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CONGRESSO NACIONAL

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

(*)DECRETO LEGISLATIVO N!! 255, DE 2000

Aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos Regulares, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e a Confederação Suíça, em Brasília, em
29 de julho de 1998.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos Regulares, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e a Confederação Suíça, em Brasília, em 29 de julho de 1998.

Parágrafo único. São sujeitos à é\provação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Senado Federal, 13 de dezembro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

(*)0 texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 10-2-2000

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

(*)DECRETO LEGISLATIVO N!! 256, DE 2000

Aprova o texto do Acordo, entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, de Cooperação entre as Academias Diplo
máticas de Ambos os Países, celebrado em Brasília, em 27 de abril de 1999.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover

no dos Estados Unidos Mexicanos, de Cooperação entre as Academias Diplomáticas de Ambos os Países,
celebrado em Brasília, em 27 de abril de 1999.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possaill re
sultar em revisão do referido acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislattvo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

(*)0 texto do Acordo acima citado está publicado no DSF df;L6-6-2000 -
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do.Se-
nado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte: - -

DECRETO LEGISLATIVO Nº 257, DE 2000

Aprova o ato que outorga concessão à "Rede União de Rádio e Televisão
Ltda." para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na localidade de Forta..
leza, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 28 de dezembro de 1998, que outorga

concessão à "Rede União de Rádio e Televisão Ltda." para explorar, por quinze anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na localidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

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

DECRETO LEGISLATIVO N!! 258, DE 2000

Aprova o ato que autoriza a "Associação Cultural Comunitária Cerqueirense"
a executar serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Cerqueira César, Esta
do de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato a que se refere a Portaria nQ141, de 2 de setembro de 1999, que autoriza

a "Associação Cultural Comunitária Cerqueirense" a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na localidade de Cerqueira César, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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declarou a prejudicialidade dos PLP n9s 29/95 e MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS) -
30/95, apensado. 67379 Apresentação de projeto de lei sobre revogação

Nº 1.011/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo do art. 295 do Código de Processo Penal con-
Cezar Coelho, Presidente da Comissão de Consti- cessivo do direito à prisão especial aos portado-
tújção e Justiça e de Redação, comunicando que res de curso superior. 67412

declarou a prejudicialidade dos Projetos de Lei nOs JOÃO MENDES (Bloco/PMDB - RJ) _
1.854/96 e 2.461/89................................................ 67379 Importância da realização, pela Fundação Insti-

N9 151/00 - Do Senhor Deputado Barbosa tuto Brasileiro de Geografia e Estatística -
Neto, Presidente da Comissão de Viação e IBGE, do Censo 2000. Regozijo com a coinci-
Ti'ánsportes, encaminhando a relação das propo- dência de propósitos dos futuros Secretário de
sições em tramitação na referida Comissão, ao Meio Ambiente e de Urbanismo do Rio de Janei-
término do mês de novembro do corrente ano. ..... 67379 ro, Eduardo Paes e Alfredo Sirkis, respectiva-

Solicitação de Informação ao TCU n9 6/00 mente, com as idéias esposadas pelo orador so-
(Do Sr. Miro Teixeira) - Requer informações ao bre desenvolvimento urbano. Apresentação de
Tribunal de Contas da União - TCU, sobre inspe- projetos de lei sobre alteração da Lei nº 9.608 e
ções e auditorias dos recursos provenientes de de concessão de incentivos às empresas em-
royalties do petróleo. .. 67384 pregadoras de idosos. .. 67413

- "

PROJETOS DE LEI
Projeto de Lei nº 3.836, de 2000 (Do Sr.

Manoel Salviano) - Altera a redação dos arts. 59
e 6º da Lei nº 7.444, de 20 de dezembro de

1.-
1fil85, que "dispõe sobre a implantação do pro-
céssamento eletrônico de dados no alistamento
eleitoral e a revisão do eleitorado, e dá outras
providências".. 67385

" Projeto de Lei nº 3.839, de 2000 (Do Sr. Iris
Simões) - Acrescenta o artigo 13-A à Lei nº 9.998,
de 17 de agosto de 2000 .

IV - Homenagem
Comemoração do encerramento do Ano do

Jubileu 2000 ..

PRESIDENTE (José Unhares) - Convite
ao Cardeal Arcebispo de BrasOia, D. José Freire
Falcão, para composição da Mesa dos trabalhos.

LUIZ CARLOS HAULY, ANGELA
GUADAGNIN, DE VELASCO, PAES LANDIM,
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, JOSÉ
UNHARES - Comemoração do encerramento do
Ano do Jubileu 2000 : ..

HÉLIO COSTA (Pela ordem) - Comemora
ção do encerramento do Ano do Jubileu 2000......

PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) - Come
moração do encerramento do Ano do Jubileu
2000. Agradecimento aos convidados e parla-
mentares presentes .
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IV - Pequeno expediente
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do futuro Prefeito Samir Assad Nassbine, de Ter- tuto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Na-
ra Roxa, Estado de São Paulo............................... 67425 turais Renováveis -IBAMA. 67437

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Repúdio à WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT) -
política trabalhista adotada pela Direção da Cai- Artigo "Em defesa da Sudam", de Mário Marques
xa Econômica Federal. Preocupação com os cri- - de Almeida, publicado no Diário de Cuiabá. ........ ti7438
térios utilizados para alienação do Serviço de JOÃO GRANDÃO (PT - MS) - Omissão
Assistência e Seguridade Social dos Economiári- do Governo Federal no combate à violência pela
os (Caixa Seguro). Situação do setor de seguran- posse da terra. Elaboração, pela Comissão Pas-
ça pública no Estado do Piauí. 67425 toral da Terra e outras entidades, de documento

PEDRO FERNANDES (PFL - MA) - Enca- acerca da violação de direitos humanos na área
minhamento de indicação ao Poder Executivo rural. Realização, pela Comissão de Agricultura e
para regulamentação da Lei nQ 8.899, de 1994, Política Rural, de audiência pública para debate
sobre a concessão de passe livre às pessoas da violência no campo. Registro nos Anais da
portadoras de deficiência no sistema de trans- Casa de documentos sobre o tema....................... 67439
porte coletivo interestaduaL.................................. 67430 PAULO PAIM (PT - RS) - Documento enca-

JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - RJ) _ minhado ao.o~dor pela Associação dos Aposenta-
Apoio ao movimento realizado por trabalhadores d~s e Pens~omstas de.Volta Redonda, Estado do
sem-teto no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja- RIO de Janeiro, a respeito dos proventos da classe.
neiro. 67430 Defesa de utilização do índice IGP-DI no reajuste de

MANOEL VITÓRIO (PT _ MS. Pela ordem) benefícios de trabalhadores aposentados................. 67~~8

_ Aprovação, pela Comissão de Defesa do COIí- _ ENIO BACCI (PDT.- RS) - ~rgente apr~-
sumidor, Meio Ambiente e Minorias, da Casa, de vaç~o, pela Casa, do projeto de lei sobre atuall-
requerimentos sobre o assoreamento do Rio Ta- zaçao da tabela de descontos do Imposto de
quari e sobre convocação de representante da Renda..:................................................................. 67450
concessionária Novo Oeste para esclarecimentos HELIO COSTA (Bloco/PMDB - MG) - Ne-
sobre prejuízos socioambientais decorrentes da cessidade de destinação de maiores recursos à
privatização do trecho ferroviário Bauru-Corum- educação e ampliação do Programa Bol-
bá e do ramal Ponta Porão 67431 sa-Escola para a efetiva erradicação do trabalho

JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB _ RJ. infantil no País. R~aliz~ção ~a 53!! Conferênc~a
Pela ordem) - Convite aos Deputados para o ato Anual d~s Or~anrzaçoes Nao-Governamentals
de lançamento do livro "Meu Casaco de Gene- das Naçoes Umdas. 67451

ral", do sociólogo Luís Eduardo Soares................. 67431 L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) -
CARLOS MOSCONI (PSDB _ MG) _ Maté- AdOÇ?O de medidas contra crimes praticados

ria intitulada "Unicef reprova 80% das cidades atraves da InterneL.............................................. 67453
brasileiras", sobre a situação de crianças no AI~TON DIPP (PDT. - RS) - Nec,es~idade
País publicada no jornal O Estado de S. Paulo.. 67431 de cumpnmento, pelo PreSidente da Republlca, da

, •• . decisão do Supremo Tribunal Federal favorável à
JOSE GENOINO (PT -: ~P) - Pronuncia- correção de saldos do Fundo de Garantia do Tem-

~e~to do Coma~dante do ExerCito, G~~ ..Gle~~er po de Serviço - FGTS. Transcurso do 572 aniversá-
Vieira, por ocasl.ao de encontr~ de oficiais.milita- rio da independência da República do Líbano. ........ 67455
res com o PreSidente da Republica. Destinação
de maiores recursos orçamentárias às Forças RUBENS BUENO (PPS - PR) - Transcur-

d b
'1' so do 30º aniversário de fundação da Cooperativa

Arma as rasl eiras............................................... 67435 Agropecuária Campo Mourense Ltda. - COAMO.

JOSÉ PIMENTEL (PT - CE) - Convocação Repúdio à Lei nº 9.986, de 2000, sobre contrata-
do Presidente da Caixa Econômica Federal, pela ção sem concurso público, por agências regulado-
Comissão de Finanças e Tributação, da Casa, ras, de funcionários de empresas estatais privati-
para esclarecimentos sobre a venda da Caixa zadas. Posicionamento do Partido Popular Socia-
Seguros. 67435 lista contrário ao referido diploma legal................. 67455

LAEL VARELLA (PFL - MG) - Natureza re- CARLfTO MERSS (PT - SC) - Encaminha-
volucionária e anti-social do Movimento dos Tra- menta ao Congresso Nacional, pelo Poder Exe-
balhadores Rurais Sem Terra - MST..................... 67436 cutivo, de propostas de créditos adicionais e su-

RONALDO VASCONCELLOS (PFL - MG) plementares em face da não-execução, pelo Go-
_ Conveniência de aprovação do projeto de lei verno Federal, do Orçamento Geral da União....... 67457
sobre criação da Taxa de Fiscalização Ambiental. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR) - Custo
Importância do trabalho desenvolvido pelo Insti- social do endividamento brasileiro. Posiciona-
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pectivas políticas do Partido dos Trabalhadores.
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V- Grande Expediente
SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA) 

Aprovação, pelo Senado Federal, do projeto de
lei acerca de realização de plebiscito sobre cria
ção do Estado de Tapajós. Defesa de criação do
Estado do Maranhão do Sul. ~

IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Pela oro,
dem.) - Celebração de acordo entre o Governo
do Estado do Rio de Janeiro e a concessionária
Via Lagos para redução do preço de pedágio da
RJ-124 .

ALOíZIO SANTOS (P8DB - ES. Pela or
dem.) - Maior apoio do Governo do Estado do
Espírito Santo à produção rural. Atuação da nova
Diretoria do Centro do Comércio de Café. Ra
zões da substituição da empresa pÚblica Emca
per pela autarquia Imcaper, no Estado. Participa
ção do Estado do Espírito Santo nos Programas
Café do Brasil e Café das Montanhas .

JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ) 
Malefícios causados à saúde humana pelo uso
de tabaco. Aplausos ao Ministro da Saúde, José
Serra, pelo empenho no combate ao tabagism<;>.
Defesa da aprovação, pela Casa, do Projeto de
Lei nS! 3.156 .

EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - Se) - Divul
gação, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística - IBGE, do resultado da Pes
quisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD.

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Transcurso
do Dia do Marinheiro - 13 de dezembro. Protesto
contra exclusão de marinheiros na Lei de Anistia....

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Importância
do microcrédito como instrumento redutor da po
breza. Éxito da experiência do Prof. Muhammad
Yunus, em Bangladesh, com o Grameen, o Ban-
co dos Pobres ..
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decorrentes de litígio territorial em torno da re
gião Ponta do Abunã, entre os Estados de Ron
dônia e Acre. Conveniência de emancipação polí-
tico-administrativa das referidas localidades .

MÁRCIO BITIAR (PPS - AC. Pela ordem.)
- Dificuldades enfrentadas pelos professores no
País. Realização de investimentos no setor edu
cacional como condição para resgate da função
social do docente junto à sociedade ..

DA. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Pela or
dem.) - Balanço positivo dos trabalhos realizados
pelo Congresso Nacional no exercício de 2000......

ANTONIO PALOCCI (PT - SP) - Afasta
mento do orador da Câmara dos Deputados para
assunção do cargo de Prefeito Municipal de Ri-
beirão Preto, Estado de São Paulo ..

PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.) 
Violência contra trabalhadores rurais sem terra
no Estado do Pará. Documento apresentado pela
Comissão Pastoral da Terra sobre o recrudesci-
mento da violência no campo. . .

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela or
dem.) - Natureza impopular e ilegal da proposta
de reformulação do Conselho Municipal de Saú
de apresentada pelo Prefeito Antônio Imbassahy,
de Salvador, Estado da Bahia ..

NEY LOPES (PFL - RN. Pela ordem.) 
Estranheza quanto aos comentários do Senador
José Roberto Arruda a respeito da aprovação,

,pela Câmara dos Deputados, da proposta de
quebra de sigilo bancário, em matéria publicada
pelo jornal Valor Econômico. Defesa das garan
tias individuais asseguradas na Constituição da
República .

GERSON PERES (PPB - PA. Pela ordem.)
- Disposição do Partido Progressista Brasileiro
de ajuizamento no Supremo Tribunal Federal de
ação direta de inconstitucionalidade da proposta
de quebra de sigilo bancário .

VI- Ordem do Dia
EBER SILVA (Pela ordem) - Apresentação

de projeto de lei sobre regulamentação da profis-
são de psicanalista .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, das Emendas do Senado Fede
ral ao Projeto de Lei nº 634-D, de 1975, que insti-
tui O Código Civil.. ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de retirada de pauta do Projeto
de Lei nº 634-D, de 1975. .. .

VIVALDO BARBOSA (Pela ordem) - Ne
cessidade de participação da sociedade brasilei-
ra no debate da matéria .

67483

67485

67486

67487

67497

67498

67499

67499

67511

67511

67511

67511

PRESIDENTE (Michel Temer) Anúncio
do procedimento da Presidência na votação das
matérias. 67512

Convite aos Parlamentares para o ato de
lançamento de livro sobre o período de exceção.. 67512

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do requerimento..................................................... 67512

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados WALTER PINHEIRO, VIVALDO
BARBOSA, WALTER PINHEIRO, GERSON
PERES, VIVALDO BARBOSA............................... 67512

PRESIDENTE (Michel Temer) - Cumpri-
mento, pela Presidência, de acordo dos Líderes
sobre discussão da matéria na presente sessão. . 67513

Usaram da palavra para discussão da ma~

téria os Srs. Deputados IARA BERNARDI, JOSE
ROBERTO BATOCHIO.......................................... 67513

Usou da palavra o Sr. Deputado RICARDO
FIUZA, Relator da matéria..................................... 67516

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado VIVALDO BARBOSA. 67517

Usou da palavra o Sr. Deputado RICARDO
FIUZA, Relator da matéria..................................... 67519

PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareci-
- mento quanto à ênfase na discussão do mérito
da proposta do novo Código CiviL....................... 67519

PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulta
aos Srs. Líderes sobre possibilidade de imediata
realização de sessão extraordinária da Casa........ 67520

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do VIVALDO BARBOSA. 67520

ALOIZIO MERCADANTE - Questão de or
dem sobre apresentação, pela Presidência, de
decisão acerca de questões de ordem a respeito
dos critérios utilizados para composição da Mesa
Diretora e para identificação da maior bancada
na Câmara dos Deputados. 67520

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Aloizio Mercadante. 67520

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) 
Questão de ordem sobre definição da primeira
sessão preparatória. 67521

PRESIDENTE (Michel Temer) - Recolhi
mento das questões levantadas pelo Deputado
Aloizio Mercadante para posterior e detalhado
exame. 67521

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Dificulda
des para votação do Orçamento Geral da U~ião

no presente exercício. Imagem do Poder Legisla
tivo com eventual convocação extraordinária da
Casa e pagamento de ajuda de custo aos Parla-
mentares ~......................................... 67522
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Concor
dância da Presidência com as ponderações do
Deputado Miro Teixeira. 67522

Usaram da palavra pela ordem, os Srs.
Deputados MILTON TEMER, GERSON PERES,
JOSÉ GENOíNO, MIRO TEIXEIRA....................... 67522

PRESIDENTE (Michel Temer) - Compromis
so da Presidência de não convocação extraordiná
ria da Casa. Possibilidade de convocação extraor
dinária do Congresso Nacional pelo Presidente da
República, conforme preceito constitucional. 67524

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ARTHUR VIRGíLIO. 67524

FERNANDO GABEIRA (Pela ordem) - De
claração de voto favorável à proposta de emenda
constitucional sobre instituição do Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza. 67525

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) 
Esclarecimento da Mesa quanto à questão da
dupla titularidade de Deputado Federal e Ve
reador Municipal, nos casos de afastamento do
Deputado titular, com a assunção no cargo por
Vereador suplente para exercício do cargo de
Prefeito, VicE'-Prefeito ou Secretário Municipal. .... 67525

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado GERSON PERES. 67525

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi
mento da questão de ordem suscitada pelo De
putado Aloizio Mercadante para posterior exa
me. Esclarecimento quanto à posição indepen
dente da Câmara dos Deputados no assegu
ramento de posse na Casa aos suplentes de
Deputado Federal. 67526

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados ALOIZIO MERCADANTE, GERSON
PERES................................................................... 67526

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio
de encerramento da sessão. Convite aos Deputa
dos para solenidade no Salão Negro. Convoca-
ção de sessão extraordinária para 19h30min........ 67526

LUIZ CARLOS HAULY (Pela ordem) 
Pedido de apreciação de requerimento de ur·
gência para o Fundo de Participação dos Mu-
nicípios.................................................................. 67526

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhimento
da solicitação do Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly
em conformidade com as Lideranças da Casa........ 67527

PEDRO EUGÊNIO (Pela ordem) - Indaga-
ção à Presidência sobre a apresentação de pro-
posições. 67527

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - Pe
dido de encerramento da sessão às 19h com
imediato início da sessão extraõrdinária. 67527

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi
mento da solicitação do Sr. Deputado Inocêncio
Oliveira................................................................... 67527

Apres_entação de proposições: MARÇAL
FILHO, JOAO MENDES, WELLlNGTON DIAS,
RUBENS BUENO, DOS SRS. LíDERES,
CLEMENTINO COELHO E OUTROS, RICARDO
IZAR, JOSÉ CARLOS COUTINHO, BISPO
WANDERVAL, ANTONIO JORGE, DE VELASCO,
ANTONIO JORGE, ANGELA GUADAGNIN,
PEDRO PEDROSSIAN, RICARDO FIUZA,
OSMAR SERRAGLlO, EBER SILVA, WALTER
PINHEIRO, JOSÉ ALEKSANDRO, EULER
RIBEIRO, VANESSA GRAZZIOTIN, MILTON
TEMER, DINO FERNANDES, NELSON
MARCHEZAN E OUTROS, LUIZ ANTONIO
FLEURY, DOS SRS. LíDERES, PEDRO EUGÊNIO
E OUTROS, VICENTE CAROPRESO, DR. HÉLIO,
DA. HÉLIO E OUTROS, LUIZ MOREIRA,
RUBENS BUENO, PAULO DELGADO, GILMAR
MACHADO E OUTROS, ARNALDO MADEIRA E
OUTROS, JORGE TADEU MUDALEN E
OUTROS, VANESSA GRAZZIOTIN E FERNANDO
ZUPPO, VIRGíLIO GUIMARÃES, RICARDO IZAR
E OUTROS, DINO FERNANDES 67527

PAULO DELGADO (Pela ordem) - Anúncio
de apresentação de requerimento de criação de
Comissão Externa da Casa para contribuição no
processo de paz no Oriente Médio. 67531

DA. HÉLIO (Pela ordem) - Anúncio de
apresentação de requerimento de informações
ao Ministério da Saúde sobre liberação de medi
camentos genéricos. Apresentação de proposta
de emenda à Constituição sobre criação de polí-
cias metropolitanas................................................ 67531

LUIZ MOREIRA (Pela ordem) - Anúncio de
apresentação de projeto de lei sobre acesso aos
serviços de valor adicionado, definido no art. 61
da Lei nº 9.472, de 1997........................................ 67532

VII - Encerramento
3 - Ata da 235l! Sessão da Câmara dos

Deputados, Extraordinária, Noturna, da 2!! Ses
são Legislativa Ordinária, da 51l! Legislatura,
em 13 de dezembro de 2000

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

são anterior
111 - Leitura do expediente
IV - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Eleição

dos representantes da Câmara dos Deputados na
Comissão Representativa do Congresso Nacional. 67551

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Discus-
são, em segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 249-C, de 2000, que altera o
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Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Discus-
introduzindo artigos que criam o Fundo de Com- são, em turno único, do Projeto de Lei nQ

bate e Erradicação da Pobreza. 67551 3.523-A, de 2000, que acresce dispositivos ao
PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encer- art. 58 e dá nova redação ao § 2Q do art. 458 da

ramento da discussão............................................ 67551 Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- pelo Decreto-Lei n

Q
5.452, de 1

Q
de maio de

d PROFESSOR LUIZINHO 67552
1943....................................................................... 67587

o ..
Usou da palavra para encaminhamento da

votação o Sr. Deputado PAULO MAGALHÃES...... 67552
Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-

tado PROFESSOR LUIZINHO.......:...................... 67553

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados DA. HÉLIO,
PROFESSOR LUIZINHO, ODELMO LEÃO. 67553

',1 t

LUIZA ERUNDINA (Pela ordem) - Presença
de adolescentes na Casa para divulgação de ma-
nifesto da 1!! Conferência Juvenil para o Futuro...... 67554

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados ALOIZIO MERCADANTE, ALEXANDRE
CARDOSO............................................................. 67556

ROBERTO JEFFERSON (Pela ordem) 
Abusos praticados por Comissões Parlamentares
de Inquérito. 67557

NELSON MARCHEZAN (Pela ordem) 
Proficuidade dos trabalhos realizados pela Co
missão Parlamentar de Inquérito dos Medica
mentos. Gestões do orador em prol da alocação
de maiores recursos para a educação. 67559

PEDRO EUGÊNIO (Pela ordem) - Cumpri-
mentos ao novo Líder do Partido Popular Social,
Deputado Rubens Bueno. 67560

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encer-
ramento da votação. 67560

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputa-
da LUCI CHOINACKL............................................ 67560.

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Aprova-
ção da Proposta de Emenda à Constituição nQ

249, de 2000, em 2Q turno. 67560'

Encaminhamento da matéria à promulga-
ção ,........... 67560

V - Encerramento
4 - Ata da 236!! Sessão da Câmara dos

Deputados, Extraordinária, Noturna, da 2!! Ses
são Legislativa Ordinária, da 51!! Legislatura,
em 13 de dezembro de 2000

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

são anterior
111 - Leitura do expediente
IV - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vota
ção e aprovação de requerimento de inversão
de pauta. 67586

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados FRANCISCO
RODRIGUES, LUIZ FERNANDO, SANTOS
FILHO, OLíMPIO PIRES, JOSÉ MACHADO, NICE
LOBÃO, RENILDO LEAL, TILDEN SANTIAGO,
JOSÉ ROCHA, NARCIO RODRIGUES, ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO, MARCELO BARBIERI,
HÉLIO COSTA, CARLOS MOSCONI.. ;.

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

Encerramento da discussão ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação da Emenda da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público .

Usou da palavra pela ordem, para orienta
ção da respectiva bancada, o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda apresentada na Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público, com pa-
recer pela rejeição .

Rejeição da emenda .

Votação e aprovação do projeto ..

Usaram da palavra pela ordem, para orien-
tação das respectivas bancadas, os Srs. Depu
tados PROFESSOR LUIZINHO, DA. HÉLIO........

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação da redação final. ..

Encaminhamento da matéria ao Senado
FederaL .

Usou da palavra pela ordem, para orienta
ção da respectiva bandida, o Sr. Deputado DA.
EVILÁSIO .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nQ 4.302-A, de
1998, que dispõe sobre as relações de trabalho
na empresa de trabalho temporário e na empre
sa de prestação de serviços a terceiros e dá ou-
tras providências ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MANOEL VITÓRIO ..

