 111
Tribunal Regional Federal da 3.l! Região

(Art. 52 da lei n2. ,de de de 2000)

ANEXO IV
Tribunal Regional Federal da 4ª Região)

(Art. 5.2 da lei ng
I de de de 2000)

~.~nomlnacão Nrvel Funcionai NR de Caroos

-- .ftD_ªºElta ~udici~~() .. ._ ____ -ª.l,I.P.eric:>r _-. _-- '--~

5 -- -. -
Técnico Judiciário Intermediário 6

4FC9

caraoJDenomlnacão Nrvel Funcionai NR de CaraOS

Analista Judiciário Superior 43
___ A T~I1Jt;o ~.u9ici~ri.9 . _..•!!:lt~J!T)~i?!Í-º. ___.._ ._~9 --- .-

- . FC7 3
'- . M ___ .~ - ~- - ~ -~_.

FC5 S

FC4 11

'---._- FC2 I 4

ANEXO I
TriQunal Regional Federal da 1A Região

(Art. '52 da lei n2 ,de de de 2000)

das 11, 21 , 3A, 41 e SI Regiões, os cargos efetivos e
funções comissionadas relacionados nos Anexos I a
V desta lei.

Art. 62 Os cargos a que refere o artigo anterior
serão providos, gradativamente, na forma da lei e na
medida das necessidades do serviço, a critério do Tri
bunal.

Art. 79. Aos respectivos Tribunais Regionais Fe
derais cabe prover os demais atos necessários à exe
cução desta lei.

Art. 89. As despesas decorrentes da aplicação
desta lei correrão à conta das dotações orçamentári
as consignadas aos Tribunais Regionais Federais das
11, 21, 31, 41 e 51 Regiões, a partir do exercício de
1999. í

. ,Art. 92jEsta lei entra em vigor na data de sua pu
bllclilÇão. '

! Salá das Sessões, 28 de março de 2000. - Dep.
José Roberto Batochio, Relator.

I-~Ca~,r.JlalolDe=~n~o~m~ln~a!yc~lio~+N~f~ve~I ..!:-F!:!,un~~c~~lo~nai i NlI de Caroos I
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ANEXO V
Tribunal Regional Federal da 51! Região

(Art. 52 da lei n.2 ,de de de 2000)

CargolDenomlnacão Nfvel Funcionai NlI de Cargos

.. ~!!!!Iis!t!!Jl,I~i.9!~rio
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Técnico Judiciário Intermediário 31

ANEXO 11
Tribunal Regional Federal da 2ª' Região

(Art. 52 da Lei n2 ,de de de 2000)'
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PROJETO DE LEI Na 2.398, DE 2000
O Congresso Nacional decreta:

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub

meter a votos o
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. Dessa maneira, o parecer da Comissão de Tra-
Deputados que forem pela aprovação permaneçam balho, de Administração e Serviço Público é pela
como se encontram. (Pausa.) aprovação.

APROVADO. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para ofe-
A matéria vai ao Senado Federal. recer parecer ao projeto em substituição à Comissão
O SR. PEDRO PEDROSSIAN - Sr. Presidente, de Finanças e Tributação, concedo a palavra ao Sr.

peço a palavra pela ordem. Deputado Cézar Schirmer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. a SR. CÉZAR SCHIRMER (BJoco/PMDB - RS.

EX- a palavra. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
O SR. PEDRO PEDROSSIAN (PFL - MS. Sem sidente, o Projeto de Lei nll 2.398, de 2000, à seme-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na sessão anteri- Ihança do anterior, que já foi aprovado, dispõe sobre a
ar, votei segundo orientação do partido. reestruturação do Tribunal Regional Federal da SI Re-

a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) gião.
Do ponto de vista orçamentário e financeiro, não

- 2 - há óbice para que seja aprovado nesta sessão.
PROJETO DE LE! NQ 2.398, DE 2000 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
(Do Superior Tribunal de Justiça) oferecer parecer ao projeto, em substituição à Co-

Discussão, em turno único, do Projeto missão de Constituição e Justiça e de Redação,
de Lei n2 2.398, de 2000, que dispõe sobre concedo a palavra ao Sr. Deputado José Roberto
a reestruturação do Tribunal Regional Fede~ Batochio.
ral da SI Região e dá outras providências. O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Pendente de pareceres das Comissões: de Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
Tra~lhol de Adm!nistra~o e Serviço P~b.lic:o; sidente, trata-se do Projeto de Lei n2 2.398, de 2000,
de Finanças e Tnbutaçao; e de Constltulçao do SuperiorTribunal de Justiça, que propõe a criação
e Justiça e de Redação. de 16 cargos de juiz no Tribunal Regional Federal da

O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a pala- 3A Região.
vra pela ordem. Quanto à iniciativa, o projeto atende às exigênci-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. as constitucionais.
EX-. a palavra. O Tribunal Regional Federal da SI Região, que

O SR. FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES. Sem revi- deu um total de 2 milhões e 300 mil demandas res-
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior ponde pela solução de cerca de 850 mil controvérsi-
votei "sim". as, conta com apenas 27 magistrados.

O SR. ANTONIO KANDIR (Bloco/PSDB - SP. Portanto, o acréscimo de 16 jufzes para o Tribu-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última nal Regional Federal da 3A Região, vem atender, sem
votação votei de acordo com a bancada. dúvida alguma, a um anseio de justiça do povo brasi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para ofe- leiro, visto que a jurisdição desse Tribunal, além do
recer parecer ao projeto em substituição à Comissão território do Estado de São Paulo, estende-se tam-
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, con- bém ao Estado do Mato Grosso do Sul.
cedo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Otoch. Acham-se presentes os requisitos de constitucio-

O SR. NELSON OTOCH (BlocolPSDB - CE. nalidade e de boa técnica legislativa.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre- O parecer é pela aprovação.
sidente, sras. e Srs. Deputados, o Projeto nll 2.398, de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha-
2000, oriundo do Superior Tribunal de Justiça, dispõe vendo oradores inscritos, declaro encerrada a discus-
sobre a reestruturação do Tribunal Regional Federal são.
da SI Região.

Estamos verificando que, reestruturando o Tri-
bunal da 3A Região, os beneffcios seriam idênticos
aos da reestruturação de cargos já proposta para os
Tribunais Regionais Federais das 1&, 2&, 4& e sa Re-
giões. Apenas o da 31 Região ainda não mereceu re
estruturação.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

CaraolDenominacão Nível Funcional NR de Caroos

_~nal.i§~_ Ju'!!<?!ªri..o_ ______~p-erior......__
------~---- -

Técnico Judiciário Intermediário 204

Art. 112 O Tribunal Regional Federal da 311 Região
passa a sercomposto por 43 (quarenta e três) Juízes.

Art. 22 Ficam criados 16 (dezesseis) cargos de
Juiz no Tribunal Regional Federal da 3! Região.

Art. 32 Os cargos de que trata o artigo anterior
serão providos por nomeação pelo Presidente da Re
pública mediante indicação, em lista tríplice, organi
zada pelo Tribunal Regional Federal da 34 Região, ob
servado o disposto no art.107, incisos Ie 11, da Cons
tituição Federal.

Art. 49 Ficam criados, no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional Federal da 3! Região,
os cargos efetivos e funções comissionadas relacio
nados nos Anexos I e 11 desta lei.

Art. 52 Os cargos a que se refere o artigo anteri
or serão providos, gradativamente, na forma da lei e
na medida das necessidades do serviço, a critério do
Tribunal.

Art. 62 Ao Tribunal Regional Federal da 3D. Re
gião cabe prover os demais atos necessários à exe
cução desta lei.

Art. 72 As despesas decorrentes da aplicação
desta lei correrão à conta das dotações orçamentári
as consignadas ao Tribunal Regional Federal da 3ª
Região.

Art. 82 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

OSR. EDINHO ARAOJO (PPS-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS recomenda o voto
"sim" porque entende que esse projeto, ao criar 16
cargos de juízes do Tribunal Regional Federal da 33

Região - São Paulo e Mato Grosso do Sul- vai agili
zar a Justiça. O TRF da 3- Região recebe 37% dos
processos distribuídos da Justiça Federal de Segun
do Grau do País, o que correspondeu, no período de
1989 a 1998, a um total de 843.736 processos.

Portanto, o PPS recomenda o voto "sim"
OSR.JOS~ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB

MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB também encaminha o voto "sim", nos ter
mos do projeto anterior, com a mesma ressalva, en
tendendo necessário que os cargos criados se ajus
tem à realidade dos já existentes.

O SR. VADÃO GOMES (PPB-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha voto
favorável ao aumento,dos Juízes para o Estado de
São Paulo.

O SR. MARCELO D~DA (PT-$,E. Sem revis.ão
do orador.) - Sr. Presidenté, déntro da: lógica-que nos
tem guiado na própria reforma do Poder Judiciário,
entendemos que a melhor forma de combater a moro
sidade e garantir a prestação jurisdicional é aumentar
o número de juízes, melhorando a relação entre juí
zes e jurisdicionados. Nesse sentido, temos total con
cordância com o mérito do projeto, especialmente no
momento em que se criam 16 cargos de juízes, au
mentando a composição e melhorando a eficiência do
TRF da 3- Região.

Voltamos a dizer que estamos confiantes na jus
tificativa que acompanha o projeto. Diz-se aqui que o
número de funções e cargos propostos não se re
porta aos cargos de juízes. São dezesseis cargos
de juízes. Os cargos da estrutura administrativa, se
gundo a justificativa, foram calculados de modo a
oferecer condições de trabalho adequadas aos juí
zes do TRF.

Nesse sentido, aceitando os argumentos trazi
dos, votamos a favor do projeto e esperamos, aliás,
que a Justiça Federal continue ampliando seus servi
ços e levando justiça ao Brasil.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, trata-se de uma
reestruturação do Tribunal Regional Federal da 311 Re
gião - São Paulo - que somente de janeiro a setem
bro do ano passado, recebeu 340 mil processos, o
que enseja que possamos reestruturar esse órgão,
aumentando o quantitativo de juízes, que passaria de
27 para 43, com um aumento de 16 vagas. Ao mesmo
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tempo, não adianta aumentar o número de vagas de
juiz se não houver concomitantemente um aumento
do número de vagas para servidores, que serão
preenchidas por meio de concurso público. As va
gas de juiz serão preenchidas por meio de uma lista
trfplice encaminhada ao Presidente da República.
Procede também o aumento das funções comissio
nadas, todas em função do quantitativo de juízes fe
derais.

Assim sendo, no sentimento de que cabe à Jus
tiça Federal cada vez mais se modernizar e, neste
caso, ampliar-se para fazer face à demanda existente,
o PFL recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pa
usa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação
Final:

REDAÇAo FINAL DO
PROJETO DE LEI NSl2.398--A, DE 2000

Dispõe sobre a reeatruturaçio do
Tribunal Regional Federal da 31 Região e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1$1 O Tribunal Regional Federal da 3& Região

passa a ser composto por quarenta e três Jufzes.
Art. 2$1 Ficam criados dezesseis cargos de Juiz

no Tribunal Regional Federal da 3' Região.
Art. 3Sl Os cargos de que trata o artigo anterior

serão providos por nomeação pelo Presidente da Re
pública mediante indicação, em lista trfpllce, organi
zada pelo Tribunal Regional Federal da 3' Região, ob
servado o disposto nos incisos I e 1\ do art. 107 da
Constituição Federal.

Art. 4$1 Ficam criados, no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional Federal da 3' Região,
os cargos efetivos e funções comissionadas relacio
nados nos Anexos I e 11 desta lei.

Art. 5$1 Os cargos a que se refere o artigo anteri
or serão providos, gradativamente, na forma da lei e
na medida das necessidades do serviço, a critério do
Tribunal.

Art. 65l Ao Tribunal Regional Federal da sa Re
gião cabe prover os demais atos necessários à exe
cução desta lei.

Art. 7Sl As despesas decorrentes da aplicação
desta lei correrão à conta das dotações orçamentári-

as consignadas ao Tribunal Regional Federal da sa
Região.

Art. 8$1 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala das Sessões, 28 de março de 2000. - Dep.
José Roberto Batochio, Relator.

ANEXO
(Art. 42 da Lei n2 , de de 2000)

CargolDenominação Nrvel NAde
Funcional Caraos

Analista Judiciário Sunerior 201

Técnico Judiciário Intermediário 204

ANEXO 11
(Art. 4ll. da Lei nll , de de 2000)

FunciolNível NA de Funcôes

FC09 21

FC08 20

FC07 12

FC05 04

FC04 126

FC02 20

FC01 02

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que estiverem de acordo, permaneçam como se
acham. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. OSMÂNIO PEREIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ExIl. a palavra.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (Bloco/PMDB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores acompanhei a orientação do partido.

O SR. ROBERTO ROCHA (Bloco/PSDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dei
xar consignado o voto de acordo com o PSDB nas vo
tações anteriores.

O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com o partido na votação anterior.