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui-

67587

67587

67587

67587

67588

67588

67588

67~88

67588

67588

67589

67589

67589

67589



67608

67608

67609

67609

67608

67610

67608
Usou da palavra pela ordem, para registro

de voto, o Sr. Deputado WILSON SANTOS .

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

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado BENEDITO DIAS .

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

Votação e aprovação de requerimento de
preferência para votação do Projeto de Lei n!l
3.049, de 2000 ..

Votação e aprovação do projeto ..

Declaração de prejudicialidade das demais
proposições .

67594

67597

67592

67592

67589

67598

67597

67594

67594

67599

67598

67599

67597

67598

67598

67598

67599
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ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado Usou da palavra pela ordem, para registro
PAES LANDIM. 67589 de voto, o Sr. Deputado ROMMEL FEIJÓ. 67599

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra· PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
mento da discussão....... 67589 da proposta de votação do Projeto de Lei n2

3.745, de 2000, apensado, apresentada pelo
Relator. 67599

GERMANO RIGOITO (Pela ordem) - De-
claração de voto contrário à matéria. 67599

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
da matéria, com o voto contrário do Deputado
Germano Rigotto. 67600

Votação das emendas oferecidas pelo Re-
lator da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias. 67600

Aprovação das emendas, com o voto con-
trário do Deputado Germano Rigotto e de outros
Deputados. 67600

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do Projeto de Lei n2 3.745, de 2000, apensado.... 67600

Aprovação do projeto, contra o voto do De·
putado Germano Rigotto. 67602

Votação e aprovação da redação final. 67602

Encaminhamento da matéria ao Senado
FederaL............ 67608

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei n2 31-A, de
1999, que dá nova redação ao inciso I do art. 22

da Lei n2 8.287, de 1991, que dispõe sobre a
concessão do seguro-desemprego a pescadores
artesanais durante os períodos de defeso. 67608

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Finanças
e Tributação, o Sr. Deputado PROFESSOR
LUIZINHO. 67608

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Finanças
e Tributação, o Sr. Deputado DARCíSIO
PERONDI ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MARCOS LIMA,
ODíLlO BALBINOTI .

Votação e aprovação de substitutivo adota
do pela Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público .

Declaração de prejudicialidade do projeto
iniciaL .

Votação e aprovação da redação final. ..

Encaminhamento da matéria ao Senado
FederaL ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei n2 2.685-A, de
2000, que revoga a Taxa de Fiscalização Ambi·
ental- TFA, cobrada pelo Ibama ..

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, o Sr.
Deputado RICARTE DE FREITAS ..

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado LUIZ
CARLOS HAULY .

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado RONALDO VASCONCELLOS......

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do PROFESSOR LUIZINHO .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CLEUBER CARNEIRO....

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado GERMANO RIGOITO ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do PROFESSOR LUIZINHO .

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

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados BONIFÁCIO DE
ANDRADA, MILTON BARBOSA, CHICO
SARDELLI .

LUCI CHOINACKI (Pela ordem) - Elabora
ção de proposta criadora de fundo de financia-
mento para o cultivo do fumo no Pafs ..
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67625

67625

67627

67627

67625

67625

67624

67625

67621
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Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ALOIZIO MERCADANTE.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
da votação nominal. .

Votação da expressão destacada .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados LUISINHO,
IVAN PAIXÃO, ALEXANDRE CARDOSO, DR.
HÉLIO, ROBERTO JEFFERSON, ODELMO LEÃO,
BISPO RODRIGUES, ALOIZIO MERCADANTE, DR.
HÉLIO, MENDES RIBEIRO FILHO, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, AÉCIO NEVES, ARNALDO MADEIRA. .,

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação
da matéria ..

EURICO MIRANDA (Pela ordem) - Insatis
fação com a quebra do sigilo bàncário de clubes,
dirigentes e ex-dirigentes de futebol no País pela
Comissão Parlamentar de Inquérito do Futebol,
instituída no âmbito do Senado Federal. ..

PROFESSOR LUIZINHO - Questão de or-
dem sobre processo de votação ..

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Respos-
ta ao Deputado Professor Luizinho .

LUIZ CARLOS HAULY (Pela ordem) - Re-
clamação sobre processo de votação ..

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Respos-
ta ao Deputado Luiz Carlos Hauly ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados ODELMO LEÃO, MENDES RIBEIRO
FILHO, ARNALDO MADEIRA, AÉCIO NEVES,
INOCÊNCIO OLlVEIRA. .

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Retirada
de pauta de requerimento de urgência ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do LUIZ CARI.OS HAULY. ..

67611

67612

67614

67611

67614

67617

67614

67618

67617

67616

67615

67618

67618
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Votação e aprovação da redação final. 67611 Usaram da palavra para orientação das

Encaminhamento da matéria ao Senado respectivas bancadas, os Srs. Deputados
MENDES RIBEIRO FILHO, LUISINHO, BISPO

Federal................................................................... 676-1-1- RODRIGUES, VANESSA GRAZZIOTIN, IVAN

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- PAIXÃO, DA. HÉLIO, FERNANDO GONÇALVES,
do JOSÉ PIMENTEL. 67611 ODELMO LEÃO, ALOIZIO MERCADANTE,

INOCÊNCIO OLIVEIRA, AÉCIO NEVES. 676~8

PRESIDENTE (Michel Temer) - Indeferi-
mento de requerimento para votação nominal. 67620

Manutenção da expressão. 67620

PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
para votação em separado da expressão "e cultu-
rais", constante do parágrafo único do art. 39 da
emenda do Senado Federal. 67620

Votação de requerimento para votação no-
minal da matéria destacada. 67620

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, da Emenda do Senado Federal
ao Projeto de Lei 3.156-B, de 2000, que altera
dispositivos da Lei nº 9.294, de 15 de julho de
1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à
propaganda de produtos fumígenos, bebidas al
coólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agrícolas .

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda do Senado Federal ao projeto, em subs
tituição à Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília, o Sr. Deputado ALCEU COLLARES .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Parecer da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio à
Emenda do Senado Federal ao projeto .

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda do Senado Federal ao projeto, em subs
tituição à Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, o Sr. Deputado
PINHEIRO LANDIM .

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda do Senado Federal ao projeto, em subs
tituição à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, o Sr. Deputado JUTAHY JUNIOR. ....

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado IVAN PAIXÃO ..

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

Votação da emenda do Senado Federal ao
Projeto de Lei nº 3.156-B, de 2000, ressalvados
os destaques .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado PROFESSOR
LUIZINHO .

ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) 
Pedido de inversão de pauta para votação dos
destaques .

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

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
da emenda do Senado Federal ao projeto .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
para votação em separado da expressão "inclusi
ve Internet", constante do inciso 111 do art. 3º, A,
da emenda do Senado Federal ao projeto ..
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Usou da palavra pela prdem, para registro i) Comissão de Fiscalização Financeira e
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Ata da 233ª Sessão, Solene, Matutina,
em 13 de dezembro de 2000

Presidência dos Srs. José Unhares e Luiz Carlos Hauly,
§ 2Q do artigo 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 13 minutos)

O SR. PRESIDENTE (José Unhares) - 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 DA ATA

O SR. LUIZ CARLOS HAULV, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. LUIZ CARLOS HAULV, servindo como 1º
Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Sr. Iram Saraiva, Presidente do Tribunal
de Contas da União, nos seguintes termos:

Aviso nº 8.316-SGS-TCU

Brasília, 24 de novembro de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci

mento, cópia da Decisão nº 993/2000, adotada pelo
Tribunal de Contas da União na Sessão Ordinária
do Plenário de 22-11-2000, e dos respectivos Rela
tório e Voto que a fundamentam (TC nº
007.362/2000-1 ).

Atenciosamente, - Iram Saraiva, Presidente.

Ciente. Publique-se e, após, arqui
ve-se.

Em 13-12-2000. - Heráclito Fortes, Iº
Vice-Presidente no exercício da Presidência

Tribunal de Contas d:i União

DECISÃO Nº 993/2000 - TCU - Plenário

1. Processo no TC-007.362/2000-1 (com 1 vo
lume)

2. Classe de Assunto: VII - Representação

3. Interessado: Deputado MICHEL TEMER, Pre-
sidente da Câmara dos Deputados

4. Órgão: Câmara dos Deputados
5. Relator: Ministro Valmir Campelo
6. Representante do Ministério Público: não atu-

ou
7. Unidade Técnica: 7ª SECEX
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões

expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente Representação,

uma vez que atendidos os requisitos de admissibilida
de previstos no art. 69, inciso 111, da Resolução TCU
nº 136/2000, para, no mérito, considerá-Ia proceden
te;

8.2 - em atenção ao expediente SGMJP nº
323/00, informar ao Presidente da Câmara dos Depu
tados, Deputado MICHEL TEMER, que:

a) o Tribunal realizará, no 1º semestre de
2001, auditoria no programa 'Produção da Borracha
Natural', para avaliar especificamente a sistemática
de concessão de subvenção econômica aos produ
tores da borracha;

b) tão logo seja concluída a auditoria, o resul
tado do que for apurado e a deliberação do Tribunal
sobre o assunto ser-Ihe-ão comunicados;

8.3 - promover o encerramento deste proces
so na 7ª SECEX, determinando àquela Unidade
Técnica que o guarde com vistas a subsidiar os tra
balhos de auditoria a serem realizados;

8.4 - encaminhar cópia desta Decisão, acom
panhada do Relatório e Voto que a fundamentam,
ao ilustre Parlamentar.

9. Ata nº 46/2000 - Plenário
10. Data da Sessão: 22-11-2000 - Ordinária
11. Especificação do quorum:

11.1 Ministros presentes: Iram Saraiva (Presi
dente), Adhemar Paladini Ghisi, Humberto Guima
rães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo
(Relator), Adylson Motta, Walton Alencar Rodrigues
e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Ma
cedo.

Iram Saraiva, Presidente - Valmir Campelo,
Ministro-Relator.



Cuidam os presentes autos de Representação
do Presidente da Câmara dos qeputados, Deputado
MICHEL TEMER, encaminhando ao Tribunal "cópia
do Relatório Final produzido pela Comissão Parla
mentar de Inquérito com a Finalidade de Investigar
a ,Arrecadação e Destinação da Verba da Taxa de
Organização do Mercado da Borracha - TORMB 
no que se refere à atuação do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA"(fls. 1 e 4177).

2. A mencionada Comissão Parlamentar de
Inquérito, constituída em 19 de maio de 1999, produ
ziu substancioso trabalho que foi examinado pela ze
losa 7ª SECEX, cuja instrução esclarece sobre o as
sunto o que se segue.

"Em vista de o exame procedido pela CPI não
ter detectado irregularidade na gestão da TORMB,
tanto pela cobrança e arrecadação quanto pela apli
cação pelo Ibama (autarquia que se insere na cliente
la. da 4ª SECEX), e considerando a providência solici-
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário tada pela Comissão de que se investigasse o proces-
TC-007.36212000-1 (com 1 volume) so de liberação de subvenção econômica aos produ-
Natureza: Representação tores de borracha natural (atividade afeta ao Ministé-
Interessado: Deputado MICHEL TEMER, rio da Agricultura e do Abastecimento), o presente
Presidente da Câmara dos Deputados, processo foi encaminhado a esta Secretaria, unidade
Órgão: Câmara dos Deputados técnica encarregada do exame de matérias pertinen-
Ementa: Representação do Presidente tes àquele Ministério, conforme despacho de fI. 1DO,

da Câmara dos Deputados encaminhando Tendo em vista a Lei nº 9.479, de 12 de agosto
ao Tribunal cópia do Relatório Final produzi- de 1997, que dispõe sobre a concessão de subven-
do pela Comissão Parlamentar de Inquérito ção econômica a produtores de borracha natural, e o
constituída com a finalidade de investigar a Decreto nº 2.348, de 13 de outubro de 1997, que re-
arrecadação e destinação da verba da Taxa gulamenta a referida lei, fls, 78/79 e 82/84, foram es-
de Organização do Mercado da Borracha - tabelecidas inicialmente pelo Regulamento nº2/98 as
TORMB - no que se refere à atuação do condições para o Programa de Concessão de Sub-
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos venção Econômica à Comercialização da Borracha
Recursos Naturais Renováveis - (BAMA. Natural. Em dezembro de 1999, novo Regulamento
Conhecer da Representação para informar foi editado e do qual ressaltamos o seguinte:
ao ilustre Parlamentar que esta Corte reaJi- a) poderão beneficiar-se do Programa as pesso-
zará, no 1Q semestre de 2001, auditoria no as físicas ou jurídicas que se dedicam à extração cul-
programa "Produção da Borracha Natural", tivo ou beneficiamento da borracha natural no P~ís'
com vistas a avaliar especificamente a siste- a 1) b -, b f" d d'

'f d - d b - A • a su vençao sera paga ao ene ICla ar e
m~ Ica e co~ctssaod t su v~nçao eco~_o- borracha natural, pessoa física ou jlJl-ídica, cadastra-
m
l

Ica ao.s pro UI ~dres a orrla
t

C
d

a'de que, fao do junto à Secretaria de Produção e Comercialização
ogo seja conc UI a, o resu a o o que or d M" t" dA" It d Ab t' td d I'b - d T'b I b o Ims eno a gncu ura e o as eClmen o, e
apurat o e a lhe 1_eraçao ? ~I u~ so re o que comprovar a compra da borracha natural bruta do
assun o ser- e-7a~ cSomECunEIXca °ds't nc~rrardo produtor e posterior exportação ou venda da borracha
processo na , e ermlnan o b f"" d d " d' t" 'd, I U"d d T' . d ene ICla a para empresas a m us na consumi ora
aque a m a e ecmca que o guar e para f I'
subsidiar a realização dos trabalhos de au- ma , , ,
ditoria. Remeter ao interessado cópia da ..a.2) para participarem de_ste Programa, os be~
Decisão bem como do Relatório e Voto que neflcladores de borracha deverao cadastrar-se no se-
a funda~entam. tor de cadastrç> da Gerência Financeira da Conab

e/ou junto aos Orgãos do Governo Federal ou Estadu
al que celebrarem convênio com o Ministério da Agri
cultura e do Abastecimento;

a.3) as indústrias consumidoras finais de borra
cha natural beneficiada também deverão estar cadas
tradas junto ao Ministério da Agricultura e do Abaste
cimento;

a.4) os dados constantes dos cadastros dos
produtores, das usinas beneficiadoras e das indústri
as consumidoras finais serão disponibilizados, siste
maticamente, pela Secretaria de Produção e Comer
cialização - SPC, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento aos órgãos pagadores da subvenção
(Conab ou Órgãos Federais e Estaduais);

b) os recursos serão destinados aos Estados
proporcionalmente aos dados estatísticos de produ
ção coletados pelo IBGE para a safra anterior;

c) o pagamento da subvenção será feito em até
10 dias corridos e contados a partir da data do proto
colo, obedecida a ordem de entrada da documenta-



g) o Ministério da Agricultura e do Abastecimen
to divulgará, até o dia 10 de cada mês, as relações de
beneficiadoras que receberam a subvenção e a de
pedidos de subvenção protocolados e ainda não pa
gos, mencionando a data e horário de protocolo da
documentação, a quantidade e tipo de borracha be
neficiada que foi comercializada, o valor da subven
ção e, se for o caso, a data do recebimento;

h) o Ministério da Agricultura e do Abastecimen
to fiscalizará, a qualquer tempo, diretamente ou atra
vés de preposto, toda e qualquer fase ou aspecto da
operação, seja ao nível de produtores ou de beneficia
doras, podendo, inclusive, verificar, entre outros, a ca
pacidade de beneficiamento das usinas, os estoques e
os livros de entrada ou de saída de mercadorias.

Com base em documentação que se encontra
anexada nos processos TC nº 010.062/1999-8 e TC
nº 010.555/2000-0 (prestação de contas da Compa
nhia Nacional de Abastecimento, exercícios 1998 e
1999, respectivamente), ressaltamos o seguinte:

a) conforme Portaria MA nº 340, de 13 de julho
de 1998, ficou a cargo da Secretaria de Política Agrí
cola (SPA/MA) a formulação, orientação e disciplina
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ção junto à Conab ou Órgãos Federais ou Estaduais da política de incentivo ao cultivo da borracha, bem
que celebrarem convênio com o Ministério da Agricul- como a celebração de convênio com a Conab para a
tura e do Abastecimento, desde que a mesma esteja execução relativa ao pagamento da subvenção eco-
completa e correta; nômica aos produtores nacionais de borracha natural.

d) o montante da subvenção corresponderá à No entanto, a partir de janeiro de 2000, a gestão do
quantidade de produto comercializado e comprovado, programa da borracha passou para a Secretaria de
multiplicado pelo valor unitário da subvenção definida Produção e Comercialização (SPC/MA), enquanto
para o Programa; que a sua operacionalização continua sendo realiza-

) d 't d' I 'd d da pela Conab;e no caso e suspel a e Irregu an a e, o pa- ,_ .
gamento da subvenção será suspenso, sendo os re- b) em mar?~ de ~ 999, em, re~n1~o re~hzada na
cursos financeiros reservados relativamente às SPA, com a partlclpaçao das pnnclpals entidades re-
quantidades protocoladas, até que se concluam os presentativas do setor de borracha, houve unanimida-
trabalhos de apuração no nível administrativo. Caso o de entre o~ representante~ do setor de q~e o volume
assunto seja levado à esfera judicial, os recursos se- d~ produçao apresen!ado a Conab p~ra fms de rece-
rão disponibilizados para a seqüência dos pagamen- blmento da subvençao em 1998 fOI extremamente
tos' exagerado, não existindo base técniça para justificar

, um incremento de 27% em relação a 1997;
f) o pagamento da subvenção dependerá da

existência de recursos orçamentários e financeiros c) ainda em março de 1999, pela Portaria MA nº
disponíveis e suficientes. Quando forem insuficientes 133/99, foi criada a Comissão de Avaliação da Política
os recursos orçamentários e financeiros, será pago do Programa de Concessão de Subvenção aos Pro-
parcialmente e o remanescente quando houver dis- dutores de Borracha Natural com as seguintes atribui-
ponibilização de novos recursos. Será mantida a or- ções: avaliar a política do Programa e propor as ne-
dem de protocolo dos documentos entregues na Su- cessárias medidas para o seu aprimoramento, acom-
perintendência Regional da Conab ou nos Órgãos do panhar as operações de pagamento da subvenção
Governo Federal ou Estadual que celebrarem convê- econômica aos beneficiadores de borracha natural e
nio com o Ministério da Agricultura e do Abastecimen- destes aos produtores e propor fiscalização das ope-
to, até a disponibilização de novos recursos financei- rações de pagamento da subvenção que julgar perti-
ros; nentes;

d) em junho de 1999, foi realizada uma reunião
entre a então Secretaria de Desenvolvimento Rural
(SDR/MA), a Secretaria de Política Agrícola
(SPAlMA), a Consultoria Jurídica do MA, Conab e Ci
set, onde ficou ajustada a realização de uma fiscaliza
ção conjunta pela Conab e SDR antes da liberação do
pagamento dos processos pendentes na Conab; agi
lização da sindicância determinada pelo Ministro da
Agricultura e do Abastecimento (Portaria MA nº
296/99), a cargo da SDR, nas operações de paga
mento de subvenção efetuadas em 1998; realização
de auditoria no Programa, relativa às operações de
1999, a cargo da Ciset, e realização de um cadastra
mento in loco de todos os produtores de borracha na
tural, a ser implementado pela SDR;

e) em julho de 1999, para serem resolvidas as
pendências dos pagamentos de subvenção às usinas
cujos pleitos estavam protocolados junto à Conab, fo
ram realizadas, em conjunto, pela SDR e Conab, fis
calizações junto às empresas consumidoras de bor
racha beneficiada nos Estados de Mato Grosso, Acre,
Amazonas, São Paulo e Minas Gerais, e consta
tou-se: venda de borracha pelas usinas para empre
sas não caracterizadas como consumidores finais



,
c) se houve algum benefício, quem o recebeu foi

seguramente o elo mais forte da cadeia produtiva, ou
seja, as indústrias de pneumáticos e de artefatos da
borracha, sem quaisquer trasbordamentos desses
benefícios para o setor de produção da maté
ria-prima, tanto na atividade extrativista como na qe
cultivo, sabidamente, no caso de ambas, exercidas
por pequeno e médios produtores;

d) em mais de uma audiência pública, por desta
cadas lideranças dos seringueiros, foi trazido a co
nhecimento a existência de indícios de irregularida-
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(comerciantes), para empresas que não existiam nos É oportuno observar que a Ciset, por ocasião do
endereços indicados e para empresas falidas, como seu trabalho de auditoria de acompanhamento nas
também inexistência de cadastro de heveicultores atividades desenvolvidas pela SPA, relacionadas
que fornecem matéria-prima às usinas; como Programa de Subvenção Econômica à Produ-

f) em julho/agosto de 1999, a Ciset realizou au- ção de Borracha Natural nos Estados do Acre e São
ditoria de acompanhamento nas atividades desen- Paulo, recomendou que se estudasse a viabilidade de
volvidas pela SPA, relacionadas com o Programa de modifica~ a atuallegislaç,ã?, a fim de assegurar o efeti-
Subvenção Econômica à Produção de Borracha Na- ~o. recebimento do SUbSidIo pelos produtores e extra-
tural nos Estados do Acre e São Paulo, objetivando tlvlstas, no que concerne:
principalmente verificar o efetivo recebimento do a) à alteração da forma de pagamento do subsí-
subsídio por parte dos produtores, constatando-se: dia, diferenciada para as sistemáticas de extrativismo
falta de atesto do recebimento do subsídio pelos pro- e cultura, visto tratar-se de realidades diferentes;
dutores no verso das notas fiscais (essa exigência é b) alteração dos procedimentos de comprova-
feita para as notas fiscais que são arquivadas nas ção do pagamento antecipado do subsídio ao produ-
usinas de beneficiamento, conforme art. 5º do De- tor, de forma a tornar-se obrigatória a apresentação
creto nº 2.348/97), pessoas que figuram como pro- de comprovante de depósito em conta bancária dos
dutores são na realidade parceiros contratados pe- produtores e/ou cópia do cheque nominal ao citado
los donos da cultura, não pagamento do subsídio por produtor, anexando cópias aos processos de solicita-
usinas compradoras de borracha no ato da compra ção de pagamento de subvenção econômica;
da borracha natural, falta de inf~rn~él:ções, prin.cipal- c) no' caso de extrativista, a possibilidade de
n:,ente quanto aos v~J?r~s,do subsl~lo, e de ~nen~a- transferência da gestão dos recursos aos governos
ç?es por parte do Mmlsteno a respeito da leglslaçao estaduais (nesse sentido, temos a informar que em
vigente. dezembro de 1999 a Secretaria de Produção e Co-

Em vista de que em março de 1999, em reu- mercialização - SPC/MA celebrou convênio com o
nião realizada na SPA, com a participação das prin- Governo do Estado do Acre) ou utilização do Prêmio
cipais entidades representativas do setor de borra- para o Escoamento da Borracha, dentre outras que
cha, houve unanimidade entre os representantes possam ser criadas ou aproveitadas;
?O setor de qu~ o volume d,e produção aprese..ntado d) pagamento direto ao produtor, sem interme-
a Conab para fms de recebimento da subvençao em diação das usinas a exemplo de sistemática adotada
1998 foi extremamente exagerado, não existindo no Estado do Acr~.

base téc~ica para justificar um incremento de 27_% Em vista das recomendações feitas pela Ciset
em r:la?ao a 1997, e que a part~ da subvençao parece-nos oportuno ressaltar trechos da conclusã~
econo,mlca que o P~o?utor recebe ~ repassada pe- do relatório da CPI uando manifesta ue:
las usmas de beneficIamento, mediante comprova- " ' ,q" q
ção junto ,à Conab das aquisições da borracha do ~)_no mmlm?? e I~per!oso fazer-se uma comple-
produtor, parece-nos oportuno observar que no, re: t~ revlsao da 'p~htlc~ direcionada ao setor de produ-
latório encaminhado pela Câmara dos Deputados, çao e comerclahzaçao da borracha;
fls. 42-v, há depoimento informando que o pequeno b) a atual política para o setor é equivocada,
produtor não vem recebendo recursos da subven- não trouxe qualquer beneffcio, pelo contrário, só
ção e que os registros de faturamento de produção prejuízos, aos seringueiros e às reservas extrativis-
da borracha nas usinas de beneficiamento sofrem tas;
adulteração.