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 29 12603

v - ENCERRAMENTO

trole do Ministério da Saúde e das Secretarias Esta
duais e Municipais de Saúde em virtude da falta' de
um cqdigo de barras que possa dar real segurança à
população brasileira no tocante ao que está
consumindo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Partido Bloco

MARANHÃO

Roberto Rocha PSDB PSDB/PTB
Presente do Maranhão: 1

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

PSOB/PTB

PSOBIPTB

PARÁ

PFL
PT

ACRE

PPB
PFL

AMAPÁ

PTB
PFL

RORAIMA

PFL
PFL

João Tota
Zila Bezerra
Total de Ausentes: 2

TOCANTINS

Paulo Mourão PSOB
Total de Ausentes: 1

RONDÔNIA

Oscar Andrade PFL
Total de Ausentes: 1

Oeusdeth Pantoja
Valdir Ganzer
Total de Ausentes: 2

Eduardo Seabra
Sérgio Barcellos
Total de Ausentes: 2

Fr~ncisco Rodrigues
Luciano Castro
Total de Ausentes: 2

o SR. DR. HÉLIO - Sr. Presi,dente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michbl Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (POT- SP., Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, estamos encaminhan
do à Mesa uma proposição que regula a prestação de
serviços de transporte de mercadorias ou documentos
utilizando-se motocicleta, alterandq a Lei ri! 9.503, de 3
de setembro de 1997, que institui:o Código de Trânsito
Brasileiro e dá outras providências~

O SR. ALBÉRICO FILHO -I Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. ALBÉRCO FILHO (Bloco/PMDB - MA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na sexta-feira passada, a TV Globo, mais uma vez,
mostrou ao País a beleza do cjeserto que existe no
Brasil, os Lençóis Maranhenses.

Diante desse fato, estamos apresentando um
requerimento ao Ministro do Ernfa para que nos infor
me o montante de recursos que está sendo alocado
para que o aeroporto da cidad~ de Barreirinhas seja
efetivamente concretizado, a ~im de que não só os
brasileiros mas fodo o mundo tenha condições de ir
ao Maranhão e conhecer aquela beleza natural.

O SR.ALBÉRICO CORDEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB 
AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu,
Albérico Cordeiro, votei com o meu partido nas vota
ções anteriores.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Blo
coIPSDB - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, estou encaminhando à Mesa projeto
de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da grava
ção de código de barras em produtos farmacêuticos.
Conforme estamos observando na CPI dos Medica
mentos, muitos remédios hoje comercializados não
têm o devido controle de sua qualidade nem ele sua
comercialização. Grande quantidade de medicamen
tos roubados retornam à comercialização sem o ~on-
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PSOBIPTB

PSOB/PTB
PSDBIPTB

PSOBIPTB

PPB
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMOB/PST/PTN
PT
PPB

GOIÁS

PSOB
PSDB
PFL
PMOB PMOB/PSTIPTN

Odílio Balbinotti
Total de Ausentes: 1

Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Ronaldo Caiado
Zé Gomes da Rocha
Total de Ausentes: 4

PARANÁ

PSOB

SANTA CATARINA

João Matos PMDB PMDBIPSTIPTN
Total de Ausentes: 1

Celso Russomanno
Gilberto Kassab
Lamartine Posella
Marcelo Barbieri
Teima de Souza
Wagner Salustiano
Total de Ausentes: 10

MATO GROSSO

Welinton Fagundes PSOB
Total de Ausentes: 1

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
PSB/PCdoB
Total de Ausentes: 1

RIO GRANDE DO SUL

Henrique Fontana PT
Paulo José Gouvêa PL PUPSL
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Total de Ausentes: 4

O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en
cerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 20 horas)

ATOS DA PRESID~NCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições regimentais resolve, em adi
tamento ao Ato da Presidência, datado de 2-2-00,
que ~nstituiu Grupo de Trabalho destinado a tratar
da transposição de águas do rio São Francisco e revi
talização do seu curso, bem como apresentar propos-

PSOB/PTB
PSOBIPTB

PSOB/PTB

PSOB PSOB/PTB
PT
PMOB PMOB/PST/PTN
PT

BAHIA

PMOB PMOB/PSTIPTN
PPB

RIO DE JANEIRO

POT
PSOB
POT
PDT

EberSilva
Márcio Fortes
Miriam Reid
Wanderley Martins
Total de Ausentes: 4

SÁOPAULO

Alberto Mourão PMOB PMOB/PST/PTN
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSOB
Celso Giglio PTB

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Francisco Coelho PFL
Neiva Moreira POT
Remi Trinta PSTPMOB/PST/PTN
Total de Ausentes: 4

RIO GRANDE DO NORTE
Henrique Eduardo Alves PMOB PMOB/PST/PTN
Iberê Ferreira PPB
Total de Ausentea: 2

PARAfBA
Enivaldo Ribeiro PPB
Total de Ausentes: 1

PERNAMBUCO

Eduardo Campos PSB PSB/PCdoB
Gonzaga Patriota PSB PSBIPCdoB
João Colaço PMOB PMOB/PST/PTN
José Múcio Monteiro PFL
Total de Ausentes: 4

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PPB
Total de Ausente: 1

Geddel Vieira Lima
Yvonilton Gonçalves
Total de Ausentes: 2
MINAS GERAIS
Bonifácio de Andrada
João Magno
Mário de Oliveira
Nilmário Miranda
Total de Ausentes: 4
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tas ao orçamento que viabilizem estas ações, incluir o
Senhor Deputado Laíre Rosado, Bloco Parlamentar
PMDB/RN.

Publique-se.

Brasília, 28 de março de 2000. - Michel Temer,
Presidente.

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1SI, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nSl 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de ácordo com o artigo 35,
item I, da Lei nSl 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
IVALDINA FERREIRA BARROS, ponto nSl 13578, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido
Social Trabalhista.

Câmara dos Deputados, 28 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1S1, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n!2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n5l 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
WILMA VIRGfNIA ALVES RIBEIRO ASSUNÇÃO,
ponto n12 13103, do cargo de Assessor Técnico Adjun
to O, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exerce no Gabinete do Presidente.

Câmara dos Deputados, 28 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 112, item I,
atrnea a, do Ato da Mesa nSl 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n5l8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribui
ção Técnico em Material e Patrimônio, Padrão 45, ponto
rP' 5133, da função comissionada de Chefe da Seção de
Metodologia e Documentação, FG-5, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, que exercia na Coorde
nação de Engenharia de Sistemas, do centro de Infor
mática, a partir de 20 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 28 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1.0, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nSl 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MAURfuo SOUZA IBIAPINA PARENTE, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legisla
tivo - atribuição Técnico em Material e Patrimônio,
Padrão 45, ponto n2 5141 , da função comissionada de
Chefe da Seção de Telemática Corporativa, FC-05,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exercia na Coordenação de Engenharia de Siste
mas, do Centro de Informática, a partir de 20 de mar
ço do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 28 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n5l 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6S! da Lei nSl 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 912, item
11, da Lei n2 8.112, citada, ANA LÚCIA FERREIRA
VASCONCELL0:3 para exercer, no Gabinete do Pre
sidente, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, transformado pelo artigo 12 da Resolu
ção n2 43, de 30 de junho de 1973, combinado com o
parágrafo único do Ato da Mesa n2 1, de 24 de fevereiro
de 1999.

Câmara dos Deputados, 28 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 912, item
li, da Lei n12 8.112, citada, MARIA DE NAZARÉ
MARTINS para exercer, no Gabinete do Líder do Par
tido Social Trabalhista, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 22

do Ato da Mesa n2 2, de 24 de fevereiro de 1999.
Câmara dos Deputados, 28 de março de 2000.

Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1S1, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do artigo
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13 da Resolução nSl 21, de 4 de novembro de 1992,
ANA LÚCIA DA SILVA, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Técnico legislativo - atribuição
Agente de Encadernação e Douração, Padrão 30,
ponto nSlS037, para exercer, a partir de 13 de março
do corrente ano, na Coordenação de Apoio ao Usuá
rio, do Centro de Informática, a função comissionada
de Chefe da Seção de Atendimento ao Usuário, FC-S,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, cria
da pela Resolução nSl16, de 21 de janeiro de 1997.

Câmara dos Deputados, 28 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1S1, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nSl 20S, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do artigo
13 da Resolução nSl 21, de 4 de novembro de 1992,
LUCIANO ALBERTO ROCHO, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista legislativo - atribui
ção Analista de Informática Legislativa, Padrão 36,
ponto nSl S776, para exercer, a partir de 20 de março
do corrente ano, na Coordenação de Engenharia de
Sistemas, do Centro de Informática, a função co
missionada de Chefe da Seção de Metodologia e
Documentação, FC-S, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, criada pela Resolução n!l16, de
21 de janeiro de 1997.

Câmara dos Deputados, 28 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1S1, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nSl2OS, de 28 de junho de 1990, re
solve designar por acesso, na forma do artigo 13 da Re
solução nSl 21, de 4 de novembro de 1992, SÉRGIO
DAGNINO FALCÃO, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Analista
de Informática Legislativa, Padrão 36, ponto nSl 6409,
para exercer, a partir de 20 de março do corrente ano,
na Coordenação de Engenharia de Sistemas, do Cen
tro de Informática, a função comissionada de Chefe da
Seção de Telemática Corporativa, FC-S, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pela Reso
lução nSl16, de 21 de janeiro de 1997.

Câmara dos Deputados, 28 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1S1, item I, alínea
a, do Ato da Mesa rfl205, de 28 dejunhode 1990, eo ar-

ti90 f3'l da lei nSl 8.112, de 11 de dezembro de 1990, re
solve designarADMAR PIRES DOS SANTOS, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista legislativo
- atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto rjl

3238, 12 substituto do Secretário de Comissão, FC-7, na
Comissão de DesenvoMmento Urbano e Interior, da Ccr
ordenação de Comissões Permanentes, do Departa
mento de Comissões, em seus impedimentos eventuais,
a partir de 2 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 28 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1S1, item I,
alfnea a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo~ da Lei nSl8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar FRANCISCA MARIA DA
CONCEiÇÃO SANTOS, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Adjunto Parlamentar, Padrão 30, ponto nll 4949, 1
substituta do Chefe de Seção, FC-S, na Coordenação
de Movimentação Financeira, do Departamento de
Finanças, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 13 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 28 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alfnea a, do Ato da Mesa nSl 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo~ da Lei nSl8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar LIN ISRAEL COSTA DOS
SANTOS, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Técnico Legislativo - atribuição Operador de Má
quinas, Padrão 28, ponto n2 5443, 2;2 substituto do Chefe
da Seção Administrativa, Fe-s, na Coordenação de Apoio
Parlamentar, da Diretoria-Gera\, em seus ifTl>edimentos
eventuais, a partir de .20 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 28 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
alfnea 8, do Ato da Mesa nSl 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6A da lei nA 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar NÁDIA LÚCIA DAS
NEVES RAPOSO, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Assis
tente Administrativo, Padrão 28, ponto nSl S393, 2
substituta do Secretário de Comissão, FC-7, na Co
missão de Desenvolvimento Urbano e Interior, da Co
ordenação de Comissões Permanentes, do Departa-
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mento de Comissões, em seus impedimentos eventuais,
a partir de 2 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 28 de março de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TERMO DE REUNIÃO

No dia vinte e seis de janeiro de dois mil, às 10
horas, deixou de reunir-se, em reunião ordinária, a
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática por falta de quorum regimental. Compa
receram os Deputados: Luiz Piauhylino - Presidente;
Nelson Pellegrino, Francistônio Pinto, Babá, fris Si
mões, José Melo, Marçal Filho, Arolde de Oliveira,
Bispo Wanderval, Dr. Hélio, Luiz Bittencourt, Marcelo
Barbieri, Mendes Ribeiro Filho, Nárcio Rodrigues,
Almeida de Jesus, Robério Araújo, Sampaio Dória,
Pedro Wilson, Walfrido Mares Guia, Nelson Meurer,
Albérico Cordeiro, Jorge Pinheiro, Givaldo Carimbão
e Vic Pires Franco. Para constar, eu, Maria Ivone do
Espírito Santo, Secretária, lavrei o presente termo
que, assinado, irá à publicação.

1- Reunião Ordinária, realizada em 2 de feve
reiro de 2000.