Nesse depoimento, consta que em maio de
1999 foi dirigido ao Ministro da Agricultura e do Abas
tecimento um ofício informando que os cadastros efe
tuados pelas usinas compradoras de matéria-prima
estavam sendo refeitos, apresentando uma produção
muito acima da realidade. Para o depoente, há em
presas agindo corretamente, mas muitas estariam
agindo de modo suspeito. Assim, o pequeno produtor,
que extrai a borracha no campo, não recebe qualquer
benefício.



Voto

5. A Representação que ora se aprecia, objeto
do expediente SGM/P n!! 320/00 da Câmara dos De
putados, encaminha, para conhecimento, e eventu
ais providências no âmbito desta Corte de Contas,
cópia do Relatório Final produzido pela Comissão
Parlamentar de Inquérito - CPI que procedeu inves
tigações sobre a arrecadação e a destinação da

, 3. Ante as impropriedades acima apontadas; o
teor Clbs parágrafos que compõem o subtftulo 11.4.2

..:. Avaliação dos Fatos, do relatório da CPI é'a
solicitação da CPI, no sentido de que o Tribunal inves
tigue o processo de liberação de subvenção econômi
ca' aos produtores de borracha natural; a 7a SECEX
informa que incluiu no Plano de Auditoria relativa ao
1º semestre de 2001 a realização de auditoria na Se
cr.etaria de Apoio

Rural e Cooperatiyismo (Sarc), na Secretariape
Proçlução e Comercialização (SPC) e na COVlpanhia
Nacional de Abastecimento (Conab) com o objetivo
de verificar a execução do programa "0353 - Produ
ção,de Borracha Natural", especificamente no que se
refere à concessão de subvenção econômica aos
, , )- I

produtores da borracha.
4. Em face do exposto, à. instrução propõe, com

o endosso da Sra. Diretora da 1a Divisão Técnica e do
Sr. Secretário da 7ª SECEX:

"a) informar ao Presidente da Câmara dos De
putados, Michel Temer, que o Tribunal realizará, no. 1!!
semestre de 2001, auditoria no programa 'Produção
da Borracha Natural', para avaliar especificamente a
sistemática de con_cessão de subvençao econômica
'aos produtores da borracha;

b) encerrar os autos e guardá-los na 7a SECEX
para subsidiar a realização dos trabalhos de auditoria."

É o Relatório. '
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des no processo de liberação da subvenção econômi- Estado do.Acre incentivar a organização da produção
ca aos produtores de borracha natural. local desse produto de maneira tal que se garanta.t0i'

A respeito de superfaturamento na fase de inter-' dos os benefícios previstos na Lei nº. 9.479/97 e no
mediação do processo produtivo, em 1998, foi infor- Regulamento nE. 001/99'

m~~o ?CPI que ,ha~i~, à, épo~a, em andam~nto no b.1) após dois adi~ivos, o convênio alcançou o
Mlnlsteno, uma slndlcancla, cUJo resultado nao che- valor de R$ 2 11 milhões'
gou às mãos dos parlamentares, pois se encontrava " '. , ,
em fase não conclusiva. E oportuno ressaltar que c) em 2000, de Janeiro a setembro, fora~ s,ol\e~-

, ,~ . ~" taqos a Cçmab, para pagamento de subvençao a ÇQ-
essa slndlcancla, a cargo da entao SDR, fOI determl- 'I' - d b h R$ 5806 'Ih- t d-

d I M' 't dA' It d Ab t' t mercla Izaçao a orrae a, ,ml oes, en o
na a pe o JnIS ro a gncu ura e o as eClmen o 'd I' 'd d t' t- R$ 3765 'Ih- E' t '
(Portaria MA nº. 296/99). SI o IqUI a o a e en ao , ,ml oes. opor uno

, • o observar que nesse penodo a Conab recebeu desta-
Nas contas d~ C?on~b, exerc~clo de 1999, TC n- que de R$ 39,23 milhões para execução do progra-

010.555/2000-0, a unlca Informaçao que se tem a res- mâ que conta com R$ 42 09 milhões de crédito auto-
peito desse trabalho é de que essa sindicância é de riz~do", , I.

responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento
Rural (SDR), atual Secretaria de Apoio Rural.e Coo
perativismo (Sarc), enquanto que nas contas da Sarc,
exercício de 1999, TC nº 008.731/2000-1, não foi feito
qualquer registro, seja pela Ciset, seja pelo gestor.

Conforme dados existentes na Interhet e no Sia
fi, temos as seguintes informações a respeito da exe
cução do Programa de Subvenção Econômica à Pro-
dução de Borracha Natural: -

a) em fevereiro de 1998, foi celebrado convênio
(Siafi nº. 343291) entre a Secretaria de Política Agrí
cola (SPA) e a Conab, com o objetivo de implementar
a concessão de subvenção econômica aos produto
res de borracha, correspondente à diferença apurada
entre os preços referenciais da borracha natural e
aqueles praticados pelos produtores congêne'res no
mercado internacional;

a.1) conforme Notas de Movimentação de Cré
dito emitidas pela SPA para a Conab, referido convê
nio alcançou o valor de R$ 56,70 milhões em 1998,
enquanto que em 1999 atingiu R$ 41,59 milhões;

a.2) em 1998, foram liberados R$ 56,70 mi
lhões, enquanto que em 1999 foi pago um total de R$
39,94 milhões, ficando pendente de pagamento R$
2,15 milhões;

b) em dezembro de 1999, a Secretaria de Pro
dução e Comercialização (SPC/MA) celebrou convê
nio (Siafi nº. 381986) com o Governo do Estado do
Acre a fim de ser implementada a gestão, pagamento,
acompanhamento e apoio ao controle e fiscalização
da concessão de subvenção econômica aos produto
res de borracha daquele Estado. A justificativa apre
sentada é de que a descentralização administrativa
na operacionalização da subvenção econômica aos
produtores de borracha natural poderá permitir ao
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verba originada da Taxa de Organização e Regula
mentação do Mercado da Borracha - TORMB, no
que se refere à gestão do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
-IBAMA.

6. No relatório apresentado verifica-se que a
CPI examinou com profundidade toda a sistemática
de proteção ao mercado interno da borracha natural,
instituída pela Lei nº. 5.227, de 18 de janeiro de 1967,
fls. 85/93, alterada pela Lei nº. 5.459, de 21 de junho
de 1968, fls. 94/95, e legislação correlata, mediante a
oitiva dos segmentos envolvidos, como a Associação
Nacional das Indústrias de Pneumáticos - ANIp, a
Associação de Produtores da Borracha Natural do
Brasil" APBNB, e o Conselho Nacional dos Seringue
iros. A CPI promoveu, também, a audiência de autori
dades do IBAMA, autarquia responsável pela execu
ção dessa políticq., em sucessão à Superintendência
da Borracha-SUDHEVEA, extinta pela Lei Nº. 7.732,
de 14 de fevereiro de 1989.

7. Do exame dos elementos processuais, mani
festo-me, quanto ao mérito, de acordo com as medi
das preconizadas pela 7º SECEX, no sentido de:

, a) i':lformar ao Presidente da Câmara dos Depu
tados que o Tribunal realizará, no 1º semestre de
2001, auditoria no programa "Produção da Borracha
Natural", com o objetivo de avaliar especificamente a
sistemática de concessão de subvenção econômica
aos produtores da borracha;

b) promover o encerramento dos presentes au
tos na 7a SECEX, determin~ndoàquela Unidade Téc
nica que os guarde para subsidiar os trabalhos de au
ditoria a serem realizados.

8.Em face das informações constantes do Rela
tório acima, entendo também como medida

oportuna a ciência ao Exmo. Sr. Presidente da
Câmara dos Deputados da Decisão que for adotada
pelo Tribunal, bem como do Relatório e voto que a
fundamentarem.

Assim, acolho o parecer da Unidade Técnica e
Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora sub
meto à apreciação deste Plenário.

TeU., Sala das Sessões, 22 de novembro de
2000.- Valmir Campelo, Ministro-Relator.

Do Sr. Almir Pazzianotto Pinto, Ministro
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho,
nos seguintes termos:

CF. STST.GDGCA.GP.Nº 538

Brasília,24 de novembro de 2000

Ex.mo Sr.
Dr. Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
BRASíLIA-DF

Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de dirigir-me a V. Exª. para,

cumprimentando-o, solicitar a retirada do Projeto de
Lei nº4689/98, referente à criação de Junta de Conci
liação e Julgamento no Tribunal Regional do Trabalho
da 17ª Região, em virtude da superveniente alteração
da legislação que rege a matéria, bem assim do enca
minhamento posterior a essa Casa Legislativa, por
meio do OEGP.Nº 132, de 29-7-2000, de anteprojeto
de lei prevendo a criação de novas Varas do Trabalho
em todas as Regiões da Justiça do Trabalho do País,
identificado sob o número PL nº 3.384/2000.

Ao ensejo, reitero a V. Exª. protestos de conside
ração e elevado apreço. - Almir Pazzianotto Pinto,
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabal~o

Defiro. Publique-se. L'

Em 13-12-2000. Heráclito Fortes, 1º
Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Do Sr. César Pinheiro Rodrigues, Promotor
de Justiça, do Ministério Público do Estado de
São Paulo, nos seguintes termos:

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE SAÚDE
PÚBLICA E DA SAÚDE DO CONSUMIDOR 

GAESP
Rua Riachuelo, 115- 1º andar 

sala 39 - CEP 01007-904

São Paulo, 22 de novembro de 2000

Oficio nº 2245/2000
Ref.: GAESP nº 187/2000

FICHA R Nº 1363/00
PT nº 721127/00-MP

Excelentíssimo Senhor
Doutor Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa

Excelência a inclusa cópia da manifestação proferida
nos autos em referência, para conhecimento.

No ensejo, apresento a Vossa Excelência DE,
protestos de eleyada estima e distinta consideração.
Cesar Pinheiro Rodrigues, Promotor de Justiça
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PROMOTORIA DE JUSTiÇA DO CONSUMIDOR
Rua Riachuelo nQ115 - 1º andar -

Sala 10 - CEP 01007-904
Fone: 3119.9069 - Fax: 3119.9060

São Paulo, 24 de novembro de 2000

Of. PJC. - nQ2585/2000
Ref.: Protocolado nQ555/2000

Excelentíssimo Senhor
Doutor Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados - Praça dos Três Poderes 
GEP 70160-900 - Brasília/DF

Senhor Presidente,
Sirvo-me do presente para informar a Vossa

Excelência que a cópia do Relatório Final da Comis
são Parlamentar de Inquérito dos Medicamentos en
caminhado ao Ministério Público do Estado de São
Paulo foi recebida nesta Promotoria de Justiça do
Consumidor no dia 27-10-2000, tendo sido registrada
em livro próprio no dia 31-10-2000 e encaminhada a
esta subscritora no dia 10-11-2000. Informo, também,

e, após, arqui- satisfatória. A par das providências vislumbradas pe
los Nobres Deputados sobre a questão, no relatório fi
nal da CPI, eventualmente vislumbraríamos outras,
muito embora todos aqueles procedimentos ainda es
tejam, hoje, em andamento e exijam uma melhor refle
xão.

Assim, por ora determino:
a) autue-se esta manifestação, acompanhada

de cópia da manifestação do Cenacon e de cópia de
fls. 256,273,332/333, 337/338, 359/361,373 do rela
tório da CPI, bem como de fls. 220/221 vº (nºs do MP)
e 227vQ/228v2 (nQs do MP);

b) autue-se o original do Relatório da CPI- Me
dicamentos em apenso, para facilitar o manuseio dos
autos principais, tendo em vista o grande volume des
se relatório, cujas partes interessantes a este Gaésp
foram acima destacadas;

c) junte-se certidão sobre todos os feitos em ~râ·

mite neste Gaesp a respeito de roubo e/ou falsifica
ção de medicamentos;

d) remeta-se cópia desta manifestação à Exce
lentíssima Promotora de Justiça / Assessora do Ce
nacon; ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justi
ça e ao Excelentíssimo Presidente da Câmara dos
Deputados, para conhecimento.

São Paulo, 21 de novembro de 2000. - C.esar Pi
nheiro Rodrigues, Promotor de Justiça Designado.

Da Srí! Eliana S M S Malta Moreira Scucuglia,
Promotora de Justiça do C.onsumidor Designada
Secretária-Executiva, nos seguintes termos:

Ciente. Publique-se
ve-se.

Em 13-12-00. - Heráclito Fortes, 1º
Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo de Atuação Especial de Saúde Pública e da
Saúde do Consumidor - GAESP

Procedimento Gaesp nQ187/2000

Trata-se de ofício oriundo do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça do Consumi
dor, remetendo a este Gaesp cópia do relatório final
da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada na
Câmara dos Deputados, destinada a investigar os re
ajustes de preços e a falsificação de medicamentos,
materiais hospitalares e insumos de laboratórios.

Segundo se depreende da leitura do expediente
encaminhado, a "CPI dos Medicamentos" analisou a
questão sob um amplo enfoque, bastando analisar o
índice do relatório final para chegar-se a tal conclusão.
Dele podemos extrair que foram examinados o setor
farmacêutico no Brasil; infrações à ordem econômica,
tais como formação de cartel, propaganda enganosa,
preços e lucros abusivos; os medicamentos genéricos;
a falta de acesso da população mais pobre aos medi
camentos; o papel da vigilância sanitária etc.

Consta que a Promotoria de Justiça do Consu
midor recebeu o original enviado pela respeitável Co
missão Parlamentar.

A razão da remessa desse relatório a este Gaesp,
segundo se depreende de sua leitura e da brilhante ma
nifestação do Cenacon, foi a menção feita, naquele do
cumento, à falsificação e roubo de medicamentos, situa
ção que põe em manifesto risco à saúde do universo de
consumidores brasileiros de medicamentos.

Os integrantes da CPI, todavia, não noticiaram
nenhum fato concreto de atribuição deste Grupo de
Atuação Especial da Saúde Pública e da Saúde do
Consumidor que já não estivesse sendo apurado, no
mínimo pela polícia.

Perceberam, contudo, a necessidade de edição
de normas, legais ou regulamentadoras, que desesti
mulassem o comércio de medicamentos roubados ou
falsificados.

, Conforme se verá, este Gaesp tem dezenas de
procedimentos que tratam de roubos e/ou furtos de
medicamentos ocorridos neste Estado de São Paulo,
em determinado período de tempo não muito remoto.

Naqueles procedimentos começa a aflorar a con
vicção, de maneira idêntica aos Deputados Federais,
que a normatização sobre a questão é insuficiente e in-



Publique-se.
Em 13-12-2000. - Heráclito Fortes, 1$1

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO AO TÉRMINO
DO MÉS DE NOVEMBRO DE 2000

1 - Proposta de Fiscalização e Controle nº
28/00 - do Sr. Luiz Sérgio - que "propõe que a Co
missão de Viação e Transportes fiscalize o Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER,
em sua atuação no contrato firmado com a Conces
sionária Rio-Teresópolis - CRT".

Aguardando distribuição
I

2 - Projeto de Decreto Legislativo nº583/00 - do
Sr. Carlos Dunga - que "susta a Resolução nº 105, de
21 de dezembro de 1999, do Conselho Nacional de
Trânsito - CONTRAN".

Relator: Deputado Olavo Calheiros

Brasília, 5 de dezembro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 41, incisQ

XVIII, do Regimento interno, encaminho a V. Ex", em
anexo, a relação das proposições em tramitação neste
Órgão, ao término do mês de novembro do corrente
ano.

Atenciosamente, - Deputado Barbosa Neto,
Presidente.

Do Sr. Deputado Barbosa ~eto, Presidente
da Comissão de Viação e Transportes, nos se
guintes termos:

Ofício P-151/00

Brasília, de novembro de 2000

Brasília, de novembro de 2000

Exmo. Sr.
Deputado Michel, Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Senhor P~esidente,
Informo a Vossa Excelência que, em reunião or

dinária realizada hoje, declarei a prejudicialidade dos
Projetos de Lei nºs 1.854/1996, com fulcro no art. 163,
I, do RICD, em.razão da existência de diploma legal

Exmo. Sr.
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, em reunião or

dinária realizada hoje, declarei a prejudicialidade dos
Pr'bjetos de Lei Complementar nºs 29/95 e 30/95,
apensado, de autoria dos Deputados Rita Camata e
Régis de Oliveira, respectivamente, nos termos do art.
164, I, do Regimento Interno, pelas razões expedidas
pelo Relator da matéria, Deputado Vilmar Rocha.

. Diante do exposto, encaminho as referidas pro
posições para que sejam adotadas as providências
cabíveis.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
meus protestos de elevada estima e consideração. 
Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

Publique-se.
Em 13-12-2000. - Heráclito Fortes, 1$1

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Of. P. nº 1.011/2000

Do Sr. Ronaldo Cezar Coelho, Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, nos seguintes termos:

Of P. nº 1.010/2000
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que, por ora, este órgão encaminhou ofício ao Minis- superveniente que atende à pretensão do projeto; e
tério Público Federal solicitando informações. 2.461/1989, conforme o art. 164, 11, do RicD, em vir-

Aproveito o ensejo para externar a Vossa Exce- tude de prejulgamento da Comissão nesta Sessão
lência protestos de elevada estima e distínta conside- Legislativa.
ração. - EIi~na S M S Malta Moreira Scucuglia, Pro- Diante do exposto, encaminho a referidas pro-
mbtora de Justiça do Consumidor Designada Secre- posições para que sejam adotadas as providências
tária-Executiva. cabíveis.

Ciente Publique-se e após arqui- Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
ve-se' " meus protestos de elevada estima e consideraçf\o.-

Em 13-12-00. _ Heráclito Fortes, 12 Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

Vice-Presidente no exercício da Presidência. Publique-se.
Em 13-12-2000. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.
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3 - Projeto de Decreto L~gislativo n~679/00 - da __ especifica, como de aluguel; para-e-transporte-coleti-
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio- vo de passageiros".
nal (MSC nº 948/00-PE) - que "aprova o texto do Relator: Deputado Philemon Rodrigues
Acordo entre o Governo da República Federativa do 11 - Projeto de Lei nº 4.327-A/98 - do Sr. Pedro
Brasil e o Governo do Reino da Bélgica sobre Trans- Canedo - que "institui a passagem gratuita em trans-
porte Aéreo, celebrado em Brasília, em 18 de novem- portes coletivos para acompanhantes de pessoas
bro de 1999". portadoras de deficiência que sejam dependentes

Aguardando distribuição dos mesmos para sua locomoção".
4- Projeto de Decreto Legislativo nº726/00 - da Relator: Deputado Chico da Princesa

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio- 12 - Projeto de Lei nº 4.369/98 - do Sr. Hermes
nal (MSC nº 1.1 04/00-PE) - que "aprova o texto do Parcianello - que "altera a Lei nº 9.503, de 1997 - Cá-
Acordo de Cooperação Mútua entre o Governo da digo de Trânsito Brasileiro" (apensados os PL nQs
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú- 4.391/98, 4.452/98, 4.458/98, 4.465/98, 4.710/98,
blica do Peru para Combater o Tráfego de Aeronaves 4.718/98, 4.870/98, 212/99, 524/99, 816/99, 817/99,
Envolvidas em Atividades Ilícitas Transnacionais, ce- 1.466/99, 2.273/99 e 2.837/00).
lebrado em Lima, em 6 de dezembro de 1999". Relator: Deputado Neuton Lima ._

Aguardando distribuição 13- Projeto de Lei nº 4.431-A/98 - do Sr. Moacir
5 - PROJETO DE LEI Nº 694-A/95 - do Sr. Micheletto - que "modifica a Lei nº 9.503, de 1997 -

Alberto Goldman - que "institui as Diretrizes Naciona- Código de Trânsito Brasileiro, dispor~do sobre o trân-
is do Transporte Coletivo Urbano e dá outras provi- sito de veículos de tração e especiais na via pública,
dências". (apensado o PL nQ1.974/96). assim como sobre a habilitação para a condução de

Relator: Deputado Duílio Pisaneschi tais veículos".
6 - Projeto de Lei nº 1.691-A/96 - do Sr. Silas Aguarda~do distrib.ui~ão

Brasileiro - que "obriga as montadoras de veículos 14 - ProJe~,o.de_Lel n- 4.677/98 -_da srª Telm~
automotores a reduzir a potência dos motores por de Souza - que dlspoe sobre a formaçao de fundo fl-
elas produzidos". nanceiro nos municípios de portos organizados para

R I t D t d GI Ti P' t fins de preparo, qualificação e requalificação da
e a or: epu a ~ ycon erra Ino. mão-de-obra destinada ou egressa de serviços por-

. 7 - ProJe!.o de.Lei nQ
2.694-~97 - do ~r. ~n1val- tuários e retroportuários".

do Vale - que incluI no Plano NaCional de Vlaçao tre- Relator' Deputado João Cóser
cho rodoviário que menciona, no Estado do Pará". 15 p'. t d L . 0469 A/99 d S I -. - rOje o e el n- - - o r. nocen-

Relator: Deputado Raimundo Santos cio Oliveira - que "dispõe sobre a manutenção no
8- Projeto de Lei nQ3.876/97 (apensados os PL mercado dos modelos de veículos fabricados no

nQs 389/99, 837/99, 1.757/99 (apensado ao PL nº País".
389/99 e 4.889/99) - do Sr. Paulo Rocha - que "altera Relator: Deputado Neuton Lima
o art. 66 da Lei nQ9.503/97 - Código de Trânsito Bra- 16 _ Projeto de Lei nº 826/99 (apensados os PL
sileiro", nºs 1.025/99 e 1.951/99) - do Sr. Pedro Fernandes-

Relator: Deputado João Henrique que "dispõe sobre a concessão de gratuidade no
9 - Projeto de Lei nº 3.925/97 - do Sr. Arlindo transporte coletivo urbano para alunos do ensino fun-

Chinaglia - que "dispõe sobre a vedação à cobrança damental da rede pública",
de pedágio dos veículos registrados no município Relator: Deputado Gonzaga Patriota
onde localizam-se postos de pedágio" (apensados os 17 - Projeto de Lei nº 889-A/99 - do Sr. Feu
PL nQs 4.740/98, 78/99, 737/99, 954/99, 1.177/99, Rosa - que "dispõe sobre a padronização de nume-
1.310/99, 1.421/99, 1.847/99, 1.977/99, 1.995/99, ração dos chassis dos veículos automotores fabrica-
2.246/99,2.695/00,3.229/00 e 3.444/00). dos ou montados no Brasil para a comercialização

Relator: Deputado Duílio Pisaneschi no mercaào interno e Mercosul e dá outras providên-
10-Projeto de Lei nº 4.206/98 (apensados os PL cias".

nQs 574/99, 751/99 e 1.027/99) - do Sr. Severino Ca- Relator: Deputado Chico da Prirlcesa
valcanti - que "introduz modificação na Lei nQ9.50S, de 18 - Projeto de Lei nº 892/99 - do Sr. Carlos
23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasile- Santana - que "dispõe sobre a veiculação de mensa-
iro, para permitir o enquadramento dos veículos que gem educativa na publicidade de veículos automoto-
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res, nas emissoras de radiodifusão sonora e de sons
e imagens" (apensado o PL nº 3.440/00).

Relator: Deputado Roberto Rocha
19 - Projeto de Lei nº 1.039-A/99 - do Sr. Alber

to Fraga - que "estabelece a utilização de cabine de
segurança nos veículos de aluguel (Táxi)".

Aguardando distribuição

20 - Projeto de Lei nº 1.060/99 - do Sr. Geraldo
Magela - que "proíbe a instalação de catracas eletrô
nicas ou assemelhados nos veículos de transporte ur
bano" (apensados os PL nºs 2.307/00, 2.867/00 e
2.906/00).