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois
mil, às onze horas, reuniu-se a Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, 00 Plenário nll
13 do Anexo 11, da Câmara dos Deputados, sob a presi
dência do Deputado Luiz Piauhylino, seu titular, presen
tes os seguintes Deputados: Arolde de Oliveira, César
Bandeira, Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira,
Maluly Netto, Vic Pires Franco, Júlio Semeghini, Salva
dor Zimbaldi, Sampaio Dória, Francistônio Pinto, Jorge
Wilson, Marçal Filho, Marcelo Barbieri, Pinheiro Lan
dim, Ricardo Barros, Robério Araújo, Yvonilton Gon
çalves, Almeida de Jesus, Babá, Padre Roque, Walter
Pinheiro, Iris Simões, Silas Câmara, Agnaldo Muniz,
Dr. Hélio, Eurípedes Miranda, Givaldo Carimbão, Luiza
Erundina e Bispo Wanderval (TItulares); e Francisco Gar
cia, Sérgio Barcellos, Welinton Fagundes, Geovan Freitas,
Luiz Bittencourt, Ary Kara, Nelson Meurer, Antônio Paloc
ci, Pedro Wilson, Albérico Cordeiro e Paulo José Gouvêa
(Suplentes).Também assinou o livro de presença o Depu
tado Mattos Nascimento (não membro). Não comparece-

ram os Deputados: José Mendonça Bezerra, Pauderl'Jey
Avelino, Paulo Marinho, Santos Filho, Alberto Goldman,
José de Abreu, Luiz Ribeiro, Nárcio Rodrigues, Pedro Ca,
nado, Jorge Pinheiro, José Priante, Lamartine Posella,
Nelson Proença, Pedro lrujo, Antônio Joaquim Araújo, Au
gusto Franco, Nelson Pellegrino, Uno Rossi eLincoln Por
tela. Havendo número regimental, o Presidente declarou
abertos os trabalhos e informou que o objetivo da presen
te reunião era debatero ''Projeto de Lei nll1.491, de 1999,
do Poder Executivo, que 'dispõe sobre a organização d9
Sistema Nacional de Correios, do seu órgão regulador, e
dá outras providências (Lei Postal)"'. O Presidente, então,
franqueou a palavra aos presentes. Falaram os Deputa
dos: Arolde de Oliveira, Dr. Hélio, Walter Pinheiro, Albérico
Cordeiro, Pinheiro Landim, Júlio Semeghini, Maluly Netto,
Jorge Wilson, Sampaio Dória, Babá, Bispo Wanderval e
Salvador Zimbaldi. O Deputado Luiz Moreira, após fazer
suas considerações sobre o projeto, fez questão de mani
festar seu protesto quanto ao movimento que está haven
do na Casa objetivando manter no cargo os atuais presi
dentes de Comissão; disse ser frontalmente contrário. O
Relator do Projeto, Deputado Marcelo Barbieri, destacou
que há um ambiente favorável a esta lei; informou que tem
várias sugestões por escrito, inclusive de setores preocu
pados por estarem diretamente afetados pela lei; mencio
nou que deseja que os pontos polêmicos sejam decididos
na Comissão; disse que sua preocupação éque aComis
são faça uma lei que atenda aos interesses nacionais e
sugeriu a realização de uma reunião da Subcomissão na
31 feira, às 15 horas, no gabinete do Presidente da Comis
são, e uma reunião ordinária na 4.A feira, às 10 horas. O
Plenário concordou. Nada mais havendo a tratar, às doze
horas e vinte e cinco minutos, o Presidente encerrou a
reunião e, para constar, eu, Maria Ivone do Espírito
Santo, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminha
da à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
Deputado Luiz Piauhylino, Presidente.

2! Reunião Ordinária, realizada em 9 de feve
reiro de 2000.

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de
dois mil, às onze horas e dois minutos, reuniu-se a
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, no Plenário 0213 do Anexo li, da Câmara
dos Deputados, sob a presidência do Deputado Luiz
Piauhylino, seu titular, presentes os seguintes Depu
tados: Corauci Sobrinho, Luiz Moreira, Santos Filho,
Vic Pires Franco, Alberto Goldman, Salvador Zimbai
di, Sampaio Dória, Francistônio Pinto, Jorge Pinheiro,
Lamartine Posella, Marcelo Barbieri, Ricardo Barros,
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Almeida de Jesus, Babá, Padre Roque, Agnaldo Mu
niz, Dr. Hélio, Givaldo Carimbão, Bispo Wanderval e
Uncoln Portela (Titulares); e Rafael Guerra, Romeu
Queiroz, Gessivaldo Isaias, Luiz Bittencourt, Ary
Kara, Nelson Meurer, Ângela Guadagnin e Albérico
Cordeiro (Suplentes). Não compareceram os Deputa
dos: Arolde de Oliveira, César Bandeira, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Maluly Netto, Paudemey
Avelino, Paulo Marinho, José de Abreu, Júlio Semeg
hini, Luiz Ribeiro, Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo,
Jorge Wilson, José Priante, Marçal Filho, Nelson Pro
ença, Pedro lrujo, Pinheiro Landim, Antônio Joaquim
Araújo, Augusto Franco, Robério Araújo, Yvonilton
Gonçalves, Nelson Pellegrino, Walter Pinheiro, Iris Si
mões, Uno Rossi, Silas Câmara, Eurípedes Miranda
e Luiza Erundina. Havendo número regimental, o Pre
sidente declarou abertos os trabalhos e informou que
o objetivo da presente reunião era debater o "Projeto
de Lei nQ 1.491, de 1999, do Poder Executivo, que
'dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de
Correios, do seu órgão regulador, e dá outras provi
dências (Lei Postal)'". O Presidente logo passou a pa
lavra ao Relator, Deputado Marcelo Barbieri, que
anunciou aos presentes os pontos mais polêmicos
até agora para a feitura do seu Relatório. A seguir, fi
zeram uso da palavra os Deputados: Santos Filho,
Luiz Moreiia e Alberto Goldman. O Deputado Marcelo
Barbieri fez uso mais uma vez da palavra para infor
mar aos presentes que está sendo vítima, na impren
sa, da acusação de querer beneficiar algum setor no
seu relatório. Esclareceu que seu objetivo é preparar
um relatório que atenda aos interesses da população;
que não está ligado a nenhum setor; e que repudia
este tipo de acusação. O Presidente, diante da ne
cessidade de maior discussão do Projeto com o Go
verno e os setores envolvidos, definiu o seguinte Gru
po de Trabalho para esta tarefa: Deputados: Santos
Filho, coordenando o Grupo; Marcelo Barbieri, Luiz
Moreira, FrancistOnio Pinto, Júlio Semeghini, Walter
Pinheiro, Dr. Hélio, Alberto Goldman, Sampaio Dória,
Padre Roque, Albérico Cordeiro e Luiza Erundina.
Nada mais havendo atratar, às onze horas e trinta mi
nutos, o Presidente encerrou a reunião e, para cons
tar, eu Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária, la
vrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente e encaminhada à publica
ção no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado
Luiz Plauhylino, Presidente.

TERMO DE PUBLICAÇÃO
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, não tendo realizado reunião ordinária

destinada ao encerramento dos seus trabalhos na
1!! Sessão Legislativa Extraordinária da 51!..Legisla
tura, deixou de apreciar as Atas das reuniões reali
zadas nos dias 2 e 9 de fevereiro (Ordinárias), do
corrente ano, que foram lavradas pela Secretária

deste colegiado e subscritas ~elo Senhor Presiden-
te, Deputado Luiz Piauhylino. E, para constar, eu,

Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária da Comis
são, lavrei o presente termo que, juntamente com as
referidas Atas e após autorização do Presidente da
Câmara dos Deputados, será encaminhado à publi
cação no Diário da Câmara dos Deputados, como

parte integrante dos anais da Comissão.

Brasnia, 28 de março de 2000.

TERMO DE PUBLICAÇÃO

A COJTIissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, não tendo realizado reu
nião ordinária destinada ao encerramento dos
seus trabalhos na 1ll Sessão Legislativa da 511
Legislatura, deixou de apreciar as Atas das reu
niões realizadas nos dias 17 (Ordinária), 18,24 e
25 (Audiências Públicas) de novembro; e 19., 7 e
8 (Audiências Públicas) de dezembro de 1999,
que foram lavradas pela Secretária deste Colegi
ado e subscritas pelo Senhor Presidente, Deputa
do Luiz Piauhylino. E, para constar, eu, Maria Ivo
ne do Espírito Santo, Secretária da Comissão, la
vrei o presente termo que, juntamente com as re
feridas Atas e após autorização do Presidente da
Câmara dos Deputados, será encaminhado à pu
blicação no Diário da Câmara dos Deputados,
como parte integrante dos anais da Comissão.

Brasília, 28 de março de 2000.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

O Deputado PEDRO WILSON, Presidente des
ta Comissão, fez a seguinte

Distribuição n2 3/2000

Em 28-3-2000
Ao Deputado ZEZÉ PERRELLA
Projeto de Resolução nQ 61/2000 - Do Sr. Wag

ner Salustiano e Outros - que "institui Comissão Par
lamentar de Inquérito destinada aapurar a regularida
de do contrato entre a CBF e a Nike".

Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.

Distribuição n2 4/2000

Em 28-3-2000
Ao Deputado AGNELO QUEIROZ
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Projeto de Lei n~2.562/2000 - do Sr. Paulo Paim
- que "altera dispositivos da Lei nSl 9.615, de 24 de
março de 1998, que 'in~titui normas gerais sobre des
portos'".

Ao Deputado GILMAR MACHADO
Projeto de Lei nSl ~.556/2000 - do Senado Fede

ral (PLS nSl491/99) - que "altera a redação do art. 9Sl
da Lei nSl 9.615, de 24 de março de 1998, destinando
ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao Comitê Paraolím
pico Brasileiro os recursos dos concursos de pr~~

n6sticos de loterias federais e similares que especIfI
ca".

Ao Deputado WALFRIDO MARES GUIA
Projeto de Lei nSl2.174/99 - do Sr. Ronaldo Va~

concellos - que "institui o Dia do Hoteleiro, nas condI
ções que especifica".

Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

O Deputado PEDRO WILSON, Presidente des
ta Comissão, fez a seguinte

Redistribuição n2 2/2000

Em 28-3-2000
À Deputada CELCITA PINHEIRO
Projeto de Lei nSl1.635/99 - da SrA Esther Grossi

- que "dispõe sobre a capacitação de professores
para a educação infantil".

Ao Deputado GILMAR MACHADO
Projeto de Lei nSl 763/99 - do Sr. Zezé Perrella 

que "altera dispositivos da Lei nSl9.615, de 4 de março
de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e
dá outras providências". Apensados: PL nSls 1.754/99,
1.755/99, 1.488/99, 1.836/99, 1.852/99 e2.299/2000.

Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.
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UBIRATAN AGUIAR - PSDB - CE

2" secretário:
NELSON TRAD - PTB - MS

3° secretário:
JAQUES WAGNER - PT - BA

4° Secretário:
EFRAIM MORAIS - PFL - PB

Suplentes de Secretário:
1°GIOVANNI QUEIROZ - PDT - PA

2" LUCIANO CASTRO - PSDB - RR

30 ztGOMESbAROCHA-PMDB-GO

4Q GONZAGA PATRIOTA PSB - PE

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS
BANCADAS BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Lrdar: INOC~NCIO OLIVEIRA

Celso Giglio
Caio Ríela

IrisSim6es

Darcisio Perondi
Luiz Carlos Hauly

Wagner Salustiano

Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Enio Bacci

Vlce-Llderes:
Duilio Plsaneschi
RIcardo Barros

VIce-L1deres:
Marcos Cintra Bispo Rodrigues
Lincon Porte/a Cabo Júlio

PPS
Lider: JOÃO HERRMANN NETO

Vlce-Uder: Regis Cavalcante
PV

Rapr.: FERNANDO GABEIRA
PHS

Rapr.: ROBERTO ARGENTA

LIDERANÇA DO GOVERNO
Uder: ARNALDO MADEIRA

PDT
LIdar: MIRO TEIXEIRA

Vlca-Lide....:
Femando Zuppo (1° Vice)
Dr. Hélio
Pompeu de Mattos

PTB
Llder: ROBERTO JEFFERSON

Vlce-Llderes:
Walfrldo Mares Guia (10 Vice)
JoSé Carlos Elias
Fernando Gonçalves
Eduardo seabra

Amaldo Farias de Sá
Romel Anizio

Bloco (PSB, PC do B)
Llder: ALEXANDRE CARDOSO

Vlee-Llderes:
Sérgio Miranda Djalma Paes
Aldo Rebelo José Antonio

Bloco (PL, PSL)
Lider: Valdemar Costa NetoGeraldo Mage/a

Joio Coser
Joio Paulo

Marcos Rolim
Paulo Rocha

TeIma de Souza
Virgílio Guimarães

Abelardo Lupion
Arace/y de Paula

cesar Bandeira
Couraci Sobrinho

José Lourenço
Maluly Neto

Marcondes Gadelha
Paes Landim

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Santos Filho
Werner Wanderer

Eurico Miranda
Hugo Biehl

Herculano Anghinetti

PPB
LIdar: ODELMO LEÃO

PT
Lider: ALOIZIO MERCADANTE

Vlee-Lrderes:
Arlindo Chinaglia
Henrique Fontana
Joio FassarelJa
José Pimentel
Padre Roque
Professor Luizinho
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro

Viee-Lrderes:
Paudemey Avelino (1° Vice)
Aldir Cabral
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Lavoisier Maia
Luciano Castro
Manoel Castro
Ney Lopes
Paulo Magalhies
Pedro Fernandes
Ronaldo Vasconcellos
VilmarRocha

Vlce-Lideres:
Gerson Peres
Fetter Júnior
Nelson Meurer



,-- DEPUTADOS EM EXERCÍCIO ---.