Relator: Deputado Hermes Parcianello

21 - Projeto de Lei nº 1.460/99 - do Sr. Luiz Bit
tencourt - que "acrescenta dispositivo ao art. 105 da
Lei 1lº9.503, de 1997, tornando a terceira luz de freio
equipamento obrigatório de automóveis e veículos
mistos" (apensados o PL nº 1.537/99 e seus apensa
dos (PL nºs 2.051/99, 2.149/99, 2.532/00 e 2.540/00),
e os PL nºs 1.723/99, 3.092/00, 3.123/00, 3.299/00 e
3.370/00)

Relator: Deputado Aloízio Santos
22 - Projeto de Lei nº 1.461-A/99 - do Sr. Luiz

Bittencourt - que "dispõe sobre a reserva de assentos
para pessoas obesas nos sistemas de transporte pú
blico coletivo rodoviário urbano e interestadual".

Aguardando distribuição

23 - Projeto de Lei nº 1.536/99 (apensado o PL
nº 1.872/99) - do Sr. Domiciano Cabral - que "deno
mina 'Rodovia Humberto Lucena' o trecho da rodovia
BR-230 entre João Pessoa e Campina Grande, no
Estado da Pa~aíba".

Relator: Deputado Olavo Calheiros

24 - Projeto de Lei nº 1.878/99 - do Sr. Bispo
Rodrigues - que "dispõe sobre o tempo de direção
dos motoristas rodoviários de transporte de carga.

Relator: Deputado Philemon Rodrigues

25 - Projeto de Lei nº 1.902/99 - do Sr. Vic Pires
Franco - que "dá ao aeroporto internacional de
Vai-de-Cães, em Belém, Estado do Pará, o nome de
Aeroporto Internacional Rômulo Maiorana".

Relator: Deputado Barbosa Neto

26 - Projeto de Lei nº 1.962/99 - do Sr. Arthur
Virgílio Neto - que "dispõe sobre a utilização de cole
te salva-vidas em crianças no sistema de transporte
público coletivo hidroviário".

Relator: Deputado Pedro Chaves

27 - Projeto de Lei nº 2.050/99 - do Sr. Enio
Bacci - que "altera velocidade para motocicletas onde
não exista sinalização e dá outras providências"

(apensados os PL nºs 2.057/99, 2.305/00 e
2.332/00).

Relator: Deputado Mário Negromonte
28 - Projeto de Lei nº 2.082/99 - do Sr. Léo

Alcântara - que "acrescenta parágrafo ao art. 86 da
Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe
sobre Código Brasileiro de Aeronáutica".

Relatora: Deputada Teima de Souza
29 - Projeto de Lei nº 2.162/99 - do Sr, Jaques

Wagner - que "dispõe sobre a conversão de motores
a gasolina para utilização de Gás Natural Veicular ou
para biomassa e seus derivados em veículos automo
tores a gasolina de frota de táxis, e dá outras provi
dências" (apensado a este o PL nº 2.214/99).

Aguardando distribuição
30 - Projeto de Lei nº 2.168/99 - do Sr. Deus

deth Pantoja - que "dá nova redação ao art. 259 da
Lei nº9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro" (apensado o PL no
2.378/00).

Relator: Deputado Mário Negromonte
31 - Projeto de Lei nº 2.234/99 - do Sr. Sérgio

Carvalho - que "dispõe sobre sistema integrado de
transporte coletivo urbano".

I , ,

Relator: Deputado Duílio Pisaneschi
32 - Projeto de Lei nº 2.498/00 - do Sr. Eunício

Oliveira - que "altera a Lei nº 7.418, de 16 de dezem
bro de 1985, que 'institui o Vale-Transporte, e dá ou
tras providências', para instituir alternativamente o
Auxílio-Transporte" (apensado o PL nº 3.376/00).

Aguardando distribuição
33 - Projeto de Lei nº 2.539/00 - do Sr. Milton

Temer - que "dispõe sobre a utilização gratuita de
transporte coletivo urbano pelo trabalhador desem
pregado".

Relator: Deputado Philemon Rodrigues

34 - Projeto de Lei nº 2.555-A/00 - do Sr. Paes
Landim - que "acrescenta dispositivo ao art. 10 da Lei
nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992, que especifica a
destinação dos recursos originados por adicional tari
fário criado pela Lei nº 7.920, de 12 de dezembro de
1989".

Relator: Deputado João Henrique
35 - Projeto de Lei nº 2.623/00 - do Sr. Elton

Rohnelt - que "dispõe sobre a criação do AdicionaI
Tarifário para as Linhas Aéreas Regionais Suplemen
tadas",

Relator: Deputado Roberto Rocha
36 - Projeto de Lei nº 2.628/00 - do Sr. Marcos

Afonso - que "altera o art. 244 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, minimizando a penalidade para



67382 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

a condução de motocicleta, motoneta e ciclomotor
com os faróis apagados".

Relator: Deputado Mário Negromonte

37 - Projeto de Lei nº 2.668/00 - do Senado Fe
deral (PLS nQ 339/99) - que "denomina o trecho da
BR-262, entre o Bairro de Jardim América e o trevo da
Ceasa, no Município de Cariacica, Estado do Espírito
Santo, como Avenida Mário Gurger".

Relator: Deputado Aloízio Santos

38 - Projeto de Lei nQ 2.676/00 - do Senado Fe·
deral (PLS nº 572/99) - que "dispõe sobre a gratuida
de do transporte coletivo urbano para crianças nos
casos que especifica" (apensados os PL nºs 826/99,
1.025/99, 1.951/99,2.769/00 e 3.026/00).

Relator: Deputado Gonzaga Patriota

39 - Projeto de Lei nQ 2.761/00 - do Sr. Aloízio
Santos - que "torna obrigatória a gravação, no capa
cete do proprietário, da placa da motocicleta".

Relator: Deputado Feu Rosa

40 - Projeto de Lei nº 2.830/00 - do Sr. Coronel
Garcia - que "regulamenta a Guarda Portuária".

Relator: Deputado Philemon Rodrigues

41 - Projeto de Lei nQ 2.876/00 - do Senado Fe
deral (PLS nº22/99) - que "denomina Rodovia Gover
nador Hélio Campos o trecho da BR-174".

Relator: Deputado IIdefonço Cordeiro

42 - Projeto de Lei nQ 2.931/00 - do Sr. Pedro
Fernandes - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
as empresas brasileiras de transporte aéreo coloca
rem, no interior das cabines de comando das aerona
ves, o instrumento GPS (Global Positioning System) e
câmara de vídeo, e dá outras providências".

Relator: Deputado Roberto Rocha
43 - Projeto de Lei nº 2.963/00 - do Sr. Alceste

Almeida - que "acrescenta à Lei nº 9.503, de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, artigo dis
pondo sobre sinalização de trânsito" (apensado o PL
nº 3.181/00).

Relator: Deputado João Ribeiro

44 - Projeto de Lei nº 2.968/00 - do Sr. Bispo
Wanderval- que "acrescenta artigo à Lei nº9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro".

Aguardando distribuição
45 - Projeto de Lei nº 2.970/00 - do Sr. Simão

Sessim - que "altera a denominação do Porto de Se
petiba, no Estado do Rio de Janeiro, para Porto de Ita
guaí".

Relator: Deputado Aloízio Santos

46 - Projeto de Lei nº 3.066/00 - do Sr. Jovair
Arantes - que "regulamenta a profissão de caminho
neiro".

Relator: Deputado Eunício Oliveira
47 - Projeto de Lei nº 3.102/00 - do Sr. Glycon

Terra Pinto - que "dispõe sorna a aplicação de penali
dade a veículo particular no transporte público coleti
vo de passageiros".

Relator: Deputado Pedro Chaves
48 - Projeto de Lei nº 3.103/00 - do Sr. Glycon

Terra Pinto - que "altera os arts. 61 e 62 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Códi
go de Trânsito Brasileiro".

Aguardando distribuição
49 - Projeto de Lei nº 3.140/00 - do Sr. Chico da

Princesa - que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasilei
ro" (apensado o PL nº 3.453/00).

Aguardando distribuição
50 - Projeto de Lei nQ 3.148/00 - do Sr. Romeu

Queiroz - que "dá ao trecho da BR-418 situado no
Estado de Minas Gerais, o nome de "Rodovia Deoli
sano Rodrigues de Sousa".

Relator: Deputado Aracely de Paula
51 - Projeto de Lei nº 3. "183/00 - do Sr. Alberto

Fraga - que "altera os arts. 154 e 158 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasi
leiro".

Aguardando distribuição
52 - Projeto de Lei nº 3.193/00 - do Sr. Luís Bar

bosa - que "acrescenta artigo à Lei nº9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, dispondo sobre os autos de infração relaci·
onados a infrações detectadas por aparelhos eletrôni
cos".

Aguardando distribuição
53 - Projeto de Lei nº 3.233/00 - do Sr. Sérgio

Reis - que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".

Aguardando distribuição
54- Projeto de Lei nº 3.257/00 - do Sr. Ary Kara

- que "altera o Capítulo das Disposições Finais e
Transitórias e também o Anexo I da Lei nº9.503, de 23·
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsi
to Brasileiro".

Aguardando distribuição
55 - Projeto de Lei nQ 3.265/00 - do Sr. Alberto

Fraga - que "dá nova redação ao art. 71 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Códi
go de Trânsito Brasileiro".

Aguardando distribuição
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56 - Projeto de Lei nº 3.279/00 - do Sr. De Velas
co - que "acrescenta § 2º ao art. 80 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trân
sito Brasileiro" (apensado a este o PL nº 3.485/00).

Relator: Deputado Duílio Pisaneschi
57 - Projeto de Lei nº 3.296/00 - do Sr. Neuton

Lima - que "dispõe sobre a colocação de informes pu
blicitários ao longo das rodovias de todo o Território
Nacional".

Relator: Deputado Pedro Chaves
58 - Projeto de Lei nº 3.315/00 - do Sr. Rubens

Bueno - que "acrescenta dispositivos à Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, sobre a circulação de veí
culos de demonstração".

Relator: Deputado Eujácio Simões

59 - Projeto de Lei nº 3.318/00 - do Sr. Roberto
Pessoa - que "modifica o Código de Trânsito Brasilei
ro, dispondo sobre a composição das Juntas Adminis
trativas de Recursos de Infrações - JARI".

Relator: Deputado Eliseu Resende

60 - Projeto de Lei nº 3.335/00 - do Sr. Edinho
Bez - que "altera a redação do art. 329, da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Códi
go de Trânsito Brasileiro".

Aguardando distribuição

61 - Projeto de Lei nº 3.345/00 - do Sr. Aloízio
Santos - que "acrescenta § 3º ao art. 181 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, não permitindo
que veículos estacionados em estacionamentos ex
plorados ou tercelrizados pelo poder público sejam
multados".

Relator: Deputado Carlos Santana
62 - Projeto de Lei nº 3.346/00 - do Sr. Aloízio

Santos - que "acrescenta parágrafos ao art. 133 da
Lei nº9.S03, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código df3 Trânsito Brasileiro".

Aguardando distribuição
63 - Projeto de Lei nº 3.378/00 - do Sr. Chico

Sardelli - que "acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsi
to Brasileiro",

Aguardando distribuição

64 - Projeto de Lei nº 3.429/00 - do Senado Fe
deral (PLS nº 659/99) - que "altera a Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, para incluir trecho da rodo
via RO-133 na Relação Descritiva das Rodovias do
Sistema Rodoviário Nacional".

Aguardando distribuição

65 - Projeto de Lei nº 3.430/00 - do Senado Fe
deral (PLS nº 109/00) - que "denomina 'Rodovia Go-

vernador Aquilino Mata Duarte' o trecho da rodovia
BR-21 0".

Relator: Deputado Domiciano Cabral
66 - Projeto de Lei nº 3.488/00 - do Sr. Lincoln

Portela - que "acrescenta dispositivo ao Anexo 11 da
Lei nº9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro".

Aguardando distribuição
67 - Projeto de Lei nº 3.489/00 - do Sr. Luciano

Pizzatto - que "proíbe o transporte de valores em ae
ronaves que efetuam transporte de passageiros, re
gular ou não-regular".

Aguardando distribuição
68 - Projeto de Lei nº 3.496/00 - do Senado Fe

deral (PLS nº 74/00) - que "denomina 'Aeroporto de
Porto Velho - Jorge Teixeira de Oliveira' o Aeroporto
de Porto Velho, no Estado de Rondônia".

Relator: Deputado Oscar Andrade
69 - Projeto de Lei nº 3.508/00 - do Sr. Vicente

Caropreso - que "altera a Lei nº 7.565, de 19 de de
zembro de 1986, que 'dispõe sobre o Código Brasilei
ro de Aeronáutica', para prever forma de encaminha
mento das reclamações dos usuários do serviço de
transporte aéreo e dá outras providências".

Aguardando distribuição
70 - Projeto de Lei nº 3.530/00 - do Senado Fe

deral (PLS nº 129/00) - que "denomina Ponte José Vi
eira de Sales Guerra a ponte sobre o rio Branco, na
BR-174, no município de Caracaraí, no Estado de Ro
raima".

Relator: Deputado Olavo Calheiros
71 - Projeto de Lei nº 3.531/00 - do Senado Fe

deral (PLS nº 164/00) - que "denomina Sebastião Di
niz a ponte sobre o rio Uraricoera na rodovia BR-174,
no Estado de Roraima".

Relator: Deputado Almir Sá
72 - Projeto de Lei nº 3.534/00 - do Sr. Ronald

Vasconcellos - que "determina que as legendas das
placas de sinalização nas rodovias federais sejam ex
pressas nos idiomas português e espanhol".

Relator: Deputado Damião Feliciano
73 - Projeto de Lei nº 3.553/00 - do Sr. Ricardo

Izar- que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que 'institui o Código de Trânsito Brasileiro', de
forma a tornar obrigatória a avaliação fonoaudiológica
para os candidatos à habilitação".

Relator: Deputado Glycon Terra Pinto
74- Projeto de Lei nº 3.571/00 - do Sr. Gilberto

Kassab - que "dá denominação a trevos localizados
na BR-381 - Rodovia Fernão Dias".

Aguardando distribuição



Justificação

Diante da avalanche de informações que são di
vulgadas pelos meios de comunicação de massa so
bre questões que envolvem petróleo, como royalties,
preço dos combustíveis, racionamento, combustíveis
alternativos, o fim do petróleo, etc., e, em conseqüên
cia, os problemas de controle ambiental, turismo,
dentre tantos outros que envolvem o desenvolvimen
to econômico das regiões e localidades diretamente
envolvidas, preocupadas em conciliar desenvolvi
mento com a proteção do meio ambiente, bem-estar
da população, da fauna e da flora, há que se ter infor
mações pontuais e precisas para melhor avaliarmos
os problemas dos royalties. Conhecer o total de re
cursos destinados aos estados e municípios por esta
rem diretamente envolvidos com o petróleo é condi
ção sine qua non para um cotejamento da legislação
existente com o sistema econômico, social e ecológi
co do País.

O cumprimento da legislação federal e estadua
is, associado às informações pretendidas pelo pre
sente requerimento, nos permitirão avaliar melhor as
potencialidades de cada área envolvida com o petró
leo na consecução de projetos e programas associa
dos ao meio ambiente.

As informações serão valiosas, também, para
apurar as irregularidades, solicitar auditorias especia
is e, se comprovadas, responsabilizar os ordenadores
de despesa à responder judicialmente pelo descum
primento da legislação.

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO TCU
Nº 06/00

(Do Sr. Miro Teixeira)

Requer informações ao Tribunal de
Contas da União - TCU, sobre inspeções
e auditorias dos recursos provenientes
de royalties do petróleo.

(Recebo como solicitação de informa
ção Ao Tribunal de Contas da União. Nume
re-se, publique-se e encaminhe-se.)

Senhor Pre 3idente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

71, inciso VII, da Constituição Federal, e nos termos
regimentais, ouvida a Mesa, seja encaminhado à Pre
sidência do Tribunal de Contas da União - TCU, o se
guinte pedido de informações:

1-O Tribunal de Contas da União - TCU tem re
alizado inspeções e auditagens das receitas proveni
entes de royalties do petróleo e gás canalizado e sua
distribuiÇão aos estados e municípios?
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75 - Projeto de Lei nº 3.588/00 - do Sr. Bispo 11- Qual a periodicidade dessas inspeções e au-
Wanderval- que "dispõe sobre a colocação de placas ditorias? As auditagens são realizadas abrangendo a
informativas nas rodovias que forem objeto de dele- totalidade dos estados e municípios beneficiados
gação ou concessão e dá outras providências". com esses recursos? Todos os estados apresenta-

Aguardando distribuição ram prova documental de cumprimento da legislação
76 - Projeto de Lei nº 3.595/00 - do Sr. Luiz Bar- federal?

bosa - que "altera a denominação do Aeroporto Inter- 111 - Quais os instrumentos utilizados por essa
. nacional de Boa Vista - RR para 'Aeroporto Internaci- Corte de contas para o acompanhamento da arreca-

onal de Boa Vista Prefeito Alcides Rodrigues dos dação da conta proveniente de royalties? Quando foi
Santos"'. realizada a última inspeção e auditoria? Favor ellviar

Aguardando distribuição os últimos demonstrativos e respectivas análises.

77 - Projeto de Lei nº 3.600/00 - do Sr. De Ve- IV - Nessas auditorias o TCU inclui o exame
lasco - que "denomina 'Viaduto Karla Cristina Pele- analítico e pericial das licitações referente à presta-
grina de Souza' o viaduto localizado na saída 272 da ção de serviços de terceiros na execução de obras de
rodovia BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt), no muni- infra-estrutura, energia elétrica, saneamento, pavi-
cípio de Taboão da Serra, Estado de São Paulo". mentação, etc., decorrente dos recursos advindos

Aguardando distribuição dos royalties do petróleo?

78 - Projeto de Lei nº 3.623/00 - do Sr. José V - Essas auditagens incluem o Ministérib da
Carlos Martinez - que "modifica o Código Nacional de Marinha? Favor enviar os últimos demonstrativos e
Trânsito e estabelece a obrigatoriedade de instalação respectiva análise.
de sinal de trânsito duplo: luminoso e sonoro".

Aguardando distribuição
79 - Projeto de Lei nº 3.627/00 - do Sr. Betinho

Rosado - que "introduz modificação no Plano Nacio
nal de Viação, incluindo trecho rodoviário que especi
fica".

Aguardando distribuição
Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2000. 

Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.
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Ideal seria que o povo pud.esse acompanhar
mensalmente a execução do orçamento, não somen
te os recursos com petróleo, como todos os demais
recursos administrados pela União, pelos Estados e
pelos Municípios.

Temos ciência que tais informações seriam
tanto mais úteis à população se esta também tivesse
conhecimento das leis, neste caso específico, da
quela que destina recursos dos royalties do petróleo
para a conservação ambiental, incluindo aí: a demar
cação florestal; preservação dos rios, lagos, lagoas;
preservação das praias; o acondicionamento de lixo
tóxico, etc., fundamentais para a preservação ambi
elltai e o bem-estar da fauna, flora e da própria raça

'1 1 1

hu~ana.

É igualmente do conhecimento público que ad
ministradores estaduais e municipais realizam opera
ções de antecipação de receita futura. Tal prática vem
sendo contestada neste Parlamento após inúmeras
denúncias do TCU e TCE, fato esse que levou este
Poder a aprovar projeto que proíbe a antecipação de
royalties. Todavia, falta-nos informações capitais que
poderão contribuir para a elucidação e compreensão
desse universo contábil e fático do ouro negro na eco
nomia e desenvolvimento nacional.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2.000.
Deputado Miro Teixeira, PDT-RJ.

I _

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
NQ 2.633, DE 2000

(Do Sr. Miro Teixeira)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO- TCU

Solicita informações sobre inspe
ções e auditorias dos recursos proveni
entes de royalties do petróleo.

Voto

Acolho, a presente proposição como Solicitação
ao Tribunal de Contas da União. A Secretaria Geral da
~esa para as anotações e os encaminhamentos devi
dos.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 2000. 
Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,Re
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 22-11-00. - Dep. Heráclito For

tes,1º Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

PROJETO DE LEI Nº 3.836, DE 2000
(Do Sr. Manoel Salviano)

Altera a redação dos arts. 52 e 62 da
Lei nQ 7.444, de 20 de dezembro de 1985,
que "dispõe sobre a implantação do pro
cessamento eletrônico de dados no alis
tamento eleitoral e a revisão do eleitora
do, e dá outras providências".

(Apense-se ao Projeto de Lei Nº 3.780,
de 1997.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - Os arts. 5' e 6º da Lei nº7.444, de 1985,

passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º - Para o alistamento, na forma
do art. 12 desta Lei o alistando apresentará
em Cartório, ou em local previamente desig
nado, requerimento, acompanhado de uma
fotografia em tamanho 3x4, em formulário
que obedecerá o modelo aprovado pelo Tri
bunal Superior Eleitoral (NR).

§ 1º O Escrivão ou o funci0'1ário, rece
bendo o formulário e os documentos, datará
o requerimento e determinará que o funcio
nário nele aponha sua assinatura, ou, se
não souber assinar, a impressão digital de
seu polegar direito, atestando, a seguir, te
rem sido a assinatura e a impressão digital
lançadas em sua presença.

§ 2º ..
V - instrumento público do qual se infi

ra, por direito, ter o requerente a idade míni
ma de 16 anos e do qual constem, também,
os demais elementos necessários à sua
qualificação;

VI- (REVOGADO)
§ 4º (REVOGADO
§ 5º O requerimento será feito em for

mulário que proceda à captação eletrônica
da imagem constante da fotografia do alis
tando e de sua fotografia."

"Art. 6º O título eleitoral será emitido
por computador, dele constando a impres
são eletrônica da fotografia do eleitor e de
sua assinatura ou impressão digital. (NR)

§ 3º Servirá como documento de iden
tificação, em todo o território nacional, o títu
lo eleitoral expedido de conformidade com
este artigo."

Art. 2º - O Tribunal Superior Eleitoral adotará
as providências necessárias à implantação das ino
vações introduzidas por esta Lei.



LEI N2 7.444, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985

Dispõe sobre a implantação do pro
cessamento eletrônico de dados no alis
tamento eleitoral e a revisão do eleitora
do, e dá outras providências.

Art 5Q Para o alistamento, na forma do art. 1
desta Lei, o alistando apresentará em Cartório, ou em
local previamente designado, requerimento em for-

Fiscais e mesários de várias localidades por
mim interrogados, após o processo eleitoral, gar~n

tem que o "buraco" do sistema está na impossibilida
de de conferir, através do título, se o eleitor que 'se
apresenta com ele para votar é mesmo o seu titu'lár.

Diante destas dificuldades, impõe a esta C~sa
atualizar a legislação, especialmente o art. 5Q da Lei
nQ7.444, de 20 de dezembro de 1985, que dispõe so
bre o formulário de alistamento e, em seu § 4Q, dis
pensa a apresentação da fotografia do alistando.

Na oportunidade, atualizamos a redação do § 1Q

do mesmo dispositivo, para retirar de seu texto a men
ção a Preparador, tendo vista a revogação do inciso
IX do art. 3Q e do VII do art. 35, além dos arts. 62 a 65 e
294 da Lei nQ 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código
Eleitoral), pelo art. 14 da Lei nQ 8.868, de 14 de abril de
1994.

Neste sentido é oportuno adotar a experiência
da nova Carteira de Habilitação, cuja a tecnologia de
reprodução digital do retrato do portador no próprio
documento facilitou sua edição e modernizou.-seu
uso.

A simples entrega da fotografia no Cartório,Elei
toral, poderá permitir que os novos títulos a serem im
pressos, já o sejam com a foto do portador, enquan
tO,com relação aos já editados, as mudanças p.9deri
am se dar no curso dos processos de recadastramen-
to eleitoral. . , ,

Para realizar estas modificações moraliza<;ioras
do processo eleitoral, capazes de assegurar a correta
identificação do eleitor, conto com o apoio _desta
Casa, para a aprovação do projeto de lei que ora
apresento à consideração dos meus Pares.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 4000. -
Deputado Manoel Salviano. o

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA '
COORDENAÇÃODEESTUDOSLEG$LATIVOS

CeDi

Justificação

Nas últimas eleições o Brasil deu um exemplo
para o mundo, no que concerne ao sistema nacional
de organização, realização e apuração das eleições
municipais.