Roraima
Airton CascaveL •.......•....... PPS
Alceste Almeida .,•••...•.••...... PMDB
Almir Sá ~ ..........•.... PPB
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues •••..•••.•.•. PFL
Luciano Castro ...........•...... PFL
Lu~s Barbosa ~ PFL
Robério Araúj o. : .•••.•...•••.••.• PL

_ Amapá
Antonio Feijão ....•..........•.. PST
Badu Picanço ..•.••........•....• PSDB
Dr. Benedito Dias : PPB
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen .......•..•..••. PSB
Fátima Pelaes ••.•.••....•••.•••. PSDB
Jurandil Juarez .....•........... PMDB
Sérgio Barcellos ...•............ PFL

Pará
Am.valdo Vale ..........•.......• PSDB
Babá .....•......•..••........... PT
Deusdeth Pantoj a ••..•.•••..•.•.• PFL
Elcione Barbalho .............•..PMDB
Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz ....•. ~ .......•. PDT
Jorge Costa " PMDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson .......•..•...•... PTB
Nicias Ribeiro .........•....•... PSDB
Nilson Pínto .......•............ PSDB
Paulo Rocha ...............•..... PT
Raimundo Santos ......•.......•.. PFL
Renildo Leal ........•........•.. PTB
Valdir Ganzer ....••..•..••••••.. PT
Vic Pires Franco ••..•••...••..•. PFL
Zenaldo Coutinho ..•............. PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio .......•......... PSDB
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro ..•.•...-.,••..•..... PFL
Francisco García ...••..••.•..... PFL
Luiz Fernando ..................• PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazzlotin......•....... PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz .....•............. PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda ...•........... PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade .•......•..•....... PFL
Sérgio Carvalho ..•............•. PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro PFL
João Tota .........•............. PPB
José Aleksandro ..•.•••••..•..•.. PSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão ••.......•........• PT
Sérgio Barros ..................• PSDB
Zila Bezerra •.....•............. PFL

Tocantins
Antônio Jorge .•..•••........•••• PTB
Darci Coelho .....•.....•........ PFL
Freire Júnior .....•............. PMDB
Igor Avelino ••......•..•.....•.. PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis ...••.......•...••.. PMDB
Pastor Arrlarildo •••.•••••••••..•. PPB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
Albérico Filho .........•.•...... PMDB
Antonio Joaquim Araújo .....•.... PPB
Cesar Bandeira~....•............ PFL
Costa Ferreira ••.••.••.•..••.•.. PFL
Eliseu Moura ...•.......•..•..... PPB
Francisco Coelho PFL
Gastâo Vieira ..•....•..•.......• PMDB
João Castelo ...............•.... PSDB
José AntonlO Almelda PSB
Mauro Fecury •.•.•..•••.•••..•••. PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho .•..•...•••.•..••.• PFL
Pedro Fernandes •....•.......•.•. PFL
Pedro Novais ...........•....•.•. PMDB
Remi Trin~a••...••.....•...•..•. PST
Roberto Rocha •••......•••....... PSDB
Sebastião Madeira ......•........ PSDB

Ceará
Adolfo Marinho ......•........... PSDB
Almeida de Jesus PL
Arlibal Gomes .•.......••......... PMDB
Antonio Cambraia ••••••..•.•....• PSDB
Antônio José Mota PMDB
Arnon Bezerra .•.....•........... PSDB
Chiquinho Feitosa••....•..•..•.. PSDB
Euníclo Oliveira PMDB
Ináclo Arruda .........•......... PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara ••....•.......•...• PSDB
Manoel Salviano •................ PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson otoch .••..•.•............ PSDB
Pinheiro Landim••...•........... PMDB

. Raimundo Gomes de Mato? PSD~

Rommel Feijó ••.................. PSDB



Sérgio Novais ...•..••....•...... PSB
Ubiratan Aguiar ..........•••.... PSDB
Vicente Arruda •.•..••••.•••.••.• PSDB

Piaui
Átila Lira ......•..•..•..••.••.. PSDB
B. Sá ••....•.•..••••.••.•••••••. PSDB
Ciro Nogueira •.••....••...•.••.. PFL
Gessivaldo Isaias ..•..•••..•...• PMDB
Heráclito Fortes •••••••••••••••• PFL
João Henrique •.••.••••••••••..•• PMDB
Mussa Demes .....•...••.....•..•. PFL
Paes Landim..•.•.•...•........•. PFL
Themistocles Sampaio .•.••..••..• PMDB
Wellington Dias •..•..••....•..•. PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina •••••••.••.••..••••. PMDB
Betinho Rosado ............•..... PFL
Henrique Eduardo Alves •.•..•.... PMDB
Iberê FerrEüra .........•..•..... PPB
Laire Rosado ........•.....•..... PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá .•.••••••••••••••••••••• PMDB
Ney Lopes ....•........••........ PFL

Paraiba
Adauto Pere ira ..••....••..•....• PFL
Armando Abil~o•..•.............. 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 Riq1.le ..••••••••••••••••. PSDB
Wilson Braga ....•............... PFL

Pernambuco
Antônio Geraldo ..••.••......•... PFL
Armando Monteíro •............... PMDB
Carlos Batata ••.•••..•••••••.••• PSDB
Clementino Coelho .••.•••••.•• : •. PPS
Dj alma Paes ................•.... PSB
Eduardo Campos •••..•...•.•...••. PSB
Fernando Ferro ••••..•.•......... PT
Gonzaga Patriota .....•.......... PSB
Inocêncio Oliveira •.....•....... PFL
João Colaço .•.•••••...•••••..•.. PMDB
Joaquim Franclsco .••.......•.••. 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 ..•..........•... PSDB
Osvaldo Coelho .....•...••....... PFL

Pedro Corrêa ...............•.... PPB
Pedro Eugênio .•.....•..•...•.•.. PPS
Rica,rdo Fiuza ••.••••••••••••.•.• PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra ....•..........•... PSDB
Severino Cavalcanti .•.•••••••.•. PPB

Alagoas
Albérico Cordeiro ....••..•...•.. PTB
Augusto Farias •••••••..•.•••.••• PPB
Helenildo Ribeiro.: •..••••.•••.. PSDB
João Caldas .•...•......•.••..... PL
Joaquim Brito•.....•...........• PT
José Thomaz Nonô •••••..••.•.•... PFL
Luiz Dantas ......••............. PST
Olavo CalheirOs ..••....•.•.••••• PMDB
Regis Cavalcante •..••••.•••••.•• PPS

Sergipe
Adelson Ribeiro .....••..•.....•. PSC
Augusto Franco •.••...•.•....•••• PSDB
Cleonâncio Fonseca•............• PPB
Jorge Alberto ...........•....... PMDB
José Teles •••••••••.•••••..••.•• PSDB
Marcelo Déda ...•..•............• PT
Pedro Valadares ...•.•........•.. PSB
Sérgio Reis .....•..............• PSDB

Bahi.a
Aroldo Cedraz ..........•........ PFL
Claudio Cajado ...•.••.•...••.••• PFL
Coriolano Sales ...........•.•..• PMDB
Euj ácio Simões ...........•...... PL
Félix Mendonça •...••••....••.... PTB
Francistônio Pinto .••••......•.. PMDB
Geddel V~eira 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 ....••.•..•. PFL
Jorge Khoury .•.....•....•....••. PFL
José Carlos Aleluia••...•.....•. PFL
José Lourenço •................•. PFL
José Rocha ..••........•.••.•..•. PFL
José Ronaldo .•............•..... PFL
Jutahy Junior •....•....••..•.•.. PSDB
Leur Lomanto ............•..•...• PFL
Luiz Moreira •........•....••..•. PFL
Manoel Castro PFL
Mário Negromonte •••••••••••••••• PSDB
Nelson Pellegrino •.•.•..•..•.... PT
Nilo Coelho ••••••••..•.•••....•. PSDB
Paulo Braga .•••••..•...•.....••. PFL



Paulo Magalhães ...•..•..•.•...•. PFL
Pedro Iruj o .....•.•...•...•.•... PMDB
Reginaldo Germano ••••••••••••••• PFL
Roland Lavigne ....•..•....•...•. PFL
Saulo Pedrosa .......•••••••.•••• PSDB
Ursicino Queiroz •••••••..••••••. PFL
Waldir Pires ...•é.•••• -•••••••••••• 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 Castxo •••..•... ,- ..... 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 ...•.......•..... PSL
Márcio Reinaldo Moreira ••.•.•••. PPB
Marcos Lima ••••••••••••••••••••• PMDB
Maria do Carmo Lara ••••••••••.•• PT
Maria Elvira ......•.......•..•.. PMDB
Mário de Oliveira .•...•..••....• PMDB
Narcio Rodrigues •.•. ~ ••..•. : .••• PSDB
Nilmário Miranda .••••••••••.•..• PT
OdeImo Leão .......•...•......... PPB
Olímpio Pires .....•.. : •.•.•..... PDT
Osmânio Pereira .. ~ •...•..••..... PMDB
Paulo Delgado .....•.......•..... PT
Philemon Rodrigues."•..••••• ~ .... PL
Rafael Guerra •••.•••••••••••••.• PSDB
Roberto Brant ....•.•............ PFL
Romel Anizio •••••••••••••••• '••.• PPB
Romeu Queiroz .....•...•...••.... PSDB
Ronaldo Vasconcellos ..•..••..•.. PFL !

Saraiva FeIipe ....•...•....•.... PMDB

Sérgio Miranda .•................ PCdoB
Silas Brasileiro .......•.....•.• PMDB
Virgílio Guimarães •.•.••.•..•••• PT
Vittorio Medioli .....•.......... PSDB
Walfrido Mares Guia ...•....•..•. PTB
Zaire Rezende .•..•••........•.•. PMDB
Zezé PerreIla ..•...••....••...•• PFL

Espírito Santo
Aloízio santOs •.••..•...•••..••. PSDB
Feu Rosa. o •••••••••••••••••••••• PSDB
João Coser .......•....•..••..... PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta ...•...•.•.....•.•... PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro ••..••••••••••.•.•.•••. PTB
Nilton Baiano •...•.••.•••••.•••• PPB
Ricardo Ferraço ...•.....•.•..... P8DB
Rita Camata .....•.•......•..•... PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde •.......•.•.•.... PPB
Aldir Cabral PSDB
Alexandre Cardoso .•..•.•.••..•.• PSB
Alexandre Santos ...•...•....•.•. PSDB
Almerinda de Carvalho .•...•...•. PFL
Antonio Carlos Biscaia•...•...•. PT
Arolde de Oliveira •.......••.... PFL
Ayrton Xerêz ....•.........•..... PPS
Bispo Rodrigues ...•..••••.•...•. PL
Carlos Santana .•.••.••••.•••.••• PT
Cornélio Ribeiro ..........•..... PDT
Coronel Garcia .•..•....•.....•.. PSDB
Dino Fernandes .••••.••••...••.•. PSDB
Dr. Heleno ................•..•.. PSDB
Eber Silva ..•••.•••.••••••••••.. PDT
Eduardo Paes •••••.••.••...••.••. PTB
Eurico Miranda .•...•......•..... PPB
Fernando Gabeira ....•.•..••..... PV
Fernando Gonçalves ....•......... PTB
Francisco Silva......•....•..... PST
Iédio Rosa •••••••••••••••••••••• PMDB
Jair Bolsonaro ••..•••••...••.••. PPB
Jandira Feghali ......••.......•. PCdoB
João Mendes .•.•.•.•...••..•...•. PMDB
João Sampaio ..........•.•.....•. PDT
Jorge Wilson•••.•.•.....••••..•. PMDB
José Carlos Coutinho ......•...•. PFL
Laura Carneíro .....•..•..••.•.•. PFL
Luís Eduardo .•...•....•..••..... PDT
Luiz Ribeiro .....•.......••..... PSDB
Luiz Sérgio ...............•..... PT
Mareio Fortés PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temér •••••••••••.•••••••. PT
Miriam Reid ..•.•.......•..•..... PDT
Miro Teixeira.........•..•.••.•. PDT,
Pastor Valdeci Paiva P8L



Paulo Baltazar .•..•....•....••.. PSB
Paulo Feijó ...•.••....••.••.•..• PSDB
Roberto Jefferson••••••••••••••• PTB
Rodrigo Maia•...............•..• PTB
Ronaldo Cezar Coelho .•......•... PSDB
Rubem Medina ..•••••••••.•..••.•• PFL
Simão Sessim•••••••••••••••.•••. PPB
Vivaldo Barbosa ••.••.••.••.••••• PDT
Wanderley Martins ••••••••••••••• PDT