Utilizando máquinas eletrônicas capazes de
identificar e contar os votos atribuídos a cada candi
dato, as urnas revelaram-se de fácil assimilação e ra
ros casos de quebra ou mau funcionamento.

Imaginar que o Brasil apurou as eleições reali
zadas em mais de 5.500 municípios em 48 horas, dei
xando para trás, um tempo, em que só nas mesas
apuradoras, o processo eleitoral levava mais de uma
semana, enche de orgulho, todos nós que cultivamos
a democracia e dependemos do processo eleitoral.

Ao olhar exemplos de outras nações, como os
Estados Unidos, que tiveram grandes dificuldades
com suas engenhocas baseadas em linguagem
"Fortran" e levaram a terra do Tio Sam ao fiasco de re
alizar eleições presidenciais e não oferecer seguran
ça sobre quem as venceu, nós brasileiros, já temos
muito de nos orgulhar.

Entretanto, apesar de todos os avanços tecnoló
gicos advindos da utilização das urnas eletrônicas,
remanescem dúvidas decorrentes do processo de
identificação do eleitorado.

Usando um título eleitoral que não tem qualquer
característica pessoal do portador, a qualquer cida
dão é possível apresentar-se como sendo titular do
documento sob sua guarda, permitindo a ocorrência
de fraudes baseadas na "compra" dos títulos.

Documento de identificação civil e qualificação
da cidadania local, quem examinar o título atualmente
vigente, só pode confirmar a autenticidade de sua uti
lização, com a exigência da apresentação de outro
documento que possua a fotografia do titular.

A exigência da apresentação de identidade ou
outros documentos tem sido objeto de orientação do
TSE aos mesários, apenas nos casos em que for sus
citada dúvida sobre a identidade do eleitor. Nesses
casos, não raro, sem outro documentos, o eleitor tem
seu direito ao voto colocado em questão, ou então, o
exerce sem a garantia de ser o titular do documento,
colocando em risco a legitimidade do processo.

Notícias de "compras" de votos, por meio da uti
lização de títulos "emprestados" com o uso de fraude,
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Art. 3Q
- Esta Lei entra em vigor no prazo de no- chegam aos jornais de todo o País, vrndas não só'dos

venta-dias, ã. contar de sua publicação. - - rincões distantes, mas-também das-grandes metró'po-
Art. 49 - São revogados o inciso VI do § 29 e o § leso

4Q do art. 59 da Lei nQ 7.444, de 20 de dezembro de
1985.



Institui o Código Eleitoral.

TíTULO 11
Dos Tribunais Regionais

PARTE SEGUNDA
Dos Órgãos da Justiça Eleitoral

Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tri
bunais Regionais:

I - elaborar o seu regimento interno;
11 - organizar a sua Secretaria e a Corregedoria

Regional, provendo-lhes os cargos na forma da lei, e
propor ao Congresso Nacional, por intermédio do Tri
bunal Superior, a criação ou supressão de cargos e a
fixação dos respectivos vencimentos;

111 - conceder aos seus membros e aos juízes
eleitorais licença e férias, assim como afastamento do
exercício dos cargos efetivos, submetendo, quanto
àqueles, a d_ecisão à aprovação do Tribunal Superior
Eleitoral;

IV - fixar a data das eleições de Governador e
Vice-Governador, deputados estaduais, prefeitos, vi
ce-prefeitos, vereadores e juízes de paz, quando não
determinada por disposição constitucional ou legal;

V - constituir as juntas eleitorais e designar a
respectiva sede e jurisdição;

VI indicar ao Tribunal Superior as zonas eleitora
is ou seções em que a contagem dos votos deva ser
feita pela mesa receptora;

VII - apurar, com os resultados parciais envia
dos pelas juntas eleitorais, os resultados finais das
eleições de Governador e Vice Governador, de mem
bros do Congresso Nacional e expedir os respectivos
diplomas, remetendo, dentro do prazo de 10 (dez)
dias após a diplomação, ao Tribunal Superior, cópia
das atas de seus trabalhos;

VIII- responder, sobre matéria eleitorai, ás con
sultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade
pública ou p~utido político;

IX - dividir a respectiva circunscrição em zonas
eleitorais, submetendo essa divisão, assim como a
criação de novas zonas, à aprovação do Tribunal Su
perior;

X - aprovar a designação do Ofício de Justiça
que deva responder pela escrivania eleitoral durante
o biênio;

vil;
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mulário que oQedecerá a modelo aprovado pejo Tri- LEI N!! 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965
bunal Superior Eleitoral.

§ 19 O escrivão, o funcionário ou o preparador,
recebendo o formulário e os documentos, datará o re-
querimento e determinará que o álistando nele apo
nha sua assinatura, ou, se não souber assinar, a im
pressão digital de seu polegar direito, atestando, a se
guir, terem sido a assinatura ou a impressão digital
lançadas na sua presença.

, § 29 O requerimento de inscrição será instruído
com um dos seguintes documentos:

I - carteira de identidade, expedida por órgão
oficial competente;

" - certificado de quitação do serviço militar;
111- carteira emitida pelos órgãos criados por lei

federal, controladores do exercício profissional;
IV - certidão de idade, extraída do Registro Ci-

V - instrumento público do qual se infira, por di
reito, ter o requerente a idade mínima de 18 (dezoito)
anos e do qual constem, também, os demais elemen
tos necessários à sua qualificação;

VI- documento do qual se infira a nacionalidade
brasileira, originária ou adquirida, do requerente.

§ 3Q Será devolvido o requerimento que não
cdntenha os dados constantes do modelo oficial, na
mesma ordem, em caracteres inequívocos.

§ 4º Para o alistamento, na forma deste artigo, é
dispensada a apresentação de fotografia do alistando.

, Art. 6º Implantado o sistema previsto no art. 1º
desta lei, o tftulo eleitoral será emitido por computa
dor.
, § 1ºO Tribunal Superior Eleitoral aprovará o mo

delo do titulo e definirá o procedimento a ser adotado,
na Justiça Eleitoral, para sua expedição.

§ 29 Aos eleitores inscritos, em cada zona, após
a revisão e conferência de seu registro, na confo~mi

dade do art.3º e parágrafos desta lei, será expedido
novo título eleitoral, na forma deste artigo.

Art. 79 A Justiça Eleitoral e~ecutará os serviços
previstos nesta lei, atendidas as condições e peculia
ridades locais, diretamente ou mediante convênio ou
contrato.

Parágrafo único. Os convênios ou contratos de
que cuida este artigo somente poderão ser ajustados
com entidades da Administração Direta ou Indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Muni
cípios, ou com empresas cujo capital seja exclusiva
mente nacional.
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TíTULO JJI
Dos Juízes Eleitorais

Art. 35. Compete aos iuízes:

I - cumprir e fazer cumprir as decisões e deter
minações do Tribunal Superior e do Regional;

11 - processar e julgar os crimes eleitorais e os
comuns que lhe forem conexos, ressalvada a compe·
tência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais
Regionais;

111 - decidir habeas corpus e mandado de se
gurança" em matéria eleitoral, desde que essa com
petência não esteja atribuída privativamente à instân
cia superior;

IV - fazer as diligências que julgar necessárias à
ordem e presteza do serviço eleitoral;

V - tomar conhecimento das reclamações que
lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzin
do-as a termo, e determinando as providências que
cada caso exigir;

VI - indicar, para aprovação do Tribunal Regio
nal, a serventia de justiça que deve ter o anexo da es
crivania eleitoral;

VII - (Revogado pela lei nº 8.868, de
14-4-1994).

VIII- dirigir os processos eleitorais e determinar
a inscrição e a exclusão de eleitores;

IX - expedir títulos eleitorais e conceder transfe
rência de eleitor;

X dividir a zona em seções eleitorais;
XI- mandar organizar, em ordem alfabética, re

lação dos eleitores de cada seção, para remessa à
mesa receptora, juntamente com a pasta das folhas
individuais de votação;

XII - ordenar o registro e cassação do registro
dos candidatos aos cargos eletivos municipais e co
municá-Ias ao Tribunal Regional;

XIII- designar, até 60 (sessenta) dias antes da~,

eleições, os locais das seções;
XIV - nomear, 60 (sessenta) dias antes da elei

ção, em audiência pública anunciada com pelo me
nos 5 (cinco) dias de antecedência, os membros das
mesas receptoras;

XV - instruir os membros das mesas receptoras
sobre as suas funções;

XVI - providenciar para a solução das ocorrên
cias que se verificarem nas mesas receptoras;

XVII - tomar todas as providências ao seu al
cance para evitar os atos viciosos das eleições;

pela lei nº 8.868, de
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XI - (Revogado
14-4-:1994).•

XII - requisitar a força necessária ao cumpri
mento de suas decisões e solicitar ao Tribunal Superi
or a requisição de força federal;

XIII - autorizar, no Distrito Federal e nas capitais
dos Estados, ao seu presidente e, no interior, aos juízes
eleitorais, a requisição de funcionários federais, estadu
ais ou municipais para auxiliarem os escrivães eleitora
is, quando o exigir o acúmulo ocasional do serviço;

XIV - requisitar funcionários da União e, ainda,
no Distrito Federal e em cada Estado ou Território,
funcionários dos respectivos quadros administrativos,
no caso de acúmulo ocasional de serviço de suas se
cretarias;

XV - aplicar as penas disciplinares de advertên
cia e de suspensão até 30 (trinta) dias aos juízes elei
torais;

XVI - cumprir e fazer cumprir as decisõe~ e ins
truções do Tribunal Superior;

XVII - determinar, em caso de urgência, provi
dências para a execução da lei na respectiva circuns
crição;

XVIII - organizar o fichário dos eleitores do
Estado;

XIX - suprimir os mapas parciais de apuração,
mandando utilizar apenas os boletins e os mapas to
talizadores, desde que o menor número de candida
tos ás eleições proporcionais justifique a supressão,
observadas as seguintes normas:

a) qualquer candidato ou partido poderá reque
rer ao Tribunal Regional que suprima a exigência dos
mapas parciais de apuração;

b) da decisão do Tribunal Regional qualquer can
didato ou partido poderá, no prazo de três dias, recorrer
para o Tribunal Superior, que decidirá em cinco dias;

c) a supressão dos mapas parciais de apuração
só será admitida até seis meses antes da data da elei
ção;

d) os boletins e mapas de apuração serão im
pressos pelos Tribunais Regionais, depois de aprova
dos pelo Tribunal Superior;

e) o Tribunal Regional ouvirá os partidos na ela
boração dos modelos dos boletins e mapas de apura
ção a fim de que estes atendam ás peculiaridades Jo
cais, encaminhando os modelos que aprovar, acom
panhados das sugestões ou impugnações formula
das pelos partidos, à decisão do Tribunal Superior.

* inciso XIX acrescentado pela Lei n9 4.961, de
4-5-1966.



PROJETO DE LEI N2 3.839 DE 2000
(Do Sr. Iris Simões)

Acrescenta o artigo 13-A à Lei n2

9.998, de 17 de agosto de 2000.
(Às Comissões de Ciência e Tecnolo

gia, Comunicação e Informática; de Finanças
.'e Tributação; e de Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se à lei nº 9.998, de 17 de

agosto de 2000, o Art. 13-A, com a seguinte redação:
I

"Art. ,13-A. As prestadoras do Serviço
Móvel Celular também poderão aplicar re
cursos do FUST, desde que os projetos,
programas e atividades a serem implemen
tados digam respeito, 1 inequivocamente, à
universalização de serviços de telecomuni
cações, respeitados os demais dispositivos
desta lei."

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação,

Justificação

A lei nº9.998, de i 7 de agosto de 2000, que ins
tituiu o Fundo de Universalização dos Serviços de Te
lecomunicações - FUST, não previu que as prestado
ras do serviço de telefonia móvel celular também pu
dessem aplicar recursos do Fust. Entendemos ser
esta uma necessidade, pois há setores que esta tele
fonia pode atender melhor e mais rapidamente que a
telefonia fixa.

Como exemplo podemos citar a implantação da
telefonia rural, que pode ser mais rápida com o uso da
infra-estrutura celular, como, aliás. foi feito antes da
prlvatização. O telefone rural era considerado fixp,
mas, tecnicamente, funcionava, e os existentes ainda
funcionam, como um celular.

Com a privatização, houve o desmembramento
das prestadoras e esta interação entre os dois servi
ços não mais foi possível. Em conseqüência, dei
xou-se de instalar telefones rurais. Para um país com

PARTE TERCEIRA
Do Alistamento

CAPíTULO 111
Dos Preparadores

PARTE QUINTA
Disposições Vár~as

TíTULO IV
Disposições Penais

CAPíTULO 11
Dos Crimes Eleitorais

TíTULO I
DA QUALIFICAÇÃO E INSCRiÇÃO

Dispõe sobre a Criação, Extinção e
transformação de Cargos efetivos e em
Comissão, nas secretarias do Tribunal

LEII\!º 8.868, DE 14 DE ABRIL DE 1994

.. "" .. I • t .. • " "''' " ~ "" .. ,,~ "" ~ ..

..
I

,.I ~rt. 62. (Revogado pela lei nQ 8.868,. de
14-4-1994).

. Art. 63. (Revogado pel~ lei nQ 8.868, de
1tl-4-1994).

, Art. 64. (Revogado pela lei nº 8.868, de
14-4-1994).

I Art. 65. (Revogado pela lei nº 8.868, de
14-4-1994).

Art. 294. (Revogado pela lei nº 8.868, de
14-4--1994).
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XVIII- fornecer aos que não votaram por motivo Superior Eleitoral e dos Tribunais Regio-
justificado e aos não alistados, por dispensados do nais Eleitorais e dá outras providências.

alistamento, um certificado que os isente das san- .
ções legais; Art. 14. Ficam revogados os incisos XI do art. 30

I XIX - comunicar, ate às 12 horas do dia seguin- e VII do art. 35; e os artigos 62 a 65 e 294 da lei nº
1e à realização da eleição, ao Tribunal Regional e aos 4.737, de 15 de julho de 1965, que dispõe sobre o
delegados de partidos credenciados, o número de Preparador Eleitoral.
eleitores que votaram em cada uma das seções da : ..
zona sob sua Jurisdição, bem como o total de votantes .

da zona.



IV - HOMENAGEM

LEI Nº 9.99B, DE 17 DE AGOSTO DE 2000

Institui o Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações.

O SR. PRESIDENTE (José Unhares) - Finda
a leitura do expediente, passa-se à
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as dimensões territoriais do nosso e onde a agricultu- O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB-PR. Pro-
ra possui grande importância econômica, esta é uma nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Deputa-
falha que não pode perdurar. do José Unhares, Sras. e Srs. Deputados, Reveren-

Autorizadas a utilizar recursos do Fust, as pres- díssimo. Arcebispo de Brasília, D. José Freire Falcão,
tadoras do serviço móvel celular. Padre Aleixo, demais presentes, maravilhoso coral

Por estes motivos esperamos contar com o apo- que nos abrilhantou neste momento, corporação mu-
ia de todos os ilustres parlamentares para a aprova- sical da Polícia do Exército Brasileiro, senhoras e se-
ção do nosso projeto. nhores, finda-se o ano do Jubileu 2000, comple-

Sala das Sessões 29 de novembro de 2000. _ tam-se 2 mil anos de cristandade, antevê-se o tercei-
Deputado Iris Simões.' ro milênio que se anuncia: cabe comemorar! Para

, isso, solicitei a presente sessão solene.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA O Jubileu trata dos 2 mil anos do nascimento do

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Nosso Senhor Jesus Cristo, dos vinte séculos de vida
CeDI da Igreja e dos dois milênios em que os valores cris

tãos derramaram-se no mundo ocidental, de que o
Brasil faz parte.

Para os cristãos como nós, e com muito orgulho
o somos, Deus-Homem veio ao mundo para a reden
ção da humanidade. A história da vida do Messias, de
todos conhecida, é exemplo - infelizmente, nem por
todos seguido - de amor ao pai, de amor à mãe, de
amor ao próximo, de amor até, diríamos, à própria na
tureza humana, como um todo considerada, sem em
bargo de todas as suas reconhecidas imperfeições.

O desenlace do trajeto do viver de Deus na terra
- a vida, a paixão e a morte do Jesus humano - po
de-se resumir, eminentes Parlamentares, começan
do-se com seu reflexo na remição da escravidão do
pecado original, continuando-se com o conseqüente
regresso do homem ao caminho da verdade e conclu
indo-se com o retorno da humanidade remitida à sen
da da virtude, em plena e total religação de nosso gê
nero à sua origem deifica, de que se houvera desen
caminhado.

A morte do Salvador é o resgate eterno da hu
manidade que ele tanto ama. E seu sacrifício foi cons
ciente, até como homem verdadeiro que Cristo tam
bém foi.

Por isso, o Santo Padre, o Papa João Paulo 11,
em novembro último, em alocução aos governantes,
Parlamentares e políticos, proclamou Tomás Morus
seu patrono, como extraordinário exemplo de adesão
à lei da consciência. Consciência proba, com que co
mungam todos os que nesta Casa militam.

A metáfora da Igreja como corpo do Messias ex
prime à perfeição a continuação dos desígnios de
Deus na Terra, iniciada por seu filho legítimo e conti
nuada por seus filhos adotivos: a principiar por Pedro,
a tomar vulto com Paulo e a culminar, por ocasião
deste Jubileu, com nosso Papa.

Não foi à toa que Pedro, conforme Cristo. isto é,
segundo o próprio Deus, foi pedra, rocha e, como tal,

Art. 13. As contribuições ao Fust serão devidas
trinta dias após a regulamentação desta lei.

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de trinta dias da sua publicação.

o SR. PRESIDENTE (José Unhares) - Esta
sessão solene destina-se à comemoração do encer
ramento do Ano do Jubileu 2000.

O autor da proposição é o Sr. Deputado Luiz
Carlos Hauly.

Convido para compor a Mesa Sua Eminência o
Cardeal de Brasília, D. José Freire Falcão. (Pausa.)

Convido todos para, de pé, ouvirmos o Hino Na
cional, que será executado pela Banda de Música do
Batalhão da Polícia do Exército, sob a regência do
Maestro Subtenente Aguiar.

(É executado o Hino NacionaL)
O SR. PRESIDENTE (José Unhares) - Passa

remos a ouvir o Coral Feminino e Masculino do Brasil,
regido pela Maestrina Adriana Braga. Serão apresen
tadas duas músicas: Kyriei, de Marconi Araújo, e Ga
rota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes.

(É apresentado o coral.)

O SR. PRESIDENTE (José Unhares) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Luiz Carlos Hauly,
autor do requerimento de realização desta sessão so
lene. -



O SR. PRESIDENTE (José Unhares) - Chama
mos para ocupar a tribuna, paraseu pronunciamento,
a nobre Deputada Angela Guadagnin, pelo PT.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs, De
putados, autoridades religiosas aqui presentes, hoje
nos reunimos em sessão solene para comemqrar o
encerramento do Ano Jubileu 2000, Novo milênio,
Ano Jubileu.
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base da fé, apoio dos crentes, fundamento dos fiéis, sencial do político". Esta Câmara é paladina daqueles
alicerce de Roma e sustentáculo da Igreja - Igreja que têm fome e sede de justiça.
esta que persevera. Ilustres pares, como visto, há muito a comemo-

A propósito, a perenidade da Igreja só se pode rar no Jubileu. Já a vinda do Messias, já o surgimento
co~preender tendo ~m vista a mão de Deus, que a e a permanência da Igreja, já a irradiação dos valores
ungiu; o ol~ar do Cnador, que, a acompanh~u; e o cristãos. E essa comemoração atinge em especial o
amor do Pai, que a protegeu. Saiba-se, ademais, que, Brasil - o maior País católico do planeta Terra.
posto que humana, a Igreja tem, à evidência, lampe- E - t' I' fi t S
I d" S -, rf ' . ssa comemoraçao, np Ice, re e e-se na an-
JOS IVInOS. enao, Impe elta, como tudo o mais na t" li' d d ' b'd t - -, , " _ ISSlma nn a e, em que, como e sa I o, res sao um
terra, soçobrana ante os reveses da hlstona, que nao , t - U 2 'I d d '
f sab d d I e um e res. m: comemoram-se ml anos a escl-
oram, e-se, e mo o a gum, poucos. d d P" li d' . 'I,,' a o aI a erra; OIS: comemoram-se vinte secu os

M~ls: ,s~a_VJrtual perpetUlda?e, ~u~ a torna, ~n- da Igreja, expressão do corpo de seu filho n,a face do
q,u~nto Instlt~lçao hum~na: or~amzaçao Impar na hls- planeta; enfim, três: comemoram-se dois milênios do
tona~ po~ efeito da c,onslstencla de seu~ andares e da abrasamento do Espírito Santo, que por todos nós
coerencla de sua fe, acabou por torna-Ia modelo de zeia
organização no que tange à perseverante fidelidade a . , . .: ,
seus princípios. Em U~ISS~~O,.ISSO slgmflca co.memorar o adven-

A ressurreição do Salvador emblema a Igreja, a t~ do terce:lro mllemo que se anun~la, e que, ao anun-
cada passo rediviva, e testemunha sua força de cren- Clar-se, p~e esperança no ,coraçao dos homens, e
ça a cada momento ressurrecta na alma dos profes- que, ao por esperança, revigora nosso amor - sem
sa~tes amor, esperança não há. Creio no novo milênio de

Não há, pois, esquecer a Igreja como instituição, paz e prosperidade da humanidade,
e instituição Política, com "P" maiúsculo, por todos es- Por fim, por ocasião desta comemoração do Ju-
ses séculos que, alvissareira, atravessou. Não foi à bileu, que todos nós, políticos, com muita honra e or-
toa que o Santo Padre Paulo VI, na "Octogesima gulho, e abençoados pejo próprio Papa, e esperanço-
Adveniens", pontificou: "A política é uma maneira exi- sos e compassivos, venhamos a acreditar que o ven-
gente (...) de viver o compromisso cristão ao serviço turo milênio, que às nossas portas bate, seja final-
dos outros". Esta Casa congressual, cremos, mesmo mente o tempo da bonança, tempo este em que a gló-
ante as vicissitudes que passou, apesar de imperfei- ria de Deus nas alturas Lhe seja para todo o sempre e
ta, como tudo o é, o que faz, em essência, é servir à merecidamente dada, mas que a paz e a justiça na
pátria. Terra, em consonância, deixe de ser simples figura de

Porém, nobres Deputados, a Igreja não se en- retórica,
capsula, não se encerra em si. Afinal, sua origem em Fique claro: paz, justiça, salvação, queremo-Ias
Cristo não lhe permitiria tal incoerência enclausurante para todos - católicos, cristão, fiéis de outras denomi-
e, assim, incongruente. Incongruência esta que de- nações religiosas. E até mesmo ateus. O Deus em
corre de não poder ser a Igreja sistema encerrado, em que fervorosamente acreditamos é, indiscriminada e
face de sua origem transitoriamente ecumênica, Se- infinitamente, misericordioso. Ama-nos a todos, como
não que a Igreja planta: e tanto assim é que à própria seres humanos que todos somos.
palavra ?e seu Fundad?r, importa igualarem-se o Muito obrigado. (Palmas.)
amor a SI e o amor ao proxlmo. , .

O I t I
; t- I' .- O SR. PRESIDENTE (Jose Llnhares)- Temos o

que p an a a greja, en ao, como re Iglaoque. .
'? F d t I t I t 'f' 'f t prazer de registrar a presença do nosso quendo Pa-
e, un amen a men e, p an a sua e '~a, ~ Ica ~s a re- dre José Carlos Aleixo e do Padre Bosco.
passada de valores, valores estes cUJO cimo e amar:
amar o outro, na intensidade a que se referiu, e amar
ao Pai, acima de tudo, Em resumo, o amor, para o
cristão, é o valor dos valores: se ao próximo, para a
paz na terra; se a Deus, para a ida aos céus.