São Paulo
Alberto Goldman .••••.••.••.••.•• PSDB
Alberto Mourão .••.•.•••.•...•... PMDB
Aldo Rebelo .•.•••..•••••••..•••• PCdoB
Aloizio Mercadante .••••••...•... PT
André Benassi ••.•••••••••••••••. PSDB
Angela Guadagnin •••••••••••••••• PT
Antonio Carlos Pannunzio •..•.... PSDB
Antonio Kandir ••.•••••.••••••••• PSDB
Antonio Palocci •••••.••••.•••.•• PT
Arlindo 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 ...•........••......... PSL
Delfim Netto •••••••.•••••••.•••• PPB
Dr. Evilásio •••••••••••.•••••••• PSB
Dr. Hélio ..•.•..•.......•...•... PDT
Duilio Pisaneschi •.•.•.••••••••. PTB
Edinho Araúj o ••••••••••••••••••• PPS
Eduardo Jorge ......•...••••.•... PT
Emerson Kapaz .•.•..•.••••••.•••• PPS
Fernando Zuppo ..••.•.••.•.•..... PDT
Gilberto Kassab ••••..••••.•..•.. PFL
Iara Bernardi ••••.••.••••..•••.. PT
Jair Meneguelli ••••••••••••••••• PT
João Herrmann Neto •......•.••••. PPS
João Paulo ••...•••..•••.•••••..• PT
Jorge Tadeu Mudalen ••.•••••••••• PMDB
José de Abreu ••• , ••••..••••••••• PTN
José Dirceu••...•.••...••..•••.. PT
José 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 Cíntra .....•...........•. PL
Medeiros ...•..•.....•.•.....•..• PFL
Michel Temer ••••••••.•••••.•.••• PMDB
Mil ton 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
Osvaldo Sobrinho •••••.••••..•••• PSDB
Pedro Henry...•.•.••...•••..•..• PSDB
Ricar,te de Freitas ...•.•........ PSDB
Teté Bezerra .•••••.••.•••••.•••• PMDB
Welinton Fagundes •••••••••.••••. PSDB
Wilson Santos ..•..•...•....••... PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz .••••••••••••••••• PCdoB
Alberto Fraga.•...•..••....••.•. PMDB
Geraldo Magela ••.••••..•.••••••. PT
Jorge Pinheiro ••..•.•.....•....• PMDB
Maria Abadia ..•.•.......•.....•. PSDB
Paulo octávio ••.••...•.••••.•... PFL
Pedro Celso •••••••••.••••••••••• PT
Ricardo Noronha ....••...•....... PMDB

Goiás
Barbosa Neto •.•.•.•••••.•••.•..• PMDB
Euler Morais •••••..•••....•..••• PMDB
Geovan Freitas .•...•....•...•... PMDB
Jovair Arantes ••••••.••...•••.•• PSDB
Juquinha •...•.....•...•.....••.. PSDB
Lidia Quinan ....•.........•.•... PSDB
Lúcia Vânia ....•••.....•.••••... PSDB
Luiz Bittencourt .•••.•••••..•••• PMDB
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 Grandã.o ..•...•.......••.... PT
Marçal Filho •••••••••••••••••••• PMDB
Marisa Serrano •••••••••••••••••• PSDB
Nelson Trad ..........•.•..•.••.. PTB
Pedro Pedro8sian PFL
Waldemir Moka ..•...........•.... PMDB

Paranâ
Abelardo Lupion ..•.....•.•.••••• PFL
Affonso Camargo •••.•.•.•.••••••• PFL
Airton Roveda ...•..........•.... PSDB
Alex Canziani .........•..•...•.• PSDB
Chico da Princesa ...•.•••....... PSDB
Dilceu Sperafico .............•.. PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns ••.••••.•••.••.••.••• PSDB
Gustavo Fruet. .........•........ PMDB
Hermes Parcianello ..........•... PMDB
Iris Simões ........••.•........• PTB
Ivanio Guerra .•......•.....•.... PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez •..•••.••.•• PTB
José Janene ...................•. PPB
Luciano Pizzatto ...•.....•...... PFL
Luiz Carlos Hauly ....•....•....• PSDB
Márcio Matos ..•.•...•••..•.•.... PT
Max Rosenmann ..............•.... PSDB
Moacir Micheletto •.••••••••••••• PMDB
Nelson Meurer •••••••••••••••.••• PPB
odi1io Ba1binotti .....•.......•. PSDB
Oliveira Filho ••.••••..•...•.•.• PPB
Osmar Serrag1io ..•.....•........ PMDB
Padre Roque .............•.•..... PT
Renato Silva•••••.••••.......••. PSDB
Ricardo Barros ••••....•....••.•. PPB
Rubens Bueno ...•........••.•.... PPS
Santos Filho .•.•.•.••......•••.• PFL
Werner Wanderer ...••...•....••.• PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis ...•.. PFL
Carlito Merss .•..••.••.••....••. PT
Edinho Bez ..•...........•....••. PMDB
Edison Andrino .....•.••..•....•. PMDB
Fernando Coruja ...•.••..•..•...• PDT
Gervásio Si1va .....•......•..... 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 .•.•......•...... PHS
Synval Guazzelli ....•........... PMDB
Telmo Kirst .......•.......••••.. PPB
Valdeci Oliveira ••••••••.•••••.. PT
Waldir Schmidt ...••..•.••.•..••. PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius ....•.....•........• PSDB



PPS

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen Dr. Evilásio
Luiza Erundina Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)
Almeida de Jesus Bispo Rodrigues
Bispo Wanderval José Aleksandro

Suplentes

Francisco Silva
Remi Trinta

3 vagas

Inácio Arruda

Fernando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

A/cione Athayde
Cunha Bueno

Fernando Coruja

Dr. Evilásio
Gonzaga Patriota

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossían

Bispo Wanderval
Djalma Paes (PSB)

Cleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dias

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Roberto Balestra

PPS

POT

PPB

Bloco (PL, PSL)

Alberto Goldman
Alofzio Santos

Duilio Pisaneschi
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

PT

Bloco (PSB, PCdoB)

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

PPB

POT

Fernando Coruja Alceu Collares
José Roberto Batochio Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

PFL

Presidente: Salatiel Carvalho (PMDB)
1° Vice·Presidente: Celso Russomanno (PPB)
20 Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
3° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
Titulares

Badu Picanço
João Colaço (PMDB)
Márcio Bittar (PPS)
Ricarte de Freitas
sebastião Madeira
1 vaga

Ayrton Xerêz Rubens FurJan
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel
Osvaldo Sobrinho (PSDB)

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bittencourt
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

Celso Russomanno
Fernando Gabeira (PV)

Fernando Zuppo

Expedito Júnior
Luciano pjzzatto
Pedro Bittencourt
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos

Paulo Baltazar

Arlindo Chinaglia
Ben-Hur Ferreira
João Magno

Suplentes

Átila Lins
Claudio Cajado

CorauCl Sobrinho
Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto

Paes Landim
Vic Pires Franco

1 vaga

João Henrique
Júlio Delgado

Mauro Benevides
Nela Rodolfo

Pedro (rujo
Pedro Novais

Ricardo Izar
Ricardo Noronha

Themfstocles Sampaio
1 vaga

PFL

Bloco (PSDB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)

Anivaldo Vale
Bonifácio de Andrada

João Leão
Luiz Antonio Fleury

Mareus Vicente
Max Rosenmann

Nelson Marquezelli
Nicias Ribeiro

Odllio Balbinotli
3 vagas

Agnaldo MunIZ João Herrmann Neto
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo li, Sala 13-T
Telefones: 318-6906/6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSDB)
1° Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
2° Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares

André Benass!
Caio Riela
Eduardo Paes
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcãntara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulait! Cobra

AntOnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavigne
Vilmar Rocha

Cezar Schírmer
Coriolano Sales
Freire Júnior
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédio Rosa
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva Valdemar Costa Neto

PPS
Antonio Carlos Biscaia
Geraldo Magela
José Dirceu
José Genofno
Marcelo Déda
Waldir Pires

PT

Dr. Rosinha
José Machado
Marcos Rolim

Nelson Pellegrino
Professor Luizinho

Teima de Souza

Regis Cavalcante
Secretário: Aurenifton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929/6935

Edinho Araújo

F~-318-2146



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLiTICA RURAL

Bloco (PMDB, PST, PTN)

1 vaga

Suplentes

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

2 vagas

José Janene
Nelson Meurer

Pastor Amarildo
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Vivaldo Barbosa
1 vaga

Aldir Cabral
Atila Lira

José Carlos Martinez
Magno Malta

Nelson Marchezan
Nilson Pinto

Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio Dória

Walfrido Mares Guia
Welinton Fagundes

1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Esther Grossi

João Grandão
Paulo Delgado

PT

PFL

PDT

PPB

Bloco (PSDB, PTB)

PV

Oliveira Filho
Pauderney Avelino (PFL)
Ricardo Barros
Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano

Marcos de Jesus (PSDB)
Nelson Pellegrino
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro Irujo (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Walter Pinheiro

Bloco (PMDB, PST, PTN)
FrancistOnio Pinto AntOnio José Mota
Gessivaldo Isaias Henrique Eduardo Alves
Hermes Parcianello José Priante
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Filho
Jorge Wilson Zaire Rezende
José de Abreu 5 vagas
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença

COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Santos Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2° Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
3° Vice-Presidente: lris Simões (PTB)
Titulares

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Santos Filho
Vic Pires Franco

Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Uno Rossi
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sílas Câmara

Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

Suplentes

Dr. Hélio
Rubens Bueno Euripedes Miranda

Armando Abllio
João Magalhães

Mílton Monti
Pinheiro Landim

6 vagas

João Caldas (PL)
1 vaga

Almir Sá
Ary Kara

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luiz Fernando
Vadão Gomes

Batinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli

Joaquim Brito
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

AntOnio Jorge
Caio Riela

Chiquinho Feitosa
Enivaldo Ribeiro (PPB)

Félix Mendonça
Julio Semeghini

Lldia Quinan
Luiz Ribeiro

Paulo Kobayashi
Sérgio Carvalho

Sérgio Barros
1 vaga

PT

PPS

PDT

PPB

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)

Bloco (PL, PSL) .
Eujácio Simões

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PSDB, PTB)

João Tota (PPB)
Romel Anizio (PPB)

Valdir Ganzer (PT)

Adelson Ribeiro (PSC)

Carlos Dunga
Confacio Moura
Gerson Péres (PPB)
Igor Avelino
Luiz Dantas
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Sílas Brasileiro
Themfstocles Sampaio
Waldemir Moka

Anivaldo Vale
B. Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nelson Meurer (PPB)
Odllio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Valdeci Oliveira (PT)
Xico Graziano

Adão Pretto
Geraldo SimOas
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra
1 vaga

PFL

Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

Presidente: Gerson Péres (PPB)
1° Vice·Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
2° Vice-Presidente: Va/deci Oliveira (PT)
3° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst



COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José (ndio (PMOB)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
ZJ Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSOB)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Suplentes

Marcos Cintra

Jaime Martins
Laura Carneiro
Moroni Torgan

Roland Lavigne
Zila Bezerra

Augusto Nardes
1 vaga

1 vaga

Carlito Merss
Geraldo Simões
João FassareUa

Edison Andrino
Germano Rigotto

zaire Rezende
2 vagas

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Eduardo Paes

Lidia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

Raimundo Colombo
Ricardo Fiuza

Ronaldo Vasconcellos

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Pedro Wilson

"PT

PT

PFL

POT

PPB ,

Bloco (PSDB, PTB)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Almerinda de Carvalho
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Nice Lobão
Regina/do Germano

PPB
José Linhares Eurico Miranda
1 vaga Jair Bolsonaro

PDT
Miriam Reid Eber Silva

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz: PaulO Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Cabo Júlio Lincoln Portela

PPS
Regis Cavalcante Márcio Bittar
Secretário: Marcio Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Ana Catarina
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
Múcio Sá

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Marcos Rolim
Ne/son Pellegrino
Padre Roque

Presidente: Enio Bacci (POT)
1° Vice-Presidente: João Sampaio (POT)
2° VICe-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

A1ex Canziani
Emerson Kapaz (PPS)
Marcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

Enio Bacci

PFL
Euler Ribeiro
Gerson Gabriefli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

Clementino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

Joio Caldas

João Pizzolatti
Júlio Redecker

Bloco (PSB, PCdoB)
Joio Sampaio (POT) Veda Crusius (PSOB)

Bloco (PL, PSL)

Joio Pizzolatti
Simão Sessim

Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

Cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior

Pedro Femandes
Zila Bezerra

1 vaga

Danilo de Castro
Marcos de Jesus

Nilmárío Miranda (PT)
Walter Pinheiro (PT)

2 vagas

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmidt
2 vagas

PFL

Bloco (PSOB, PTB)
Ademir Lucas

Albérico Cordeiro
Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Mosconi
Juquinha

Manoel Salviano
Bloco (PMOB, PST, PTN)

2 vagas

PT

POT

PPB

Adolfo Marinho
Oino Fernandes
Or. Heleno
Joio Castelo
Joio Leão
Marinha Raupp

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Badu Picanço
Eduardo Barbosa
Flávio Ams
JOSé Antonio Almeida (PSB)
Max Mauro
Sebastião Madeira

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Elcione Bamalho

Freire Júnior
3 vagas

Sérgio Novais (PSB) Cornélio Ribeiro

Bloco (PSB, PedoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Wilson Santos (PMOB) João Sampaio (POT)

PPS
Rubens Furlan Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo \l, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Marcos Rolim (PT)
1° Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
ZJ Vice-Presidente: Miriam Reid (POT)
3° VICe-Presidente: JOSé Antonio Almeida (PSB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Gustavo Fruet
Joio Mendes
José (ndio
Norberto Teixeira
bire Rezende

Alberto Fraga
Flávio Derzi
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata



PPS

Suplentes

Lincoln Portela

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

3 vagas

Dr. Heleno
João Almeida

Josué Bengtson
Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Antonio Palocei
Geraldo Magela