O verbo amoroso de Jesus é a expressão do de
sejo e da misericórdia omnipresentes de Deus em
prol da remitência das faltas dos filhos e da justiça.
Justiça esta que, em continuação à sua santa alocu
ção, João Paulo 11 diZãever ser "a preõcupação es-
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Estamos comemorando a entrada de um novo de mudança. Desde o Antigo Testamento, já existia o
milênio. São 2 mil anos da era cristã, são 2 mil anos Ano Jubileu, ano de perdão das dívidas, de ~ecupera-

do nascimento de Cristo. Uma figura carismática que ção, de mudança de vida.
provocava amor e ódio. Um profeta, para alguns; um A Igreja Católica vem se preparando em todo o
grande homem, para outros; o Messias para muitos. mundo para o Ano Jubileu. Refletiu, em cada um dos
Passou três anos pregando, atraindo multidões, ques- seus últimos anos, nas três pessoas da Santíssima
tionando as injustiças, ensínando o amor, desejando Trindade: o Pai criador, o Cristo redentor e o E;spírito
a paz. Santo santificador e transformador, que dá força. e luz

Seus ensinamentos, traduzidos em quase todal:! na caminhada.
as línguas, são aceitos por quase toda a humanidade. Mas a reflexão deve provocar mudança na vida
São 2 mil anos em que as palavras, ensinamentos e e na conduta de cada um e de todos. Ano de perdão,
exemplos continuam sendo repetidos diariamente em de pedir e dar perdão. O nosso Papa expôs claramen-
todas as partes do mundo. E, mesmo depois de 2 mil te a idéia de perdão. O perdão da dívida dos países in-
anos, seus ensinamentos continuam atuais. justiçados, em desenvolvimento, em que o povo pas-

Todas as Igrejas .cristãs de diversas denomina- sa fome.
ções pregam ba~eadas no~ seus ensinamentos, que Ano de conclamar por justiça, que ninguém pas-
tra~sforma_m a vida de mUita gente. Suas palavras e se fome, que ninguém viva uma situação de miséria,
aço~s estao condensadas. nos. quatro Evangelhos, que tenham o mínimo para se alimentar, se agasalhar
escntos por pessoas que VlvenClaram os fatos, como e descansar. A luta por justiça social exige ações con-
Mateus e João; ou outros: como ~arcos, p~r ordem eretas. Não bastam palavras, porque só palavras po-
de Pedro ou Lucas, depoIs de mUito pesquisarem e dem ser jogadas ao vento ou plantadas no meio das
interrogarem os que viveram os fatos e a eles teste- pedras ou dos pinheiros e não mudam nada.

munharam. . O Ano Jubileu exige mudança de atitude,- e po-
. ~ada um dos Ev~ngelhos era escnto com um~ demos ter atitudes concretas para transformar as pa-
Intençao. Mateus refena-se constantement~ ao Antl- lavras em ações. Ações que possam mudar a soeie-
go T~stamento para comprovar qu.e o Cnsto era o dade, que promovam a justiça, que combatam tanta
Messias prometido. Marcos escrevia para converter desigualdade que promovam a paz.
os povos não-judeus. Lucas, por ser um estudiosoda' .
época, era minucioso nos detalhes. E João falava do As ben:-aventu~anças ~ost.ram-nos ~ c~mlnho
Deus-amor: "no princípio era o verbo; o verbo se fez para constrUir o perdao, a solldaneda.de, ,a.justlça e a
carne e habitou entre nós". paz. Cada membro desta Cas~, funclonan~s, asses-

. . . . sores, Deputados e toda a sociedade precisam lem-
Cnsto veio ao mundo para ml2~,trar qu.~ RPai era brar que não é só vestir branco e desejar a paz. Preci-

amor. Em tc:das as ~as~agens, EI~ pr.egava o amor, a sarnas construir a paz com ações concretas todos os
compreensao, a solldanedade, a Justiça, a paz. Cada d'

d I . t las.uma das bem-aventuranças, e to as e as jun as, re- .,
sumem suas pregações. Cristo veio ao mundo para .0 Sr. Tllden Santiago - Deputad~ Angela Gua-
mostrar uma nova forma de vida. A passagem de Ma- dagnln, V. Exa. me concede um aparte.
teus mostra-nos, com muita clareza, como devemos A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Pois não, De-
fazer o bem. Eu estava com fome, nu, doente ou preso putado Tilden Santiago.
e me deste de comer, me visitastes, me acolhestes e O Sr. Tilden Santiago - Saúdo V. Exa., reconhe-
me abrigastes. Quando, Senhor, te encontrei nessa cendo que o Partido dos Trabalhadores se faz muito
situação? O Senhor nos respondeu: quando fizestes bem representar nesta comemoração pelas palavras
ao menor dos meus irmãos. já pronunciadas por V. Exa., apresentando o fundo bí-

Cristo, com suas palavras, revolucionou o seu blico e a atualização nos nossos tempos da realiza-
tempo, assim como continua revolucionando os dias ção do Jubileu. Congratulo-me com V. Exa. por suas
atuais. A multiplicação dos pães é preciosa no exem- palavras. Lembro que Jesus, quando voltou do Jor-
pio de solidariedade. "Peguem tudo que vocês e cada dão, após as tentações, ao retornar a Nazaré, entrar
um têm e coloquem em comum e ninguém passará na sinagoga e tomar o livro para ler, como fez tantas
fome". vezes antes o Carpinteiro da pequena cidade, o abriu

Novo milênio, Ano Jubileu, o que representa a justamente em Isaías, Capítulo 61, onde está descri-
comemoração de 2 mil anos da era cristã? O que re- ta, de maneira muito clara, a conversão sobre a qual
presenta o Ano Jubileu? É tempo forte de reflexão e V. Exa. acaba de discorrer e de colocar como exigên-
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cia para o nosso tempo. Is~ías é bem agudo, é o Pro
feta mais próximo dos Evangelistas. Em Lucas, Capí
tulo 4, quando Jesus vai falar de sua missão, ele re
corre justamente a Isaías, Capítulo 61, em que está
proclamado o ano da visão para os cegos, o ano da li
bertação para os oprimidos. Congratulo-me com
V.Exa. pelas considerações bíblicas, evangélicas que
fez a respeito do modo como deve ser vivido o Jubi
leu. Quero também dizer que é uma boa ocasião
para, juntos e ecumenicamente, com as demais Igre
jas, como V.Exa. ressaltou, sabermos nos regozijar
com a existência de tantas Igrejas. Assim como na
natureza existe a biodiversidade, é bom que também
no cristianismo exista uma diversidade de manifesta
ções, contanto que todas estejam voltadas para a
conversão e para a justiça, como pregava Isaías e
como lembrou Lucas, no início do Evangelho. Para
béns a V.Exa. O partido está muito feliz por estar sen
do representado por V.Exa. e por suas palavras.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Agradeço ao
nobre Deputado Tilden Santiago o aparte.

O Sr. Mauro Benevides - V. Exa. me permite
um aparte, Deputada Angela Guadagnin?

A-SRA. ANGELA GUADAGNIN - Com prazer,
Deputado Ma~ro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputada,
permita que eu também me dirija ao nosso Presiden
te, Deputado Luiz Carlos Hauly, à Sua Eminência o
Cardeal D. José Freire Falcão, ao líder maior do Gru
po Parlamentar Cristão, meu companheiro de repre
sentação do Ceará, Padre José Unhares, e ao Padre
José Carlos Aleixo, intelectual e sacerdote, para me
associar aos demais pares nesta sessão solene e,
naturalmente, lembrar um trecho verdadeiramente la
pidar do pronunciamento do Santo Padre no dia 13 de
dezembro de 2000: "Assim, o cristão que intervém na
política, e quer fazê-lo como cristão, deve agir desin
teressadamente, não buscando o interesse pessoal
nem o de seu grupo ou partido, mas o bem de todos e
o de cada um e, em primeiro lugar, naturalmente, o
bem daqueles que vivem na sociedade, mas desfavo
recidos." Acho, nobre Deputada, que se nos compe
netrássemos dessa lição magistral do Sumo Pontífi
ce, não há dúvida de que viveríamos instantes bem
melhores, reduzindo substancialmente os excluídos
do perverso mosaico social. Que saibamos extrair
desse importante documento esse ensinamento para
que na Vida pública saibamos sempre nos comportar
dentro desses padrões que são aqui explicitamente
recomendados por João Paulo 11. Sou muito grato a V.
Exa. pelo aparte.

I • A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Agradeço as
suas palavras, Deputado Mauro Benevides. Esta
Casa realmente tem uma condição privilegiada para
fazer essas transformações a que o Santo Padre nos
conclama.

Eu vou repetir um pequeno trecho da frase ante
riormente dita por mim, só para fazer sentido à se
guinte: Cada membro desta Casa, funcionários, as
sessores, Deputados e toda a sociedade precisam
lembrar que não é só vestir branco e desejar a paz.
Precisamos construir a paz com ações concretas to
dos os dias. Não vamos esperar mais 2 mil anos para
mudar. Vamos construir a paz e a justiça agora. ,

Que os ensinamentos de Jesus e a força do
Espírito Santo nos orientem na caminhada.

Feliz Natal e paz de Cristo a todos. (Palmas.)

Durante o discurso da Sra. Angela
Guadagnin, o Sr. José Unhares, § 2 9 do ar
tigo 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Luiz Carlos Hauly, § 29 do artigo 18 do Regi
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado De Velasco, pelo
PSL.

O SR. DE VELASCO (Bloco/PSL-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Luiz Car
los Hauly, proponente desta sessão solene, em nome
de quem cumprimento os demais Deputadosi demais
componentes da Mesa, já nomeados; próceres, prela
dos, Iiderahça religiosa, leiga, autoridades, senhoras
e senhores, ideal e real. Quem não o concebe e quem
não sofre pelo seu não-cumprimento? Jubileu, nasci
do como analogia do descanso semanal do último dia
da semana, cada sétimo ano foi designado como um
período de descanso para a única fonte real de rique
za dada por Deus à sua criação máxima: a terra agri
cultável. Seguia-se o sábado dos sábados, 49 anos.
E, no ano seguinte, o qüinquagésimo ano, o ano de Ju
bileu. Nesse ano, como do conhecimento de todos 
muito bem lembrado pela Deputada Angela Guadag
nin -, a terra não seria cultivada, deveria voltar ao seu
proprietário anterior e os escravos hebreus seriam
postos em liberdade. Não seria tão bom que o mesmo
acontecesse hoje, mutatis mutandis, em todo o
mundo e principalmente em nosso Brasil?

A terra não seria cultivada a não ser pelos que
dela e para ela vivem. O proprietário anterior que a
houvera perdido por dívida voltaria a possuí-Ia, e os
escravos das condições socioeconômico-culturais de
nosso País, vítimas das desídias, das entregas, da
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globalização e do neoliberalismo, receberiam sua
carta de alforria como cidadãos de primeira classe.

Dizíamos do ideal e do real. O ideal seria que eu
não estivesse aqui. Afinal, por que se apresentar nes
ta tribuna, em sessão solene que tem como pano de
fundo a Igreja Católica Apostólica Romana, um pastor
evangélico, ainda mais da Igreja Universal do Reino
de Deus? O real, no entanto, é que aqui estamos com
a honra de representar o Bloco Parlamentar PUPSL,
que detém o maior número de evangélicos desta
Casa, sob a liderança do Deputado Valdemar Costa
Neto, Presidente Nacional do PL e candidato à Presi
dência da Câmara dos Deputados. Aqui estamos mui
to mais porque o Senhor da Igreja Católica, que co
memora o encerramento do Ano do Jubileu 2000, é o
mesmo Senhor dos evangélicos e porque o nosso Pai
é um Pai festivo, que separou muitos e muitos dias,
semanas e anos para comemorações obrigatórias
para o seu povo - se é que podemos determinar que
se alegrem os corações nas festas comemorativas de
datas que hoje pouco têm a ver com a realidade nos
sa. Mas também estamos aqui porque lemos a Bula
Papal "Incarnationis mysterium" e pudemos perceber
o quanto o nascimento, o ministério, o sofrimento, a
morte e a ressurreição do Senhor Jesus podem fazer
mudar corações e mentes. Nela estão contidas verda
des tão verdadeiras e companheiras diárias dos cul
tos de nossas Igrejas. Da Bula retiro uma pequena
frase, perdida entre tantas de significação profunda:
"Possa o Jubileu propiciar um passo mais no diálogo
recíproco, até um dia podermos, todos juntos - jude
us, cristãos e muçulmanos - , troçEl-f entre"nQs a sau
dação da paz em Jerusalém". De todas as afirmações
gostei. Registrei e rememoro agora as palavras "diá
logo recíproco" e "paz". Não o monólogo do magister
dixit, dos dogmas intangíveis. Não a paz da espada
dos homens, mas da espada do Espírito, que é a Pa
lavra de Deus.

Interessante ater-nos à etimologia da palavra ju
bileu: do hebraico yobel, clarinada, som de trombeta
com o qual eram anurciadas as festas religiosas e os
dias santificados. Em português, recebemo-Ia do la
tim jubilum, um grito de alegria, presente na tradução
da Vulgata latina annus jubilei.

Registrado no Livro de Levíticos, 25.8-55, o ano
de jubileu não é mencionado em nenhuma outra por
ção das escrituras canônicas ou dos livros denomina
dos apócrifos, o que confirma a suposição de que as
leis atinentes ao ano de jubileu não eram praticadas,
mas somente permaneceram como um ideal que
nunca foi plenamente atingido, o ideal da mente divi
na que não se realizou no plano material humano.

Dezembro de 2000
- -

Dizem os estudiosos que há nos preceitos da
comemoração do jubileu dois aspectos atualíE!simos:
primeiro, o lado econômico. O equilíbrio das riquezas
materiais era restaurado com a revers-ão das terras
aos seus proprietários e com a libertação dos escravi
zados. O monopólio, embora não fosse totalmente
evitado, pelo menos ficava bastante restrito; se,gundo,
o lado humanitário. A opressão econômica reduz a
varonilidade e o auto-respeito dos indivíduQs para
nada dizermos sobre o potencial que cada hpmem
tem de trabalhar e produzir. Era bom libertar os escra
vos e reverter as propriedades aos seus antigos do
nos. Leis como essa do ano de jubileu têm por reduzir
a agressão dos ricos contra os pobres e por refrear a
ganância. Aliás, a Igreja Católica fez, ultimamente,
uma opção pelos pobres - talvez na minha ignorância
diga ultimamente, quando pode ser que semPre o te
nha feito.

Porém, o mais importante está na tipologia do
jubileu: o ano de jubileu refere-se à redenção que há
em Cristo e aos benefícios advindos de sua missão
terrena. Todos os homens, ricos e pobres, benefici
am-se com base nessa missão e nenhum hQmem é
esquecido, porquanto Deus amou o mundo de tal ma·
neira que fez provisão adequada para o bem-estar es
piritual e material de todos nós. Em Cristo encontra
mos provisão e herança. É por demais significativo
que algumas passagens bíblicas aludam, em primeiro
lugar, à escravidão espiritual da qual somos liberta
dos, a fim de que cheguemos a desfrutar dos privilégi
os próprios de filhos de Deus: "Ora, se somos filhos,
somos também herdeiros, herdeiros de Deus e
co-herdeiros com Cristo; se com ele sofremos, tam
bém com ele seremos glorificados", como disse o
Apóstolo São Paulo no Livro de Romanos 8.17.

Alvíssaras, que o Senhor nosso Jesus nos
abençoe a todos! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) _.
Agradecemos ao Deputado De Velasco, que falou
pelo PSL.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) - Com
a palavra o Deputado Paes Landim, que falará pelo
PFL.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES LANDIM
QUE, RETIRADO PARA REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) 
Agradecemos ao Deputado Paes Landim, que falou
pelo PFL.
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'OSR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) - Com teresse pessoal- aliás, muito menos o interesse pes-
a palavra o nobre Deputado Antonio Carlos Pannun- soal- nem o de nosso grupo ou partido. Ao conti-ário,
zio, qUe falará pelo PSDB. devemos observar se os interesses do nosso grupo

.O 'SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO ou partido refletem o interesse comum, porque, em
(PSD'B-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeiro lugar, todos temos que batalhar pelo bem da-
Deputado Luiz Carlos Hauly; caríssimo companheiro queles menos favorecidos.
Deputado Padre José Unhares; eminente Cardeal de O Papa afirma também que a justiça deve ser a
BrasíH'a, D. José Freire Falcão, neste ato representan- preocupação essencial do polftico; uma justiça que
do a CNBB; Reverendíssimo Padre José Carlos A/eixo; vise criar, entre os cidadãos, condições que levem a
Reverendíssimo. Padre Bosco, da Igreja Nossa Senho- uma igualdade de oportunidades, favorável àqueles
ra do Rosário; Sras. e Srs. Deputados, o ano 2000, que, pela sua condição social, cultura, idade ou saúde
exatamente por ser o Ano do Jubileu para o mundo ca- corram o risco, na verdade, de ficar sem inserção nes-
tólico, apresenta-se-nos com um fato, particularmente se contexto de contemporaneidade a que todos alme-
a nós -do mundo político, bastante relevante, que foi a jamos chegar.
elevação de Thomas Morus à condição de santo, pa- É interessante notar que essa visão católica não
trono 'dos políticos e dos governantes. aceita as regras de governo. ,

Tomas Morus foi o autor do livro "A Ilha de Uto- O Papa reafirma, ainda, sua preocupação com a
pia". Utopia, palavra inventada por Morus, significa lu- atual dinâmica, que favorece os países mais ricos.
gar nenhum. Essa ilha por ele imaginada seria o palco Estes tendem a ficar cada vez mais ricos. em detrimen-
de uma sociedade perfeita. to de países pobres e, certamente, as pessoas que ha-

, I !
Esse título de patrono dos políticos, evidente- bitam esses países. Lembra-nos ainda que a maior in-

mente,- não adveio apenas do poder imaginativo, da justiça no mundo moderno é a situação de pobreza em
criatividade de Thomas Morus, mas sobretudo de sua várias partes do mundo, que traz consigo a fome, as do-
firme·posição em defesa de suas convicções, notada- enças, as guerrilhas e até a guerra entre as nações.
mente perante o todo-poderoso Henrique VIII, Rei da O Papa João Paulo 11 receita o crescimento do
Ingiaterra.,O rei de então pretendia legitimar sua de- espírito de solidariedade no mundo como forma de
sobediência às leis, aos princípios da religião que pro- vencer o egoísmo das pessoas e das nações; solidari-
fessava, ou dizia professar, e forçar todos os habitan- edade, Iepito, como forma de vencer o egoísmo pesso-
tes dó reinado a apoiá-lo. Thomas Morus teve a digni- ai, íntimo de cada um e também de todas as nações.
dada.de não se curvar perante o poderoso e foi morto E o Papa assinala ainda em sua fala, por oca-
por manter suas convicções. sião das comemorações do Jubileu, que a tarefa deli-

'A Igreja tem sempre em grande estima a missão cada de formular e aprovar as leis, na verdade, faz
confiada aos políticos e aos homens de governo. Na com que o homem tenda a aproximar-se de Deus,
verdade, o Papa é, ele próprio, Chefe do Estado do Vati- que é, sobretudo, o Legislador Supremo.
cano. Quero lembrar que houve, inclusive, época em Concedo aparte ao nobre Deputado Salvador
que o mundo cristão não era apenas temporal, desen- Zimbaldi.
volvia-se com a presença muito forte da Igreja como O Sr. Salvador Zimbaldi - Primeiro, agradeço a
Estado, assim como no campo espiritual. E essa voca- V. Exa. por conceder-me a palavra. Gostaria de iniciar
ção ROlftica sempre foi reconhecida e estimulada pela meu breve aparte parabenizando o Deputado Luiz
Igreja, desde que f~sse entendida como o uso do poder Carlos Hauly, autor do requerimento que possibilitou
legítimo com a finalidade de obtenção do bem comum. esta sessão solene, sem dúvida alguma com muito

-O que é - perguntaria eu - o bem comum? Não mérito, porque estamos realmente nest~ grande ano
tenhd-a pretensão de dar-lhes a resposta. O Concílio jubilar. Cumprimento o Cardeal D. José Freire Falcão
Vaticano 11 definiu-o como o conjunto das condições e o Deputado José Unhares. Estamos vivendo o a~o

de vid!=l social que permite aos indivíduos, famílias e do grande jubileu. São 2 mil anos do nascimento de
associações alcél;nçar mais plena e facilmente a per- Nosso Senhor Jesus Cristo. E não é todo dia que se
feição. O próprio Papa Paulo VI afirmou que a política pode comemorar um fato como este. Na realidade,
seria uma maneira exigente de viver o compromisso nosso calendário é cristão. Ouvi outro dia - é preciso,
cristão a serviço de outros. inclusive, ressaltar - um Parlamentar dizer, e não

Sendo assim, o cristão que intervém na política cabe citar o nome, que estávamos entrando no tercei-
deve agir desinteressadamente. Segundo as palavras ro milênio da humanidade. Não é verdade. Estamos
do Papa João Paulo 11, não devemos buscar nem o in- entrando no terceiro milênio cristão; estamos inlcian-
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do Oterceiro milênio do nascimento de Nosso Senhor mil anos, os homens ainda não se aperceberam da
Jesus Cristo, que certamente é, para nós, motivo de importância dos ensinamentos de Cristo Jesus. Que-
muito orgulho. Estamos terminando este grande ano ro homenagear o grande líder da Igreja Católica,
jubilar, os 2 mil anos do nascimento de Jesus Cristo, o Papa João Paulo 11, citando palavras que dirigiu aos
que é muito importante para todos nós, principalmen- políticos e Parlamentares do mundo inteiro: "Para o
te os católicos, e iniciando o terceiro milênio cristão. O vosso trabalho estar cada dia ao serviço da justiça, da
Deputado Antonio Carlos Pannunzio ressalta na sua paz, da liberdade, do bem comum, Deus não deixará
fala o bem comum. Todos lutamos pelo bem comum, de secundar os vossos esforços, enriquecendo-os de
mas ninguém mais do que o Papa João Paulo 11 tem frutos abundantes para uma difusão da civilização do
pregado isso e demonstrado, com suas ações, que o amor, cada vez maior e mais fundamentaL" Não te-
bem comum deve ser aplicado também através da nho dúvida de que Deus não nos esqueceu. Ele não
doutrina social da Igreja. Quando se trabalha nas co- nos abandonou neste final de século, quando aconte-
munidades, nas paróquias e nas dioceses deste País, ceram as guerras mais duras e difíceis da humanida-
certamente estamos encontrando pelo menos alguns de. Somente com a ascensão do marxismo-Ieninismo
pontos de convergência para aplicar o bem comum. no mundo, mais de 100 milhões de pessoas foram ani-
Para encerrar meu aparte, gostaria de dizer que te- quiladas, assassinadas, trucidadas em função de uma
mos muitos pontos convergentes; porém, no Paria- ideologia. Quiseram substituir o cristianismo por uma
mento, nossa linha mestra deveria ser, no mínimo, a filosofia utópica, mas, passadas algumas décadas,
garantia da vida, ponto fundamental, o maior dom que derrubaram os muros que separavam as civilizações,
Deus nos deu. O segundo ponto é a preservação e, olharam para a humanidade e disseram: "Estamos
principalmente, o fortalecimento da família, célula equivocados, vamos recomeçar tudo". O que vemos,
mestra e base de sustentação de toda a sociedade. ao longo desses 2 mil anos, são tentativas dos homens
Partidos nada mais são que ideologias. Muitas vezes, de substituir os valores evangélicos. Vimos grandes
dentro d~le~ e~istem ~ivergências" assim como d~n- impérios ruírem, por não incorporarem os princípios do
tro da ~ropnahierarquia e dos n:ovl~entos da Igre~a. Evangelho. Por isso, caro amigo e Deputado Luiz Car-
Mas eXiste um P?~to de con~ergenclapara todos n~s, los Hauly, foi brilhante a idéia de nos fazer refletir s?bre
composto, no mmlmo, portres elementos: Jesus Cns- os 2 mil anos de Jesus Cristo e do cristianismo. E im-
~o Eucarístico, ao redor d? qu~1 tO?O o mu~do se une, portante que esta Casa incorpore às leis que produz os
Ind~pende~t?mente de dlvergenclas;_Mana e o,Pa~a, valores do Evangelho, senão poderemos incorrer nos
por Intermedlo de toda a representaçao da Igreja, bls- mesmos erros e pecados. Passados mais de quatro-
pos e padr~s. ~sse ponto, ~eve ser ress?ltado neste centos anos sob o comando de papas romanos, Deus
grande anoJubilar. Sem duvida algum_a, VI1']10S ~ porta faz surgir de um país comunista, a Polônia, um homem
santa atraves da ~ual as pesso~s estao se dedlc~ndo a quem ninguém dava importância e o coloca à frente
a f~er uma reflexao sobre su~ Vida, para se aproximar da Igreja. É exatamente esse homem que é usado
maIS,de Deus. Deve~os segUir o exemplo nesta Ca~a como instrumento de Deus para levar à derrocada do
de leis. Agradeç?, mais uma vez, ao ~eputado Antonio marxismo-Ieninismo. Tudo isso nos prova que Deus
Carlos ~annunzlo por ter-me concedld? este aparte e está atento à caminhada e à peregrinação do seu
parabe~lzo no~~~e~te o Deputado LUIz Carlos Hauly povo. Deus não abandonou seus filhos. Há 2 mil anos,
pela brilhante IniCiatIva. Que Deus abençoe todos. Ele fez com que seu Filho Único deixasse a glória do

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Mui- Pai e assumisse a natureza humana, com suas limita-
to obrigado, D:p~tado Salvador Zimbaldi: As palavras ções, para promover o resgate da humanidade, feita à
de V. Exa. serao Incorporadas ao meu dIscurso, para Sua imagem e semelhança. Ele quis que seu Filho
abrilhantá-lo. nascesse de uma mulher e aqui peregrinasse durante

Ouço, com prazer, o Deputado Osmânio Pereira. 33 anos, dando-nos o recado do Pai, face a face com
O Sr. Osmânio Pereira - Nobre Deputado os anjos. Hoje, ao vermos as desigualdades, as injusti-

Antonio Carlos Pannunzio, associo-me a V. Exa. nesta ças, a falta de dignidade da pessoa humana, da crian-
homenagem ao Ano do Jubileu 2000 e aproveito a ça, da mulher, ~o redor do mundo, constatamos q~e,

oportunidade para cumprimentar o Deputado Luiz passados 2 mil anos, apesar de o homem ter feito
Carlos Hauly pela iniciativa - gostaria que toda a grandes conquistas, demonstra, em seu coração, a
Casa estivesse presente - de nos fazer refletir sobre total ausência de Deus. Por isso, nós, desta Casa;1e-
o marco histórico do nascimento de Nosso Senhor mos a grande responsabilidade de incorporar às leis e
Jesus Cristo. Não tenho dúvida de que, passados 2 de levar aos nossos dirigentes, em todos os níveis -
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Legislativo, Executivo e Judiciário -, que conduzem os Carlos Pannunzio, que falou pelo PSDB, com os
destinos do País, essa reflexão sobre os valores evan- apartes dos Deputados Salvador Zimbaldi e Osmânio
gélicos. Quero também agradecer a Deus, no apagar Pereira.
das luzes,deste milênio e deste ano, por todas as gra- O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) - Con-
ças e bênçãos que tem derramado sobre o Brasil e pe~ cedo a palavra ao Coordenador da Frente Parlamen-
dir que dê mais juízo a todos que governam este País. tar Católica, Padre José Linhares, pelo PPB.
Parabenizo V. Exa. pelas palavras que profere em O SR. JOSÉ UNHARES (PPB-CE. Sem revisão
nome do PSDB e o caríssimo Deputado Luiz Carlos do orador.) - Sr. Presidente, nobre Deputado Luiz Car-
Hauly pela feliz idéia de nos trazer, na manhã de hoje, los Hauly; Eminência Reverendíssima Cardeal D. José
essa reflexão. Cumprimento nosso Pastor, D. José Freire Falcão, eminentes representantes do clero, Padre
Freire' Falcão, nosso querido Coordenador da Frente Aleixo e Padre Bosco, Sras. e Srs. Deputados, natural-
Parlamentar Católica, Deputado Padre José Unhares, mente, vendo quase vazio este cenário, pensamos que
e peço a Deus que abençoe todos que aqui estão. Que a sessão não está tendo repercussão. Mas nós, Depu-
o mesmo Espírito Santo que fez brotar, do seio virgem tados, sabemos que neste instante o Congresso Nacio-
de Mq.rja, Jesus Cristo, que nos veio falar de justiça e nal está em peso a nos escutar, porque cada televisão
paz, que O ungiu no Rio Jordão e Lhe deu sabedoria e está ligada e todos estão a nos acompanhar.
força para cumprir a sua missão, hoje, passados 2 mil Por isso, não nos desanima pensarmo-nos soli-
fl~os, venha ungir cada Parlamentar, cada homem pú- tários a celebrar este jubileu. A Câmara dos Deputa-
blico deste País, para que sejamos não apenas a mai- dos está se reunindo hoje, neste plenário, conhecido
ar nação católica, mas a maior nação cristã do mundo. por todos nós - palco e cenário de todas as importan-
Muito obrigado. tes decisões desta Nação -, para, com júbilo e em co-

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - munhão com os que partilham da fé, sobretudo da fé
Agradeço a V. Exa. e quero aqui reafirmar que suas cristã, celebrar o Jubileu do ano 2000.
palavras não só engrandeceram a contribuição mo- Vale neste instante recordarmos o Antigo Testa-
desta deste Parlamentar e do PSDB, como também mento, mais precisamente o Livro do Levítico, quando
esta Casa, pelo alto conteúdo e significado importan- vemos em grande solenidade proclamada a mais revo-
te contidos nas palavras de V. Exa. lucionária de todas as leis: o "Dia do Grande Perdão".

Finalizando, Sr. Presidente, queria dizer que, já Vamos ler um pequeno trecho do Livro Levítico:
que fomos merecedores - aliás, temos sido com mais "...fareis ressoar o som da trombeta, através de toda a
freqüência até do que o nosso mérito permitiria -, em terra. Santificareis o qüinquagésimo ano, proclaman-
4 de novembro passado, de toda uma oração do San- do na vossa terra a liberdade de todos que a habitam.
to Padre voltada a nós, políticos, aos governantes, Este an_0l- será pa~a vós um jubileu; cada um de vós
chamando a nossa atenção para as coisas que, efeti- voltará à sua propriedade e à sua família" (Lev:25).
vamente, são importantes para o bom cumprimento Era o ano inteiro da liberdade e da fraternidade,
da nossa missão, que façamos jus a essa confiança e em que o povo e os pobres voltavam a viver a expe-
a essa expectativa em nós depositada. riência empolgante da entrada de seus pais em Ca-

E venhamos também honrar o legado recebido naã, quando Deus cumpriu a promessa de Ih~s dar
do nosso patrono, do nosso protetor, Thomas Morus, uma terra "onde c~rre o leite ~ o mel". (Lev. 20,24). Era
que se celebrizou por muitas frases e, sobretudo, pela o grande ano da fe e da conflanç~ em, Deu~. ., .
sua postura. Uma das frases marcantes'assinalava a Refazendo os passos da hlstóna, ~c~eslastlca,
importância de não transigir com tudo. Dizia ele, em vamos nos enc~~trar com o Papa Bomfaclo VIII, no
certo momento: "A meu rei tudo menos a minha hon- ano de 1300 - e Importante recordarmos um pouco
ralo. A honra como significado de não transigir com da hi~t?ria - re~r~ando o ano jubilar e r~s~atando a
seus princípios, a honra de colocar seus princípios e memona do. Lev~tlco c?m ?~tras ca~ac~enstlc~s,
sua fé acima de qualquer outra coisa. A reahzaçao mais vlslvel do Jubileu fOI, desde

'D f d t 'd d d h então, a peregrinação aos túmulos de Pedro e Paulo
essa orma, agra eço a opor um a e e aver o d 'd d di' A .

f I d OI PSDB t - I h em Roma, Sinal a perem a e a greJa. os peregn-a a o aqUI pe o nes a sessao so ene em 0- , . ". f
' o bOI ' nos que vIsItassem as basI Icas romanas, con essas-

menag~m ao ano JU Iar. sem contritamente os seus pecados, recebessem a
Muito obrigado. (Palmas.) sagrada comunhão e fizessem oração pelo Santo Pa-
O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) - Muito dre, era concedida indulgência plenária, ou seja, o

bem. Agradecemos as palavras ao Deputado Antonio perdão de todas as penas, mesmo as do purgatório.
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No correr do tempo, o jubileu passou a ser cele- itas cenas idênticas estão a se reproduzir. Lá era o filho
brado a todos os 25 anos. Assim pela Bula "O Mistério de Deus, aqui é o filho do homem. Deus que se fez ho-
da Encarnação", João Paulo 11 estabeleceu o ano 2000 mem, homem que é convidado a se fazer Deus.
como ano jubilar em toda a Igreja Católica. Nessa Bula, Recentemente, em Roma, onde tivemos o privi-
o Papa pede nossa atenção para os sinais do jubileu: a légio de representar esta Casa, 5 mil Parlamentares,
porta santa, a peregrinação, a indulgência, a purificação oriundos de 96 países, na Sala Paulo VI, conhecida
da memória, a caridade e a recordação dos mártires. pelo nosso D. Falcão, num globalizante debate, ex-

Traduzindo o significado desses sinais para o pressaram as angústias, os s~focos, ~s ?pr~ssões, ?s
azáfama de nosso dia-a-dia poderíamos condens ' _I clam:>res de seus povos. Apos um dia Intel~o de dls-

, . . .'., a o cussoes, apresentaram ao Santo Padre a smtese do
numa unlca mensager:n. o Jubileu e o amor a Deus ~ seu trabalho, vazado em três pontos bem concretos:
a?~ homen~ se traduzmdo em obra~ c?~cretas e defl- primeiro, o perdão por parte dos países ricos das dívi-
nltlvas que mtentam mudar nossa hlstorla pessoal e a das aos países pobres. Estes deverão empregar o re-
história coletiva da humanidade contemporânea. sultado desses recursos em obras de assistência so-

O Santo Padre enfatiza que a diferença funda- cial, educação e saúde, dirigidas preferencialmente
mental entre o jubileu do Antigo e do Novo Testamen- aos mais carentes; segundo, o respeito à dignidade
to repousa em: Jesus Cristo, Filho de Deus e Senhor humana e à liberdade de consciência religiosa; e, ter-
da história. ceiro, o esforço para que haja ética na globalização.

Com o Mistério da Encarnação diante de nossos Vale salientar que a delegação brasileira apre-
olhos, a Igreja nos convida a cruzar com serenidade o sentou uma quarta moção, aceita unanimemente
limiar do terceiro milênio. Começamos por agradecer pelo conclave, expressa nos seguintes termos: rene-
os 2 mil anos da história de Jesus, que imprimiu e im- gociação das dívidas dos países em desenvolvimen-
prime novos rumos, buscando fronteiras novas, con- to, com vinte anos de carência - nesse período os ju-
cepções novas para interpretar sem violência os confli- ros devem ser aplicados em educação e em microcré-
tos dialéticos do mundo moderno. Muitos passos já fo- ditos para dinamizar as economias locais e ajudar as
ram dados, mas muitas veredas deverão ainda ser populações mais carentes. As aplicações seguiriam
abertas para se chegar à entrada tranqüila da convi- regras fixadas pelo Fundo Monetário Internacional.
vência digna, justa efraterna entre os diversos povos. Nos vinte anos seguintes haveria o pagamento dos

O Santo Padre, em linguagem paternal, nos afir- juros; nos ~inte anos s~b~eqüente:.s. haveri~ o pag~-
ma: "Cada homem, ao encontrar Cristo, descobre o menta dos JUros e do pnnclpal da diVida; os JUros sen-
mistério de sua própria vida". E nos convida a uma am prefixados para evitar flutuações especulativas.
avaliação da realidade temporal, insistindo para que Cinco mil Deputados de 96 países aceitaram
todo projeto que venha a surgir busque, antes de essa proposta brasileira.
tudo, tornar a vida do homem cada vez mais humana. Senhoras e senhores, jubileu e Natal, aqui estão

Há pouco citado pelo Deputado De Velasco, re· os dois fortes apelos para o ingresso no terceiro milê·
pito as palavras do Santo Padre. Pede o Papa que o nio. Jubileu do perdão, da misericórdia, da ternura, do
jubileu "propicie um passo a mais no diálogo recípro- afeto, do alijar de todas as formas de opressão que
co, até um dia podermos todos juntos - judeus, cris- massacram e aviltam o homem. Natal da paz, da re-
tãos e muçulmanos - trocar entre nós a saudação da conciliação, da alegria, do otimismo, da mensagem,
paz em Jerusalém". da promessa, do anseio para que a justiça, o direito, a

A escolha desta celebração inserida no período liberdade e a dignidade transformem-se em patrimô-
do Advento foi por demais oportuna e feliz, nobre De- nio de cada homem e de todos os homens.
putado Luiz Carlos Hauly. Simultaneamente, estamos Feliz jubileu! Feliz Natal! (Palmas.)
confrontando dois eventos e duas comemorações. O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) _

O espírito do Natal já perpassa pelo visual de Agradeço ao Padre José Unhares, Coordenador da
nossos olhos, mas seria mais importante pergun- Frente Parlamentar Católica, que neste ato represen-
tar-nos se a mensagem da celebração impregnou o ta o PPB.
âmago de nosso ser. As lições, quase sempre apre- Neste ano, nas comemorações do jubileu, o De-
sentadas num invólucro emocional, esforçam-se por putado José Unhares representou, em Roma, o Par-
esconder o realismo da história. O fato vai do comoven- lamento brasileiro. Também tinha o desejo maior, de
te ao existencial: no escuro de uma noite, sem ninguém todos os cristãos do mundo, de fazer a peregrinação à
lhe oferecer um teto, uma jovem grávida se resigna a Terra Santa, visitando Belém, mas não foi possível
dar à luz o seu primeiro filho numa estrebaria. Transpon- por causa da guerra.
do a realidade de antanho para os dias contemporâne- Queremos rezar também pela paz na Terra San-
as vamos verificar que, apesar dos muitos avanços, mu- ta, no Oriente Médio, e em todas as partes do mundo,
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para que possamos fazer a nossa peregrinação à Creio que com esse gesto na abertura de todas
Terra Santa. as sessões, a invocação do nome de Deus por todos

O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) - Con- os Parlamentares, de todos os partidos e de todas as
cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Hélio Costa. correntes ideológicas que aqui trabalham para a

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB-MG. Pela rdem. con~truçã? ~o reino ~e D~us, faremos do Brasil uma
. _ . o naçao mais Justa mais prospera.

Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, quere- ' . , ,
mo-nos congratular com V. Exa. pela felicidade desta Nesse_contexto, lembr,o-me d~ que ?.Jublleu ~ o
sessão solene em comemoração ao ano ·ubilar. ~no d~ perdao. O. meu d~s~Jo, de nos catohcos e cns-

, . . _ J taos, e de que alem da divida externa, relatada e pro-
Como profissional de comu?lcaçao ~~e chego~ latada também pelo nosso Grupo Parlamentar e por

a_esta Casa pelo seu trabalho em Jornal, radlo e televl- inúmeras instâncias da reivindicação da dívida dos
sao, neste m0r:te~~o de todas essas le~~r~nças de países pobres, nosso Governo pudesse também, em
Jesus, extraordlnano person~g~m da Hlstona, qu~ro um gesto nesse jubileu, perdoar as pequenas multas
lembrar duas mensagens mUito Importantes que nos, e dívidas que milhões de brasileiros têm com a Recei-
comunicadores, costumamos registrar. ta Federal e com a Previdência, em vários Ministérios

A primeira delas é pensar que este Homem extra- do Governo, aproveitando este momento importante
ordinário que viveu há 2 mil anos não teve o benefício da história da humanidade e do Brasil. Não estou fa-
dos poderosos meios de comunicação, da comunica- Jando dos grandes valores, mas dos pequenos, que
ção globalizada, via satélite, levando imagens instantâ- poderiam ser arbitrados.
neas ao mundo inteiro, trouxe uma mensagem tão forte, Aqui fica essa manifestação pública, pois, parti-
tão comovente, tão bonita, tão significativa que até hoje cularmente, já a fiz por diversas vezes às nossas au-
sensibiliza milhões de pessoas na terra. Só quem tem o toridades.
dom de se comunicar com sinceridade, verdade e pure- Também quero dizer a todos os presentes e à
za pode transmitir com tamanha força e impetuosidade Casa que estamos transmitindo para o Brasil inteiro,
uma mensagem tão forte, tão permanente. através da TV Câmara, da Rede Vida, da Rede Can-

Para nós, políticos, a mensagem de Jesus tam- ção Nova, das emissoras de rádio católica, da Rádio
bém é importante, pois ele foi o primeiro a ser submeti- Câmara, enfim, de todos os meios de comunicação a
do a um julgamento popular, ao voto direto no instante nosso dispor, este extraordinário evento que há de fi-
em que Pilatos O levou até o palco da cidade, apresen- car registrado indelevelmente na memória de quantos
tou-o ao lado de Barrabás e sugeriu ao povo que Iiber- tiveram a oportunidade de dele participar, fazendo
tasse um deles. O povo votou errado, libertou Barrabás. uma reflexão sobre o nascimento de nosso Senhor

Sr. Presidente, como homem da área de comu- Jesus Cristo, o exemplo a.q~e ~eguimos. , ,
nicação, que reconhece o extraordinário poder de , Agr~deço a_ Sua Eml,nencla Reve~~ndlsslma D.
convencimento de Jesus na transmissão das mensa- Jos.e Freire Falc~o, Ar?~blspo de Brasllla; ao Padre
gens, destacando as de fé, de esperança, todo o cari- Alelxo, nosso gUia ,e.spJrltual, que tem acompanh,ad?
nho e a preocupação com os pobres, com aqueles nossa ~astoral catolJca; aos Padres Bosco e Jose LI-
que não têm privilégio, com os que sofrem, quero n~are.s, a todos os ~a!lamentares p!esentes :.tam-
também destacar a figura gloriosa de Jesus nesta be~ ~ Banda de ~u~lca do Batalha0 da PoliCia d?
sessão solene tão importante. Exercito, s~b ~ regencla do M~estro Subtenent~ ~gul-

, , ar, pela bellsslma apresentaçao; ao Coral Feminino e
Era o que tinha a dizer. Masculino de Brasília, regido pela Maestrina Adriana
Muito obrigado. (Palmas.) Braga, por suas maravilhosas apresentações.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) - Antes de encerrar a presente sessão, gostaria de

Agradeço ao Deputado Hélio Costa as palavras. fazer a oração que Jesus nos ensinou, o Pai-Nosso.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) _ (É rezado o Pai-Nosso.)

Antes de encerrar esta sessão solene, quero fazer al- V - ENCERRAMENTO
gumas considerações importantes sobre o Parlamen- O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) -
to brasileiro, que se tem reunido sempre sob a prote- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
ção de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, materi- O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) - Está
alizado pelo crucifixo e pela Bíblia Sagrada que está encerrada a sessão.
permanentemente sobre esta mesa. (Encerra-se a sessão às 11 horas e 53 minutos.)
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Ata da 234ª Sessão, em 13 de dezembro de-2QOO
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Gonzaga Patriota, 4Q Suplente de

Secretário; Marçal Filho, Wilson Santos, Themístocles Sampaio, Ivan Paixão e
Jorge Tadeu Mudalen, § 2Q do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad

Jaques Wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Luciano Castro
Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota

Câmara dos Deputados
Secretaria-Geral da Mesa

Parlamentares Presentes ao Inicio da Abertura da Sessão

51& Legislatura 2& Sessão Legislativa Ordinária

ORDINÁRIA N° 234 - 13/12/2000 - 13/12/2000 14:00

Total de Presentes: 399

Roraima
AIRTON CASCAVEL

ALMIRSA

FRANCISCO RODRIGUES

Presentes de Rorailna: 3

Amapá
BADU PICANCO

DR. BENEDITO DIAS
EDUARDO SEABRA

EVANDRO MILHOMEN

JURANDIL JUAREZ

Presentes de Amapá: 5

Pará
ANIVALDO VALE

BABA

GERSON PERES

JOSE PRIANTE
NILSON PINTO

PAULO ROCHA
RENILDO LEAL

VALDIR GANZER

VIC PIRES FRANCO

ZENALDO COUTINHO
Presentes de Pará: 10

Amazonas
ATILA LINS

PPS

PPB

PFL

PSDB

PPB

PTB

PSB

PMDB

PSDB

PT

PPB

PMDB
PSDB

PT

PTB

PT

PFL
PSDB

PFL
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EULER RIBEIRO

FRANCISCO GARCIA

LUIZ FERNANDO

PAUDERNEY AVELlNO

SILAS CAMARA

VANESSA GRAZZIOTIN
Presentes de Amazonas: 7

Rondonia
AGNALDO MUNIZ

EURIPEDES MIRANDA

EXPEDITO JUNIOR

NILTON CAPIXABA

OSCAR ANDRADE
Presentes de Rondonia: 5

Acre
ILDEFONCO CORDEIRO

JOAOTOTA

JOSE ALEKSANDRO

MARCIO BITIAR

MARCOS AFONSO
NILSON MOURAO

SERGIO BARROS

ZILA BEZERRA
Presentes de Acre: 8

Tocantins
I

ANTONIO JORGE

IGOR AVELlNO

KATIAABREU

OSVALDO REIS

PASTOR AMARILDO
Presentes de Tocantins: 5

Maranhão
ALBERICO FILHO
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO

CESAR BANDEIRA

COSTA FERREIRA

Quinta-feira 14 67401

PFL
PFL

PPB
PFL

PTB

PCdoB

PPS

PDT

PFL

PTB

PFL

PFL

PPB

PSL
PPS
PT
pT
I

PSDB
PFL

PTS
PMDB

PFL

PMDB

PPB

PMDB
PPB

PFL
PFL



67402 Quinta-feira 14

Ceará

Piauí

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

EUSEU MOURA

GASTA0 VIEIRA

JOAO CASTELO

NEIVA MOREIRA

NICE LOBAO

PEDRO FERNANDES

PEDRO NOVAIS

ROBERTO ROCHA

SEBASTIAO MADEIRA

Presentes de Maranhão: 13

ADOLFO MARINHO

ANIBAL GOMES

ANTONIO CAMBRAIA

ARNON BEZERRA

JOSE UNHARES

JOSE PIMENTEL

LEO ALCANTARA

MANOEL SALVIANO

MARCELO TEIXEIRA

MAURO BENEVIDES

MORONI TORGAN

NELSON OTOCH

PINHEIRO LANDIM

RAIMUNDO GOMES DE MATOS

ROBERTO PESSOA

ROMMEL FEIJO

SERGIO NOVAIS

VICENTE ARRUDA

Presentes de Ceará: 18

ATILA LIRA

B.SA

CIRO NOGUEIRA

GESSIVALDO ISAIAS
JOAO HENRIQUE

PPB

PMDB

PSDB

PDT

PFL

PFL

PMDB

PSDB

PSDB

PSDB

PMDB

PSDB

PSDB

PPB

PT
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PFL
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PSDB
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MUSSA DEMES