Henrique Fontana
Milton Temer

Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Moreira Ferreira
Nice Lobão

Pauderney AveJino
1 vaga

Herculano Anghinetti
Luis Carlos Heinze

2 Vagas

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PL, PSL)

PPS

Bloco (PSDB, PTB)

, Bloco (PMDB, PST, PTN)
Gastão Vieira

Jorge Tadeu Mudalen
3 vagas

Aníbal Gomes
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa
João Magalhães
Mauro Benevides

Carlito Merss
João Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Marcos Cintra

Pedro Eugênio Emerson Kapaz
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11 Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
1°Vice-Presidente: Simão 5essim (PPB)
2° Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
3° Vice-Presidente: Manoel Salviano (PSDB)
Titulares

Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Manoel Castro
Mussa Demes
Paes Landim
Roberto Brant

Eliseu Moura (PPB)
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feij6
2 vagas

Wanderley Martins 2 vagas
1 vaga

Bloco (PSB, PC do B)

Enivaldo Ribeiro
Felter Jllnior
Iberê Ferreira
1 vaga

Dr. Evilásio Eduardo Campos

Bloco (PMDB, PST, PTN)
AntOnio José Mota AntOnio do Valle
Edinho Bez Armando Monteiro
Gastão Vieira Coriolano Sales
Germano Rigotto Luiz Dantas
José AJeksandro (PSL) 4 vagas
José Priante
Milton Monti
Pedro Novais

José MilitA0
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêda Crusius
1 vaga

1 vaga

Suplentes

Suplentes

Luciano Bivar

Agnaldo Muniz

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Iris Simões

Alberto Mourão
GastA0 Vieira

Osmar Serraglio
Rita Camata

1 vaga

Miriam Reid

Joel de Hollanda
Mauro Fecury
Neuton Lima

Raimundo Santos
Santos Filho

Iara Bernardi
Padre Roque

Professor Luizinho

Antonio Joaquim Araújo
Clementino Coelho (PPS)

José Linhares

Clovis Volpi
Oino Fernandes

Fernando Gonçalves
Feu Rosa

Lidia Quinan
Raimundo Gomes de Matos

1 vaga

PT

POT

PPB

Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Cambraia
Antonio ~~ndir

Custódio' Mattos

Bloco (PL, PSL)
Jonival Lucas Junior (PFL)

Bloco (PSB, PC do B)

PPS

Eurico Miranda
Pastor Amarildo
Renato Silva (PSOB)

Eber Silva

Esther Grossi
GUmar Machado
Pedro Wilson

PFL,
Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Bloco (PSDB, PTB)

Agnelo Queiroz

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Walfrido Mares Guia (PPS) Agnaldo Muniz
Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 318-6900/6905/7011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Manoel Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMOB)
20 Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
3° Vice-Presidente: Antonio Cambraia (PSOB)
Titulares

Rubens Bueno
Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo \I
Telefones: 318-7024/7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Ademir Lucas
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Nilson Pinto

Presidente: Pedro Wilson (PT)
1° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
2° Vice-Presidente: Mansa Serrano (PSOB)
3° Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMOB)
Titulares

JoAo Matos
Maria Elvira
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolohi
Paulo Lima
Zé Gomes da Rocha



Airton Cascavel Regis Cavalcanti
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo li
Telefones: 318-688816887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Bloco (PSB,PC do B)
Alexandre Cardoso Haroldo Lima

Bloco (PL, PSL)
Llncoln Portela Eduardo Campos (PSB)
Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo li, Sala T-56 - ReuniAo: 4-S feillls
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

Fax: 318-2156

Pedro Eugênio

Pedro Eugênio

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Dr. Hélio
1 vaga

Iberê Ferreira
Oliveira Filho

2 vagas

Arlindo Chinaglia
Luci Choinacki

Paulo Paim
Ricardo Berzoini

1 vaga

Suplentes

Arnon Bezerra
Clovis Volpi

CUstódio Mattos
Eduardo Seabra

Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Pedrosa

1 vaga

Confúcio Moura
Glycon Terra Pinto

Laire Rosado
6 vagas

AntOnio Geraldo
celcita Pinheiro

Costa Ferreira
Ildefonço Cordeiro

Ivanio Guerra
José Mendonça Bezerra

Paulo Marinho
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

PT

PFL

PPB

POT

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSB,PC do B)

Darcrsio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
OsmAnio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Djalma Paes
Jandira Feghalí

Presidente: Cleuber Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2" Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
30 Vice-Presidente: Celso Gíglio (PTB)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Alcione Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Giglio
Eduardo Barbosa
Udia Quinan
Lúcia VAnia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Bloco (PL, PSL)
Armando Abllio (PMDB)
PP5
Angela Guadagnin (pn
Secretário: Elorzio Neves Guimar1!ies
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 318-7016 à 7021

Antonio Palocei
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João FassareJla

Affonso Camargo
Almerinda de Carvalho
Cleuber Carneiro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLlA

Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá
José Unhares
Nilton Baiano

Alceu Collares
Serafim Venzon

Sérgio Novais

Dilceu 5perafico
1 vaga

1 vaga

Gilmar Machado
João Coser

João Magno

B. Sá (PSDB)
Ricardo Barros

Romel Anizio

Airton Dípp

Suplantas

Eliseu Resende
Medeiros

Pedro Bittencourt
2 vagas

Renildo Leal
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis

Almeida de Jesus

Adão Pretto
Virgifio Guimarães

Walter Pinheiro

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Edinho Bez
Luiz Píauhylino (PSDB)

Salatiel Carvalho
2 vagas

PT

PT

PFL

PFL

PDT

POT

PPB

PPB

Bloco (PL, PSL)

PPS

Olimpio Pires

Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Pedro Pedrossian

1 vaga
Bloco (PSB,PC do B)

Luiz Fernando (PPB)

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim

Valdemar Costa Neto

Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Luizinho

Airton Roveda
AntOnio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
10 Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
2" Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
3D Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

AntOnio Geraldo
Elton Rohnelt
Jairo Azi
Paulo Marinho
Robson Tuma

Joaquim Brito
Marcos Rolim
Wellington Dias

A1ceste Almeida
Antonio Feijão
Betlnho Rosado CPFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima

José Janene
Vadão Gomes
Yvonilton Gonçalves



De Velasco

Jandira Feghali

Badu Picanço
João Castelo

Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry

1 vaga

Airton Cascavel

Aníbal Gomes
Carlos Dunga

Francistônio Pinto
Hermes Parcianello

4 vagas

Luiz Sérgio
Márcio Matos

Maria Do Carmo Lara
Nilson Mourao

Pedro Celso
Wellington Dias

Miriam Reid
Olimpio Pires

João Tota
Nilton Baiano

Pedro Valadares (PSB)
Telmo Kirst

1 vaga

Pastor Valdeci Pajva (PSL)
Paulo Feij6

Ricarte de Freitas
Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorio Medioli
1 vaga

Affonso Camargo
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga

PFL

PT

POT

PPB

PPS

Bloco (PL,PSL)

Bloco (PSB,PCdoB)

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Gonzaga Patriota

Eujácio Simões

Edinho Araújo
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6973 à 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Carlos Santana
Damião Fehciano (PMDB)
Fernando Marroni
João Coser
Marcos Afonso
Teima De Souza

Cornélio Ribeiro
Luis Eduardo

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Philemon Rodrigues (PL)
Raimundo Santos (PFL)
1 vaga

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Sérgio Carvalho

Aracely De Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Raimundo Colombo

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

Presidente: Evandro Milhomen (PSB)
1°Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2° Vice·~residente: Raimundo Santos (PFL)
3° Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
Titulares > Suplentes

Bloco (PSDB.PTB)

Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis

Cabo Júlio

Suplentes

Suplentes

Edinho Bez
Geovan Freitas

lédio Rosa
Osvaldo Biolchi

2 vagas

Coronel Garcia
Dr. Heleno

Narcio Rodrigues
Nilton Capixaba

Arthur Virgílio
José Militão
Lúcia Vânia

Narcio Rodrigues
Rodrigo Maia

2 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Hugo Biehl
João Tota

Carlos Santana
Fernando Marroni

José Pimentel

Almerinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
Robson Tuma

Roland Lavigne

PT

PPB

Bloco PSDB,PTB

PFL

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Aloizio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi

Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
1 vaga

Francisco Silva
Júlio Delgado
Laire Rosado
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
Ricardo Noronha

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
1° Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2° Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
3° Vice-Presidente: Francisco Silva (PST)
Titulares

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

PPS
Pedro Celso (PT) Airton Cascavel
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo"
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÂO E TRANSPORTES

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
1° Vice·Presidente:Pedro Fernandes (PFL)
2° Vice·Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
3° Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)
Titulares

Alexandre Santos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique

POT
Vivaldo Barbosa Euripedes Miranda

Bloco (PSB, pedoB)
Vanessa Grazziontin 1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSS)



COMlssAo DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Bloco (PSB,PCdoB)
Evandro Milhomen José Antonio Almeida

Bloco (PL,PSL)
Robierio Araújo José Aleksandro

Bloco (PMOB,PST,PTN)

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSOB)
1° Vice-Presidente: Vrttorio Medioli (PSDB)
2" Vice-Presidente: Paulo Delgado (pn
3° Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDn
Titulares

Ayrton Xerez

Eduardo Jorge
José Dirceu

José Genurno
Marcelo Déda
Pedro Wilson

Abelardo Lupion
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Castro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
V/lmar Rocha

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulai! Cobra

Antonio Feijão
Mattos Nascimento

7 vagas

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Osvaldo Sobrinho (PSDB)
Pedro Corrêa

Wagner Salustiano

PT

PFL

PDT

PPB

PPS

PHS

Bloco (PMOB,PST,PTN)

João Herrmann Neto

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elcione Barbalho
Fernando Oiniz
Lamartine Poselia
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashi (PSDB)
Synval Guazzelli
1 vaga

Aroldo Cedraz
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Non6
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Aldir Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PedoB)
Jair Bolsonaro
Welinton Fagundes (PSDB)

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgilio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Roberto Argenta Júlio Redeckek (PPB)
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/6992 à 6996 FAX: 318-2125

Airton Dipp Fernando Zuppo
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco (PSB,PCdoB)
Aldo Rebelo Manoel Salviano (PSDBi
Pedro Valadares Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PL.,PSL.)
Cabo Júlio Sérgio Reis (PSDB)

Magno Màlta
Paulo Mourão
Vrttorio Medioli

Suplentes

Agnaldo Muniz

Luiz Fernando
Pastor Amarildo

José Pimentel
Valdir Ganzer

Wellington Dias

Elton Rohnelt
Euler Ribeiro

Jaime Martins
João Ribeiro

Sérgio Barcellos

Giovanni Queiroz

Igor Avelino
Mário De Oliveira

3 vagas

Augusto Franco
Celso Giglio

João Castelo
José Carlos Elias

Nelson atoch
Ricardo Rique

Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

PPS

Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazziotin (PCdoS)

POT
Euripedes Miranda

PT

Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zila Bezerra

PFL

PPB

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Teté Bezerra

Bloco (PSDB,PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra
Arthur Virgilio
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Márcio Bittar
secretário: Tereio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/6999 e 6970



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Bloco PL - PST • PMN • PSD • PSL

João Caldas De Velasco

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Suplentes

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

PFL

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauei Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Proposição: PEC 96/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
10 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDS)
20 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares

PMOS
Armando Abllio Gustavo Fruet
lédio Rosa Nelo Rodolfo
Mendes Ribeiro Filho Osmar 5erraglio
Nair Xavier Lobo Z,aire Rezende
Renato Vianna 2 vagas
1 vaga

PSDB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo leMo
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcãntara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Oéda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPS
Gerson Peres Arnaldo Fária de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTS
Lujz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson lris SimOes

PDT
José Roberto Batochlo Fernando Coruja

Bloco PSB • PCdoB
José Antonio Agnelo Queiroz

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPiTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
20 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSB - PCdoB
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco PL - PST • PMN • PSO • PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

PFL
Eliseu Resende Betinho Rosado
Jorge Khoury Cleuber Carneiro
Moreira Ferreira Deusdeth Pantoja
Mussa Demes José Carlos Aleluia
Paulo Magalhiles Manoel Castro
Pedro Fernandes Pauderney Avelino
Roberto Brant Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado Wilson Braga

PMOB
Alberto Mourão Barbosa Neto
AntOnio do Valle Edinho Bez
Armando Monteiro Gastão Vieira
Germano Rigotto José Chaves
José Priante Philemon Rodrigues (PL)
Luiz Bittencourt Waldemir Moka
Paulo Lima 1 vaga

PSOB
Antonio Kandir Alberto Goldman
José Militão Anivaldo Vale
Lúeia VAnia Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Inaldo Leitão
Mareio Fortes Manoel Salviano
Nilo Coelho Sflvio Torres
Ricardo Ferraço 1 vaga

PT
Antonio Palocei Avenzoar Arruda
Milton Temer Henrique Fontana
Ricardo Berzoini João Fassarella
1 vaga Virgllio Guimarães

PPB
Fetter Júnior Eliseu Moura
João Pizzolatti Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Gerson Peres
Sampaio Dória (PSDB) 1 vaga

PTB
Félix Mendonça Celso Giglio
Walfrido Mares Guia Eduardo Paes

POT
Eurlpedes Miranda Enio Bacci
1vaga Fernando Zuppo

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

Secretária: Ci/y Montenegro
Local: Serviço de ComissOes Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7056



~OMIS~~O PA~LAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

ProposiçAo: RCP 1/99 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)
').O Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torg8n (PFL)
Titulares Suplentes

Blo(:o PL - PST - PMN - PSO - PSL
Cabo Julio Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Selvlço de Com. ParIam. de Inq., Anexo 11, S/139-B
Telefone.;) í .13-70&4

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO..sE O § 20 DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALlsTICAS E DE RADiODiFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PFtOPOSTA DE EMENDA ;6. CONSTITUiÇÃO
N(J455, DE 1997, "QUE DA NOVA REDA.ÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Bloco PSB - PCdoB

Suplentes

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Suplentes

Eunicio Oliveira
5 vagas

lris SimOes
1 vaga

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PT

PFL

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

PFL

Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
Titulares

Titulares

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Fi/ho
Wagner Salustiano

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)
Bloco PSB - PCdeB

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Bloco PL • PST - PMN • PSO • PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdívino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMOB)
').O Vice-Presidente: Professor Luízínho (PT)
3° Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Si/as Câmara (PTB)
Vic Pires Franco

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nela Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Or. Rosinha
Gi/mar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Anivaldo Vale
Ayrton Xerê2 (PPS)
José Thomaz NonO (PFL)
Luis Eduardo (POT)
Roberto Brant (PFL)
Vlttorio Medioli

José Antonio

AntOnio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Si/as Câmara

Confúcio Moura
3 vagas

Autor: LaprovitaVieira e Outros

PFL

PSOB
Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

PT
Márcio Matos
Padre Roque

PPB
Jonival Lucas Júnior (PFL)

José Janene

PTB
Reni/do Leal

POT
1 vaga

PMOB

celso RU$somanno
Nilton Baiano

Proposição: PEC 203/95

Wanderley Martins

Antomo Carlos Biscaia
Fernando f::'tlrro

Eber Silva (pOr)
Laura Carneiro
Reginaldo GenTlano
Robson Tuma

Uno Rossi
Moroni Túrgan (PFL)
Sebastião Madeira

Paulo t3altazar

Elciol'lt'!' f::Iarbalh,)
Pompeu de Mattos (POT)
Ricardo Noronha
Walc'3mir Moka



JoSé Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB • PCdoB

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco PL • PST - PMN - PSO • PSL

De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDêNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCípIOS"

Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2" Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Or. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSB • PCdoB
Ojalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSl
Marcos de Jesus (PSD~) Remi Trinta

Secretária: I=átima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 8/169-B
Telefone: 318-7060

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CaNTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

PMOB
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSOB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocci Ângela Guadagnin
Dr. Rosinha Jair Meneguelli
Femando Ferro Márcio Matos
Gi/mar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amari/do
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo (PL)
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

POT
Alceu Collares Dr. Hélio

Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgllio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Marcio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Linhares

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Eduardo Paes (PTB)
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson" Braga

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Dr. Benedito Dias (PPB)
Eduardo Paes (PTB)

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara (PTB)

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado
José Genolno
Paulo Delgado

Virgllio Guimarães

3 vagas

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

AntOnio Jorge (PTB)
Jaime Martins
João Ribeiro

Mauro Fecury
Raimundo Colombo

Raimundo Santos
Vílmar Rocha

Presidente: Danilo de Castro (PSOB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Titulares

PFL
Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Meáina

Suplentes

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro .
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto .
Paes Landim

1 vaga



Enio Bacei Pompeo de Mattos

Bloco PL· PST - PMN • PSD • PSL
Marcoa Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSB • PedoB
Bloco PL· psr -PMN • PSO - PSL

Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Djalma Paes

Coriolano Sales (PMDB)

Bloco PSB· PCdoB

Max Mauro
Nilton Capixaba

4 vagas

Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo AlcAntara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PT

por

PTB

PPB

PSOB

Enio Bacei

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

José Antonio

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Antonio Carlos Biseais
Marcelo Déda
2 vagas

Nelson Marquezelli
1 vaga

Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues (PL)
1 vaga

Sérgio Miranda

AntOnio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire Jl.1nlor
Mlfton Monti

João GrandAo
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

José Carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

PT

PPB

PTB

POT

PSOB

PMOB

Ojalma Paes

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Antonio Cambraia
Antonio Kandlr
Danilo de Castro
Manoel SaMano
Veda Cruslus
1 vaga

Rodrlgo Maia
1 vaga

Coriolano Salea
Edlnho Bez
Nelson Proença
Paulo Uma
Pedro Chaves
Salatlel Carvalho

Geraldo Magela
Joio Coser
Ricardo Berzolni
WeUlngton Dia.

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: serviço de COmissões Especiais, Anexo li, S/165·B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇlo N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇAo À ALINEA

"EtJ DO INCISO 11 DO I 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joio Cast.1o (PSDB)
2' Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
311 VICe·Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

ProposiçAo: PEC 374/96

Titula....

A1merinda de carvalho
Antllnio Jorge (PTB)
Dr. Benedito Dia. (PPB)
Gervéslo Silva
i.eur LOlTllnto
Luis Barbosa
Nautan Lima

Albérico Filho

PfL

PMOB

Autor: Senado Federal

Suplentes

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Loblo

Raimundo santos
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo \I
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇlo DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO (NDIO - FUNAI

Proposição: RCP 13195 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: A1ceste Almeida (PMDB)
1° VICe-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° VICe-Presidente:
Relator: Antonio Feijlo (PST)

Titulares Suplentes

PFL
Elton Rohnelt Dr. Benedito Dias (PPB)
Francisco Garcia Joio Ribeiro
Luciano Castro José Melo
Raimundo Santos Luis Barbosa

PMDB
Alceste Almeida Jurandil Juarez
Igor Avellno Osvaldo Reis
Jorge Costa Teté Bezerra

PSOB
Antonio Feijão (pSn Badu Picanço
B. Sá Sebastllo Madeira
Nlcias Ribeiro Zenaldo Coutinho



POT
Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo

Bloco PSB - PCdoB

Bloco PSB - PCdoB
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Almeida de Jesus Remi Trinta

1 vaga Romel Anizio
PTB

Celso Giglio Renildo Leal
Max Mauro 1 vaga

POT
Eber Silva Pompeo de Mattos

Or. Rosinha
Pedro Wilson

Almir Sá
Oliveira Filho

Renildo Leal

PT

PPB

PTB

João Grandão
Padre Roque

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves

Josué Bengtson

Regis Cavalcante (PPS)
PV

Airton Cascavel (PPS)

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151·8
Telefone: 318·7058

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL APOPULAçÃO)

PFL

Presidente: Rafael Guerra (PSOB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo SimOes (PT)
3° Vice·Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares

Autor: Nicias Ribeiro e Outros

Autor: Poder ExecutivoProposição: PL 634175

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Presidente: João Castelo (PSD8)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMOB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Titulares Suplentes
PFL

Antônio Carlos Konder Reis AntOnio Geraldo
Ciro Nogueira Cesar Bandeira
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB) .
José Ronaldo Francisco Garcia ;
Marcondes Gadelha Pedro Bittencourt
Paulo Magalhães Raimundo Santos
Ricardo Fiuza Werner Wanderer

PMOB
Gustavo Fruet Phi/emon Rodrigues (PL)
Osmar Serraglío 5 vagas
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PSDS
Alexandre Santos André Benassi
Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Helenildo Ribeiro José MilitA0
Inaldo Leitão Nelson Otoch
João Castelo 2 vagas
Vicente Arruda

PT
Antonio Carlos Biscaia Fernando Ferro •
Iara Bernardi Geraldo Magela
Marcelo Déda José Plmental
Marcos Rolim Waldir Pires'

PPB
Augusto Nardes Celso Russomanno
Edmar Moreira 2 vagas'
Wagner Salustiano

PTB
Luiz Antonio Fleury Caio Riela
Roberto Jefferson Fernando GonçalV8!

Suplentes

Evandro Milhomen

4 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

PT

PPB

PSOB

PMOB

Proposição: PEC 89/95

Vanessa Grazziotin

CunHa' Bueno
João'Pizzolatti

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrela
Zila Bezerra

Ana Catarina
Aníbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José Indio
Norberto Teixeira

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra



Bloco PL· PST • PMN - PSD - PSL

lincoln Portela João Caldas

Bloco PSB - PCdoB

JOSé Roberto Batochio

JoSé Antonio

Ayrton Xerêz

PDT

PPS

Coriolano Sales (PMDB)

Aldo Rebelo

Airton Cascavel

PT
Adão Pretlo Paulo Rocha
Avenzoar Arruda 3 :-ragas
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

PPB
Enivaldo Ribeiro Luiz Carlos Heinze
Herculano Anguinetti Nelson Meurer
João Pizzolatti 1 vaga

PTB
JoSé Carlos Elias Nelson Marquezelli
Josué Bengtson 1 vaga

POT
1 vaga Neuton Lima (PFL)

Secretária: Heloisa Pedrosa Dlniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

Bloco PSB • PCdoB

1 vaga Inácio Arruda

Bloco PL - PST - PMN • PSD - PSL
João Caldas Paulo José Gouvêa

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
20 Vice-Presidente:
3° Vice·Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSOB)

Secretario: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-7001

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 70 E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC N° 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 7° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇOES TRABALHISTAS", APENSADA.

ProposiçAo: PEC 7J99 Autor: Senado Federal e Outros

Presidente:Rubens Furlan (PPS)
1° Vice-Presidenfle:Zenaldo Coutinho (PSDB)
2" Vlee-Presídente: Valdeci Oliveira (pn
3° Vice·PresídenW:Herculano Anghinetti (PPB)
Relatora: Ana Catarina (PMDB)

Fernando Gabeira (PV)
PPS

1 vaga

Titula..
PFL

Cleuber Carneiro
Expedito Jl1nior
Gerson Gabriefli
(vania Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

PMDB
Ana Catarina
Igor Avelino
Joio Mendes
Lamartine Posella
SUas Brasileiro
laíre Rezende

PSDB
Feu Rosa
Nelson Otoch
Pedro Henry
Vicente Arruda
2enaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Titulares
Suplentes

PFL

Ciro Nogueira AntOnio Carlos Konder Reis

JoSé Carlos Vieira Jaime Martins

Luciano Pizzatto Laura Carneiro

Mauro Fecury Leur Lornanto

Ney Lopes Paes Landim

Raimundo Colombo Paulo Magalhães

Rodrigo Maia (PTB) Vilmar Rocha

PMDB
Darcfsio Perondi Oarclsio Perondi
Osmar Serraglio Edison Andrino
Osvaldo Biolchi Elclone Barbalho

Themfstocles Sampaio Luiz Bittencourt
2 vagas Rita Camara

Zaire Rezende

PSDB
Luciano Castro (PFL) Adolfo Marinho

Paulo Mourão Bonifácio de Andrada
Sérgio Reis Carlos Mosconi

3 vagas Luiz Carlos Hauty
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Suplentes

AntOnio Geraldo
Aroldo Cedraz

Casar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Cezar Schirrner
Germano Rigotto

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Marcia Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa



Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 1/
Telefone: 318-8428

Bloco PL - PST· PMN - PSD· PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

PFL

2 vagas

4 vagas

1 vaga

Almir Sã
José Janene

Simão Sessim

Fernando Zuppo

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Anivaldo Vale
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmênio Pereira
3 vagas

PT

PFL

PTB

POT

PPB

POT

PSOB

PMOB

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Duilie Pisaneschi
1 vaga

Fernando Coruja

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1°Vice-Presidente:
20Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
30 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP8)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

Bloco PSB· PCdoB
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco PL • PST - PMN - PSD - PSL
Lincoln Portela João Caldas

Dr. Hélio

Arlindo Chinaglia
3 vagas Jair Meneguelli

Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Suplentes

Pedro Valadares

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

Aldir Cabra (PSDB)
José Carlos Vieira

Oscar Andrade

1 vaga

4 vagas

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Júlio Redecker
Nelo Rodolto (PMDB)

1 vaga

Ben-Hur Ferreira (PT)

Autor: José Carlos Aleluia

PT

PT
Padre Roque

1 vaga

PPB
João Tota

1 vaga

PTB
vaga

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Bloco PSB - PCdoB

Duilio Pisaneschi

Titulares

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Pedro Wilson
Wellington Dias

Proposição: Requerimento

Ary Kara
1 vaga

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos A/eluia

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Presidente: Ary Kara (PPB)
10Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
20Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
30 Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSOB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

Haroldo Lima

Femando Gabeira

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Adão Pretto
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia
1 vaga



Bloco PSB • PCdaB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL • PST • PMN • P.O • PSL
Paulo José Gouvêa De Velasco

Bloco PSB· PCdoB
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco PL • PST - PMN • PSO· PSL

Rubens Bueno
PPS

Pedro Eugênio
Cabo Júlio

Ayrton Xerêz
PPS

Paulo José Gouvêa

Regis Cavalcante

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comias6es Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAj.. DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 151, DE 1995,
QUE liALTERA A REDAÇAo DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

PMOB
Hélio Costa Alberto Mourlo
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Filho
Marcelo Barbierl Philemon Rodrigues (PL)
Nair Xavier Lobo Synval Guazelli
Nelo Rodolfo 2 vagas
1 vaga

PSOS
Coronel Garcia Antonio FeljAo (PST)
Uno Rossi Amon Bezerra
Marcus Vicente Badu Picanço
Moroni Torgah (PFL) Max Rosenmann
Paulo Feijó Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT
Geraldo Magela Antonio Carlos Biscaia
José Dirceu Carlos Santana
Marcos Rolim Femando Marron!
Nelson Pellegrino Wellington Dias

PPB
Arnaldo Faria de Sé Jair Bolsonaro
Edmar Moreira 2 vagas
Pedro Corrêa

PTS
Luiz Antonio FIGury Roberto Jefferson

POT
Eurfpedes Miranda Wanderley Martins

PFL

Presidente: Aldir Cabral (PSOB)
1° VICe-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
20 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERrODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUrDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

ProposiçAo: PEC 639199 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Preaidente: Deusdeth Pantojs (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
20 Vtce-Presidente: JoAo Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi--Ackel (PPB)

Titulares Suplentes
PFL

Affonso Camargo Atila Lins
Darci Coelho Gervásio Silva
Deusdeth Pantoja IIdefonço Cordeiro
José Rocha José Mendonça Bezerra
Moreira Ferreira Pedro Pedrossisn
Paulo Octávio 2 vagas
Roberto Brant

PMDB
Gesslvaldo Isaias Hermes Parcianello
Jorge Alberto José Indio
Júlio Delgado Osvaldo Reis
Mattos Nascimento (PST) 3 vagas
Norberto Teixeira
Paulo Lima

PSDB
Augusto Franco Alberto Goldman
Dr. Heleno Carlos Batata
Joio Almeida Nelson otoch
Jovair Arantes Sérgio Carvalho
Silvio Torres 2 vagas
Vicente Arruda

Suplentes

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
Ildefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
S6rgio Barcellos
Vic Pires Franco

Autor: Gonzaga Patriota e Outros

Titulares

Proposição: PEC 151195

Abelardo Lupion
A1dir Cabral (PSDB)
Gervésio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga



José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB - PCdoB
Dr. Evilásio José Antonio

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Celso Giglio

PT

PPB

PTB

PDT

4 vagas

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Alberto Goldman
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Silvio Torres
1 vaga

Carlos Santana
Pedro Celso
TeIma de Souza
Wellington Dias

Aleione Athayde
Almir Sá
Ary Kara

PSDB

PT

PPB

Chico da Princesa
Feu Rosa

Mareio Fortes
Nelson Marehezan

.2 vagas

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Francisco Silva (pSn
Júlio Redecker

Telmo Kirst
Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

Almeida de Jesus Cabo Júlio Dumo Pisaneschi
PTB

Albérico Cordeiro

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGêNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA·ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (pn
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFl)

PDT
Ollmpio Pires 1 vaga

Bloco PL - PST· PMN - PSD - PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

Airton Cascavel (PPS) Edinho AraOjo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129·B
Telefone: 318-8431

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFeRIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇAo DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

Proposição: PEC 138/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice·Presldente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice·Presidente': GeraldQ Simões (pn
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
TItulares Suplentes

1 vaga

Cláudio Cajado
Expedito JOnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

PV

PFL

Bloco PSB - pedoB
Jandlra Feghali

José Carlos Aleluia
I-eur Lomanto
Luis Barbosa
Medeiros
MU$Sa Dernes,
Neuton Lima
Roland Lavigne

Regis Cavalcante

Suplentes

Aldir Cabral (PSD~)
Átila Lins

Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

Autor: Poder Executivo

PPS

PFL

Titulares

Márcio Bittar

Proposição: PL 1.615199

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

PMDB
AntOnio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darelsio Perondi
MOcio Sá

Philemon Rodrigues (PL)
Ricardo Izar

Armando Monteiro
Darclsio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmênio Pereira
Osmar Serragllo,

PMDB
Armando AblJio
ConfOcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas



PFL

Fernando Coruja 1 vaga

Bloco PL - psr . PMN • PSD - PSL
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB - PCdoB

Robério Araújo

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151·B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsiDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TReS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"

Bispo Wanderval

Bloco PL • PST • PMN • PSD - PSL

Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gasta0 Vieira (PMDB)
10 Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
20 Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
30 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

PDT
Alceu Collares Fernando Zuppo

Bloco PSB - PCdoB
Vanessa Grazziotin Sérgio Novais

Titulares Suplentes
PFL

Darci Coelho José Carlos Coutinho
Jaime Martins Mauro Fecury
João Ribeiro Nice Lobão
José Carlos Aleluia Oscar Andrade
José Thomaz NonO Paulo Braga
Luciano Castro Raimundo Colombo
Medeiros Robson Tuma

PMDB
Cezar Schirmer Freire Júnior
Gastão Vieira Marçal Filho
Hélio Costa Osvaldo Reis
Jorge Alberto Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Wilson 2 vagas
Ricardo Izar

PSDB
Ademir Lucas Jutahy Júnior
Alexandre Santos Léo Alcântara
Antonio Carlos Pannunzio Uno Rossi
Helenildo Ribeiro Marcus Vicente
Raimundo Gomes de Matos Niclas Ribeiro
Vicente Arruda Saulo Pedrosa

PT
Antonio Carlos Biscaia Henrique Fontana
Fernando Marroni 3 vagas
Geraldo Magela
Marcelo Déda

PPB
Cleonâncio Fgnseca Gerson Peres
Hugo Biehl Romel Anlzio
Jonival Lucas Júnior (PFL) Yvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Sílas Câmara
Walfrldo Mares Guia 1 vaga

Suplentes

José Antonio

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

AntOnio Jorge
Nelson Marquezelli

André Benassi
B. Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Pedro Henry
Ronaldo Cezar Coelho

PT

PTB

PDT

PPB

PSDB

Jandira Feghall

PPS
1 vaga Edinho Araújo
Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: S.:.:'!iço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061\ Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUéRITO
DESTINADA A INVESTIGAR OS REAJUSTES

DE PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
10 Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
20 Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
30 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Cru... · •

He~~:.;:~.,,-, ....ü.lfhinettí
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

José Ronaldo Almerinda de Carvalho
Neuton Lima Átila Lins
Ney Lopes José Carlos Vieira
Robson Tuma Werner Wanderer

PMDB
Oarcfsio Perondl Flávio Derzi
Luiz Bittencourt Gustavo Fruet
5alatlel Carvalho Joio Colaço

PSOB
Carlos Mosconi Max Rosenmann
Nelson Marchezan Raimundo Gomes de Matos
Vicente Caropreso Saulo Pedrosa

PT
Arlindo Chlnagiía Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
Arnaldo Faria de Sá Celso Russomanno
José Unhares Eurico Miranda

PTB
lris Simões Renildo Leal



Dr. Evilásio Jandira Feghali
Bloco PL - PST - PMN - PSO· PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

POT
Eurípedes Miranda 1 vaga

Bloco PL • PST - PMN • PSO • PSL
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (pn
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAis, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA

1 vaga

4 vagas

6 vagas

João Tota
2 vagas

Serafim Venzon

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Nelson Marquezellí

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PT

PFL

por

PTS

PDT

PP8

PPS

PSDB

PMOB

Bloco PSB - PCdoS

Wanderley Martins
Bloco PSB - pedoB

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nelo Rodolfo

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feij6
Sérgio Reis

Neiva Moreira

Adão Pretto
Carlos Santana
Nilson Mourão
1 vaga

Neiva Moreira

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

1 vaga

1 vaga

Suplentes

José Pimentel
3 vagas Almir Sá

Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

Edmar Moreira 1 vaga
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

Abelardo Lupion
AntOnio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez Paulo Baltazar

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

PT

PFL

PTB

PPS

PPB

PSOB

PMOB

Bloco PSB • pedoB
1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
1 vaga

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2° Vice-Presidente: Wellington Rocha (pn
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Muda/en (PMOB)
Titulares

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Aldir Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

Márcio Bitiar

Coronel Garcia
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Antonio Palocci
Marcos Rolim
Wellington Dias



Josué Bengtson Pedro Eugênio (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Wal1rido Mares Guia Secretário: Cily Montenegro

Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, s116~
1 vaga Telefone: 318--7056

PPS

Bloco PL - PST • PMN • PSO • PSL
Eujáclo Simões Cabo Júlio

ProposiçAo: PEC 472·0197 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Ricardo l%ar (PMDB)
10 VIce-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
20 Vice-Presidente: Joio Paulo (pn
3D VIce-Presidente: Nelton Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

Almir Sá
Joâo Tota

Ricardo Barros

Ana Catarina
Luiz Bittencourt

Nelo Rodolfo
3 vagas

Fátima PeJaes
Jovair Arantes
Marcia Fortes

Marisa serrano
Sérgio Carvalho

1 vaga

Caio Riela
Silas Câmara

AtUa Lins
Costa Ferreira

Ildefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Fernandes

Wilson Braga

Babá
Carlos Santana

Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante

PFL

PT

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Eurlpedes Miranda
Bloco PSB - PCdoB

Bloco PSB • pedoB
José Antonio Sérgio Miranda

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
Almeida de Jesus Cabo Jl1lio

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
PaulO Paim
Pedro Celso

PV

Almerinda de Carvalho
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhâes
Ronaldo Vasconcellos

PV

Eduardo Paes
Magno Malta

Djalma Paes Jandira Feghali
Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL

João Caldas De Velasco

Barbosa Neto
Damião Felíciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos

Alceu Collares

Femando Gabeira Marcos Rolim (PT)
Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, $/165·B
Telefone: 318-8430 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MíNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1° Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
2D Vice·Presidente: Paulo Paim (pn
3D Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)

Titulares Suplentes

Dino Fernandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Suplentes

Jorge Wilson
Júlio Delgado

Múcio Sá
Waldir Schmidt

2 vagas

José Genolno
Marcelo Déda

Professor Luizinho
Waldir Pires

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

Almerinda de Carvalho
Atila Lins

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo

Wagner Salustiano

Márcio Blttar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318--7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇAO N° 472-0, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUIÇOES FEDERAL E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS" (REGULAMENTAÇÃO

MEDIDAS PROVISÓRIAS)

TItulares
PFL

Affonso Camargo
José Ronaldo
Pau Landim
Paulo MagalhAe.
Roberto Brant
Ronaldo Calado
Vlc Pires Franco

PMDB
Armando Monteiro
Carlos Dunga
FranciatOnio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

PSDB
Anlvllido V.le
Antonio C.r1oa Pannunzio
Nelaon atoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Ved. Crusiua

PT
Babá
Joio PaulO
Joté Machado
Joté Pimentel

PPB
Geraon Peres
Nelaon Meurer
Rom.1 Anizlo

PTB
Eduardo Seabra
Fernando Gonçalvea

POT
Eber Silva



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura DCD ou DSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura DCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF elo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug =020002
gestão =02902

R$ 31,00
R$ 96,0

R$ 127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
R$193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil,
Agência 3602-1, conta nO 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450, a favor do FUNSEEP,
indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores abaixo discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊs PODERES SfNO - BRASíLIA- DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações pelos telefones (Oxx61) 311-3812 e (Oxx61) 311-3803. Serviço de Administração
Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas, com José Leite, Ivanir Duarte Mourão ou Solange Viana
Cavalcante.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBL1CADOS -199912000

LEI DE IMPRENSA

ISBN: 85-7365-081·8

R$1,10

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE
TODOS

ISBN: 85-7365-073-7

R$ 2,20

LEI DE PROTEÇÃO A VíTIMAS E A
TESTEMUNHAS

ISBN: 85-7365-075-3

R$1,10

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. ED.)

ISBN: 85·7365-068-0

R$ 9,90

RELATÓRIO SrNTESE DA CONFERÊNCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-076-1

R$1,10

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ISBN: 85·7365-072-9

R$ 1,10

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da camara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477/7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇOES'

TíTULOS PUBLICADOS -1999/2000

ENDEREÇOS DOS DEPUTADOS

R$2.92

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51 3 LEGISLATURA. 1999·2003

ISBN: 85-7365-053-2 (v.1)
85-7365·060-5 (v.2)

R$50,OO (2v.)

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85-7365-074-5

R$5.00

GUIA TELEFÔNICO DA CÃMAF' 1\ DOS
DEPUTiâJ!J,~

R$10,52

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51 3 LEGISLATURA, 1999

2003 : SUPLEMENTO

ISBN: 85-7365-069-9

R$1.32

RELATÓRIO DA 111 COf;.lfel~@i~GiA
NACIONAL DE DIREITOS 1~~it~A~;%JS

ISBN: 85-7365-055-9

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Ane}(o IV da Câmara dos Deputados. Telôlfonr-,!s: (03'1) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061} 318·6665. E-maU: pubiicaçaes.G'Sdl@camara.gov.br



SENADO
FEDERAL
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SECRETARIA i

ESPECIAL I
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EDiÇÃO DE HOJE: 240 PÁGINAS