PAES LANDIM

THEMISTOCLES SAMPAIO

WELLlNGTON DIAS

Presentes de Piauí: 9

Rio Grande do Norte
HENRIQUE EDUARDO ALVES

IBERE FERREIRA

MUCIOSA

Presentes de Rio Grande do Norte: 3

Paraíba

ADAUTO PEREIRA

ARMANDO ABILlO

AVENZOAR ARRUDA

CARLOS DUNGA

DAMIAO FELlCIANO

ENIVALDO RIBEIRO

MARCONDES GADELHA

RICARDO RIQUE

WILSON BRAGA

Presentes de Paraíba: 9

Pernambuco

ANTONIO GERALDO

CARLOS BATATA

CLEMENTINO COELHO

DJALMA PAES

EDUARDO CAMPOS

INOCENCIO OLIVEIRA

JOAOCOLACO

JOAQUIM FRANCISCO

JOEL DE HOLLANDA

JOSE CHAVES

JOSE MUCIO MONTEIRO

LUIZ PIAUHYLlNO

OSVALDO COELHO

Quinta-feira 14 67403

PFL

PFL

PMDB

PT

PMDB

PPB

PMDB

PFL

PMDB

PT

PMDB.
PMDB

PPB

PFL

PSDB

PFL

PFL

PSDB

PPS

PSB

PSB

PFL

PMDB

PFL

PFL

PMDB

PFL

PSDB

PFL



67404 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

PEDRO CORREA

PEDRO EUGENIO

SALATIEL CARVALHO

SERGIO-GUERRA

Presentes de Pernambuco: 17

PPB

PPS

PMDB

PSDB
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Alagoas

ALBERICO CORDEIRO

AUGUSTO FARIAS

GIVALDO CARIMBA0

HELENILDO RIBEIRO

JOAOCALDAS

JOSE THOMAZ NONO

REGIS CAVALCANTE
Presentes de Alagoas: 7

Sergipe

AUGUSTO FRANCO

CLEONANCIO FONSECA

IVAN PAIXAO

JORGE ALBERTO

JOSE TELES

MARCELO DEDA

PEDRO VALADARES

Presentes de Sergipe: 7

Bahia
BENITO GAMA

CLAUDIO CAJADO

CORIOLANO SALES

FELlX MENDONCA

FRANCISTONIO PINTO

GEDDEL VIEIRA LIMA

GERALDO SIMOES

GERSON GABRIELLI

HAROLDO LIMA

JAIME FERNANDES
JOAO ALMEIDA

PTB
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JOAO CARLOS BACELAR

JOAO LEAO

JONIVAL LUCAS JUNIOR

JORGE KHOURY

JOSE CARLOS ALELUIA

JOSE LOURENCO

JUTAHY JUNIOR

LEUR LOMANTO

LUIZ MOREIRA

MARIO NEGROMONTE

MILTON BARBOSA

NELSON PELLEGRINO

PAULO BRAGA

PAULO MAGALHAES

PEDROIRUJO

ROLAND LAVIGNE

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

WALDIR PIRES

WALTER PINHEIRO

YVONILTON GONCALVES

Presentes de Bahia: 32

Minas Gerais

ADEMIR LUCAS

AECIO NEVES

ANTONIO DO VALLE

ARACELY DE PAULA

CABO JULIO

CARLOS MOSCONI

CUSTODIO MATTOS

DANILO DE CASTRO

EDMAR MOREIRA

EDUARDO BARBOSA

ELlSEU RESENDE

GILMAR MACHADO

HELIO COSTA

HERCULANO ANGHINETTI

IBRAHIM ABI-ACKEL
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JOAO MAGALHAES

JOSE MILITA0

JULIO DELGADO

LAEL VARELLA

L1NCOLN PORTELA

MARCIO REINALDO MOREIRA

MARCOS LIMA

MARIA DO CARMO LARA

MARIA ELVIRA

MARIO ASSAD JUNIOR

NARCIO RODRIGUES

NILMARIO MIRANDA

ODELMO LEAO

OLlMPIO PIRES

OSMANIO PEREIRA

PAULO DELGADO

PHILEMON RODRIGUES

ROMEL ANIZIO

ROMEU QUEIROZ

RONALDO VASCONCELLOS

SARAIVA FELIPE

SERGIO MIRANDA

SILAS BRASILEIRO

TILDEN SANTIAGO

VIRGILlO GUIMARAES

VITTORIO MEDIOLl

WALFRIDO MARES GUIA

ZAIRE REZENDE

Presentes de Minas Gerais: 43

PMDB

PSDB

PMDB

PFL

PSL
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PMDB

PT

PMDB

PFL
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PT

PPB

PDT
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PL
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Espirito Santo

FEU ROSA

JOAOCOSER

JOSE CARLOS ELIAS

MARCUS VICENTE

MAX MAURO

RICARDO FERRACO

Presentes de Espírito Santo: 6

Rio de Janeiro

PSDB

PT

PTB

PSDB

PTB

PSDB
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ALDIR CABRAL

ALEXANDRE CARDOSO

ALEXANDRE SANTOS

ALMERINDA DE CARVALHO

AROLDE DE OLIVEIRA

AYRTON XEREZ

BISPO RODRIGUES

CARLOS SANTANA

CORNELlO RIBEIRO
. I

DINO FERNANDES

DR. HELENO

EBER SILVA

EURICO MIRANDA
I

FERNANDO GABEIRA

FERNANDO GONCALVES

IEDIO ROSA

JAIR BOLSONARO

JANOIRA FEGHALI

JOAO MENDES

JOAO SAMPAIO

JORGE BITTAR

JORGE WILSON

JOSE CARLOS COUTINHO

LUISINHO

LUIZ SERGIO

MARCIO FORTES

MATTOS NASCIMENTO

M\LTON TEMER
MIRIAMREIO

MIRO TEIXEIRA

PASTORVALDECI PAIVA

PAULO FEIJO

ROBERrOJEFFERSON

RODRIGO MAIA

RUBEM MEDINA

S\MAO SESSIM

VIVALDO BARBOSA

Presentes de Rio de Janeiro: 37
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PFL

PFL

PPS
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São Paulo

ALBERTO GOLDMAN
ALBERTO MOURAO

ALDO REBELO

ALOIZIO MERCADANTE

ANGELA GUADAGNIN

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

ANTONIO KANDIR

ANTONIO PALOCCI

ARLINDO CHINAGLlA
ARNALDO MADEIRA

ARYKARA

BISPO WANDERVAL

CHICO SARDELLI

CLOVIS VOLPI

CORAUCI SOBRINHO

DE VELASCO

DELFIM NETTO

DR. EVILASIO

DR. HELIO

DUILlO PISANESCHI
EMERSON KAPAZ

FERNANDO ZUPPO

GILBERTO KASSAB

IARA BERNARDI

JAIR MENEGUELLI

JOAO PAULO

JORGE TADEU MUDALEN

JOSE DE ABREU

JOSE DIRCEU

JOSE GENOINO

JOSE INDIO

JOSE ROBERTO BATOCHIO

JULIO SEMEGHINI

LAMARTINE POSELLA

LUIZA ERUNDINA

MALULY NETTO
MARCELO BARBIERI

PSDB
PMDB
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PT

PT
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PFL

PSL
PPB

PSB

PDT

PTB
PPS
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MARCOS CINTRA

MEDEIROS

MILTON MONTI

NELO RODOLFO

NEUTON LIMA

PAULO KOBAYASHI

PAULO LIMA

PROFESSOR LUIZINHO

RICARDO BERZOINI

RICARDO IZAR

ROBSONTUMA

RUBENS FURLAN

SALVADOR ZIMBALDI

SAMPAIO DORIA

SILVIO TORRES

TELMA DE SOUZA

VALDEMAR COSTA NETO

XICO GRAZIANO
I

ZULAIE COBRA

Presentes de São Paulo: 56

Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO

MURILO DOMINGOS
I

PEDROHENRY

RICARTE DE FREITAS

TETE BEZERRA

WILSON SANTOS

Presentes de Mato Grosso: 6

Distrito Federal

AGNELO QUEIROZ

ALBERTO FRAGA

GERALDO MAGELA

JORGE PINHEIRO

MARIA ABADIA

PAULO OCTAVIO

PEDRO CELSO

Presentes de Distrito Federal: 7
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Goiás
DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

BARBOSA NETO

EULER MORAIS

GEOVAN FREITAS

JUQUINHA

L1DIA QUINAN

LUIZ BITIENCOURT

NAIR XAVIER LOBO

NORBERTO TEIXEIRA

PEDRO CANEDO

PEDRO CHAVES

PEDRO WILSON

ROBERTO BALESTRA

RONALDO CAIADO
Presentes de Goiás: 13

PMDB

PMDB

PMDB
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PMDB

PMDB

PSDB

PMDB

PT

PPB

PFL
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Mato Grosso do Sul

FLAVIO DERZI

JOAO GRANDAO

MANOEL VITORIO

MARCAL FILHO
PEDRO PEDROSSIAN

Presentes de Mato Grosso do Sul: 5

Paraná
ABELARDO LUPION

AFFONSO CAMARGO

ALEX CANZIANI

CHICO DA PRINCESA

DR. ROSINHA

FLAVIOARNS

GUSTAVO FRUET

IRIS SIMOES
IVANIO GUERRA

JOSE BORBA

JOSEJANENE

LUCIANO PIZZATTO

PMDB
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PT
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PFL

PFL
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LUIZ CARLOS HAULY

MARCia MATOS

MOACIR MICHELETTO

NELSON MEURER

ODILlO BALBINOTTI

OLIVEIRA FILHO

OSMAR SERRAGLlO

PADRE ROQUE

RICARDO BARROS

RUBENS BUENO

WERNER WANDERER

Presentes de Paraná: 23

Santa Catarina

ANTONIO CARLOS KONDER REIS

EDINHO BEZ

ENI VOLTOLlNI

FERNANDO CORUJA

GERVASIO SILVA

HUGO BIEHL

JOAO MATOS

LUCI CHOINACKI

PAULO GOUVEA

RAIMUNDO COLOMBO

RENATO VIANNA

SERAFIM VENZON

VICENTE CAROPRESO

Presentes de Santa Catarina: 13

Rio Grancie do Sul
AIRTON DIPP

ALCEU COLLARES

AUGUSTO NARDES

CEZAR SCHIRMER

DARCISIO PERONDI

ENIO BACCI

ESTHER GROSSI

FERNANDO MARRONI

FETTER JUNIOR

GERMANO RIGOTTO
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HENRIQUE FONTANA

LUIS CARLOS HEINZE

MENDES RIBEIRO FILHO

NELSON MARCHEZAN

OSVALDO BIOLCHI

PAULO JOSE GOUVEA

PAULO PAIM

ROBERTO ARGENTA

TELMOKIR8T

WALDIR SCHMIDT

VEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul: 21
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Dezembro de 2000

I - ABERTURA DA SESSÃO

. "O SR. PRESID,ENTE (Gonzaga Patriota) :-A lis
ta de presença registra o comparecimento' de 399 Se
nhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

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

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Pas
sa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Marçal Filho., ,

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em sintonia com a indignação popular no
caso do Juiz "Lalau", indignação agravada ante os pri
vilégios a ele concedidos quando de sua prisão e o
seu direito a cela especial, estou apresentando hoje à
Casa projeto de lei revogando o art. 295 do Código de

Processo Penal, suprimindo o direito à prisão especi
~I para todos os atuais privilegiados.

Chega de priviLégios odiosos! Não estamos
mais no tempo do coronelismo! A modernização do
nosso País passa pela modernização do nosso arca
bouço jurídico-penal.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a divulgação
deste projeto de lei em todos os órgãos de difusão
desta Casa e que a íntegra desta proposição faça
parte de meu pronunciamento, certo que estou de
que os nossos nobres pares apóiam a nossa propos
ta, que visa a uma sociedade mais justa, mais huma
na e menos elitista.

Muito obrigado.

PROPOSIÇÃO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

PROJETO DE LEI N2 ,DE 2000
(Do Sr. Marçal Filho)

Suprime o direito a prisão especial.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica revogado o art. 295 do Decreto-Lei

nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Pro
cesso Penal.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Trata esta proposição de retirar de nossa legisla
ção um privilégio odioso que, infelizmente, persiste
ainda em nossos dias, que é o direito de alguns privile-
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giados, quando sujeito a prisão antes de condenação Ainda em 1872 - na vigência do Império e do re-
definitiva, ser recolhido a quartéis ou prisão especial. gime escravocrata -, realizou-se o primeiro censo no

Na verdade, esse privilégio é bem característico Brasil, ~rova de que, já ~aquele tempo, impunh~-se a
de uma época em que imperava o coronelismo em nec~ssldade de conhece-lo para ~elhor governa-lo. A
que se considerava uma pessoa melhor que outra. partir de 1890, passou-se a faze-lo de dez em dez

A d' Ih' '[" - 'T- anos, intervalo em que se atualizariam os números e
c~e ItO que.seme ante pnvl eglo nao se Justl I se colheriam novas informações.

ca nos dias de hOJe. G' d' h' d ._ ., raças a essa pesquisa, Ispomos oJe e gl-
Por essas r~z?es conto com ,o ~~~IO, dos Ilustres gantesco banco de dados sobre a História do Brasií

Pares para suprimir semelhante pnvlleglo de nosso nos últimos cem anos.
ord:mamento !urídico, tornando, d~~sa forma, nossa A tão substancioso acervo é que recorrem histo-
sociedade mais humana, menos ~lItlsta. riadores e cientistas polfticos, sociólogos e professo-

Sala das Sessões, de de 2000. - Deputado res, homens públicos e jornalistas, desejosos de com-
Marçal Filho. preender mais e melhor °que já foi o Brasil. Justa-

O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PMDB-RJ. Pro- ment~ porque na ~ompreensão do pass~do ,é que se
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e base!a a prepar~!ao do fut~ro; na expene~cla do on-
Srs. Deputados, imaginemos que, a milhares de quilô- tem e que se apolam os projetos do ama~ha, na lon~a
metros de altitude, houvesse uma potente máquina marc~a ~e um povo rumo ao desenvolvImento SOCIO-
fotográfica capaz de bater um retrato do Brasil. Não economlc.o.., , . A ,

uma dessas fotos obtidas por satélite, em que se , ~o limiar do seculo XXI e do terceiro mllenlo~ os
vêem apenas as montanhas e florestas do lugar, mas braSileiros ~guardam os rece.~seadores como se vles-
uma em que pudéssemos reconhecer e distinguir as se~ ~Ies nao com uma batena de perguntas,. mas de
feições de cada um dos 167 milhões de brasileiros e, maq~lna em pun~~ para fazer uma foto que pr~m~ pelo
mais do que isso, saber sua faixa etária, seu grau de colondo e pela nJt~dez. Foto ~m ~~e se revelan.am -
instrução seu estado civil sua renda familiar. como nos mostrarao os questionarias - os defeitos e

. ' .' , . , virtudes, os malogros e vitórias, os problemas e con-
:OIS bem. Essa ImpresSIOnan}e e prodigiosa fo- quistas de que se faz o cotidiano do povo brasileiro.

togr~fla ~omeçou a ser tirada em 1- de ag~sto, com ~ Essa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
re,allzaçao do Ce~so 2000 ~el? IBGE,-Instltuto Brasl- confiança que nos desperta o Censo 2000. Aos re-
lelro d~ Geografia e Estatlstlca. ~te 31 de outubr~, censeadores, os votos de bom e profícuo trabalho;
22_0 mil rece~s~adores percorrer:a? .cerca, de 43 m~- aos milhões de brasileiros que lhes abrirão as portas,
Ih~es de domlclllos em todo.o terntono.naclonal, 4 ml- a certeza de que deste grande censo emergirá um
Ihoes deles no Estado do RIo de Janeiro. Brasil maior e melhor, digno do futuro de paz e de

Ao final dessa gigantesca operação, o Censo prosperidade a que nos destinamos.
terá consumido 500 milhões de reais, para que sai- Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
bamos responder basicamente a quatro perguntas: tados.
Quantos somos? Quem somos? Como ,estamos? Desde os idos de 1982, com o meu primeiro livro
Que futuro nos aguarda? As respostas, alem de nos - "Brasil do 111 Milênio" - já defendia projeto de desen-
informar sobre o crescimento, a evolução e a distribui- volvimenta urbano para as grandes cidades do País,
ção geográfica da população brasileira, orientarão os sobretudo para o nossa estimada cidade do Rio de
investimentos que devem ser feitos em saúde, educa- Janeiro.
ção, energia, saneamento básico e transporte, entre Com o correr do tempo, escrevi ainda sobre o
outras áreas. tema os livros "Retrato de uma época" (1990) e, mais

Daí a importância do Censo para a definição de recentemente, "Vitrine do Brasil- uma nova engenha-
políticas e de prioridades econômicas. Sem ele, go- ria para o Rio" (1997). Há outras obras do gênero tam-
verna-se o País como que às escuras, em vôo cego, bém de fllinha lavra em fase de conclusão, sem falar
gastando-se dinheiro e esbanjando-se recursos em trabalhos futuros que também pretendo, a tempo
como um homem de negócios que não saiba qual o e a horas, elaborar.
patrimônio de sua empresa, quantas pessoas nela Ora pois. Para meu regozijo, deparei recente-
trabalham, qual o estoque de que dispõe, qual a recei- mente com reportagem do jornal OGlobo, edição do
ta mensal e outros elementos que constituem o dia 8 do corrente mês, de que deriva que dois futuros
bê-á-bá da administração. Secretários Municipais da nova gestão que tomará lu-
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gar em 2001, os Srs. Eduardo Paes e Alfredo Sirkis, Queira Deus que, enfim, o sofredor povo cario-
da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de ca, encontre sua redenção em termos de cidadania e
Urbanismo, respectivamente, coincidentemente con- de melhores condições socioeconômicas de vida.
cordam com alguns dos pontos de vista que tenho, Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
por todos esses anos, desposado. dar entrada em dois projetos de lei. Um para alterar a

Eminentes Parlamentares, enquanto aquele Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998; o outro dá in-
pretende dar caráter ambiental às ações a cargo de centivos a empresas que empregarem idosos.
sua Pasta, estancando o ~rescimento das favelas, Peço, por fim, a V. Exa. autorize a divulgação
bem como dos loteamentos Irregulares, fazendo cres- deste pronunciamentos nos órgãos de comunicação
cer. o saneamento da Barra da Tijuca, ~e Jacare~a- da Casa.
gua e de toda a Zona Oeste, este tenciona suscitar .. .
áreas de crescimento limitado, ao exigir estudo de im- MUito obrigado, Sr. Presidente.
pacto de vizinhança para os licenciamentos de obras O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - O
e provimento de que as normas urbanísticas só se ve- pronunciamento e os projetos de lei de V. Exa. terão a
nham a mudar quando houver interesse ambiental - tramitação regimental.
tudo isso importando, pois, cheia desburocratização, O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Com
h~ .muito demandada de nosso Código de Obras mu- a palavra a Deputada Esther Grossi.

mClpal. . . . . . . A SRA. ESTHER GROSSI (PT-RS. Sem revisão
Isso Implica, n~bres Deputados, ate aqUi Ja se da oradora.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

!er abraçad~ bons 25 Yo do que, nes~a nossa verdade- ocupo a tribuna para falar de acontecimento de muito
Ira luta de Vida, ~pregoamo~ .. De feito: se~pre te~os significado para a educação e para a cidadania brasi-
s~s~entado que Influxo POSitiVO ~a s~tuaça? de Vida leira, qual seja, a excursão cultural que 77 funcionári-
diária dos grandes aglomera?~s cltadmos so pode r~- os terceirizados da Câmara dos Deputados fizeram a
sultar de .quatro v:tores S.OCI~IS de ~rogresso. Noml- Porto Alegre, Gramado e Canela, passando, na volta,
nalmente. educaçao, ~abltaçao, saude e transporte. or Santa Catarina Paraná São Paulo Minas Gerais
Somente por obra efetiva nesses fatores de desenvo- ~ Goiás ' , ,
lução, as populações das grandes cidades poderão .
ter melhorado o seu índice de Desenvolvimento Hu- Participaram de curso de três meses oferecido
mano -IOH, o que já não é sem tempo. pela Comissão de Educação 127 funcionários tercei-

Nessa consonância, as atuações que a sobredi- rizados desta Casa que não sabiam ler e escrever,
ta reportagem declina, de feição assinaladamente ur- mas que aprenderam por intermédio de um jeito novo
bana, com toda a certeza, de plano dizem respeito às de ensinar desenvolvido a partir da proposta revoluci-
condições cariocas de vivenda. E é inafastável que as onária do GEEMPA - Grupo de Estudos sobre Educa-
medidas ali recomendadas revertem em proveito dire- ção, Metodologia de Pesquisa e Ação, uma ONG de
to da habitação e indireto da saúde. Pensando bem, Porto Alegre que há trinta anos trabalha deliberada-
por exemplo, a ênfase em saneamento, de que o Rio, mente a serviço da melhoria do ensino em nosso
com razão, tanto reclama, não deixa de ser indicação País.
manifesta de vindoura superior higidez da população. Esse novo jeito de ensinar requer a ação de pro-

Ilustres pares, o Rio de Janeiro já está na dire- fessores titulados que envolvam o alunato, além da le-
ção dos 2 milhões de favelados, distribuídos em mais itura das palavras, na leitura do mundo, e fez com que
de 700 áreas. A Baía da Guanabara, se não acabou, esses funcionários pudessem ir a Porto Alegre, Gra-
está a ponto de, tal a poluição que a carcome e des- mado e Canela.
natura. Com relação à má distribuição de renda, mais Eles saíram de Brasília de avião, o que é real-
do que ser vitrine, é retrato acabado da infeliz realida- mente extraordinário, já que a maioria sequer conhe-
de desta Nação.. cia o aeroporto da cidade, e puderam reconhecer que

Que as medidas aconselhadas na notícia que andar de avião não deve ser prerrogativa só de parte
trouxemos à baila sejam ao menos uma luz no fim da sociedade. Tentou-se eliminar, ao menos simboli-
desse negrume que a todos nós peja. De nossa parte, camente, o apartheid existente em nosso País, em
compraz-nos ver parcela de nossas idéias, melhor que alguns desfrutam tudo o que há de bom e outros
dito, nossos próprios ideais, em programa positiva- só carregam o peso dos trabalhos, como no caso dos
mente de macroadministração. E, pois, desta tribuna, funcionários da limpeza da Câmara dos Deputados,
auguramos-lhe inteiro sucesso. pois constituem mão-de-obra sem qualificação.
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O curso para os 127 funcionários da Câmara Deputados, ocupamos a tribuna para lamentar o fato
não-alfabetizados terminou sem que houvesse ne- de que, a cada feriado, ocorram várias chacinas no-
nhuma evasão. Justamente porque tiveram esse méri- nosso Estado, Pernambuco, principalmente na Capi-
to, puderam fazer essa viagem, com a colaboração da tal, Recife. Registramos hoje a chacina ocorrida no Dia
Unesco, da própria Câmara, da TBA Informática e da de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Recife.
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. E pos- Entre as 18 horas da última quinta-feira e as 8 horas de
so testemunhar o quanto elq foi significativa para eles. ontem, aconteceram sete assassinatos na Capital e

São pessoas do Nordeste, do norte de Minas e outros dez na Região Metropolitana do RE-cife.
de Goiás, que recebem um salário mensal de cerca Entre os crimes mais violentos do final de sema-
de 200 reais e tiveram a chance de conhecer o Sul, na, está a chacina que resultou em três mortes, em
um universo bem diferente. E o conheceram de mane- Caruaru, a 130 quilômetros do Recife, e o assassina-
ira realmente nobre, porque lá tiveram o que há de to de três mulheres nas proximidades do Sítio Santa
melhor. Viram o Natal Luz, em Gramado; foram rece- Casa, no Município de Paulista.
bidos.pelo P~efeito, com u~ churrasco gaúch~, como Na Capital, o dia mais violento, segundo docu-
convem. Abnlhantando o jantar a eles ofe.r~cldo, um mento enviado pela Secretaria de Defesa Social à im-
coral e um gru~o d~ ?TG apresentaram musicas gau- prensa, foi justamente o Dia de Nossa Senhora da
chescas. DepOIS, vlsl,taram a Cascata do Caracol, re- Conceição, sexta-feira, com três mortes. Na Região
alm~nte uma maraVilha para os olhos, ~u~ parque Metropolitana de Recife, no sábado e no domingo,
c~elo de paz. De ~olta a Porto Alegre, ~artl~lparam de aconteceram quatro assassinatos em cada um des-
glncan~, c~m mais 100 ~Iunos de Hor~zontlna, Can?- ses dias. Ainda segundo a Polícia, foram registradas
as e Vlamao, que tambe~ ~e alfabetl~aram em, tres na Capital e na Região Metropolitana, oito lesões co/'-
meses, pelo mesmo novo Jeito de ensinar. ~a glnca- porais. quatro roubos, três furtos e seis registros de
na, puderam demonstrar que realmente sabiam ler e porte ilegal de arma. No mesmo período 63 veículos
escrever. Foram acompanhados por várias equipes foram roubados ou furtados no Estado. '
de televisão, que faziam questão de testá-los, para C f' . .,. S P -d t '
ver se sabiam mesmo. . amo a Ir~el no IniCIO, r. resl ente, es e e ~m

F I· t It d ' I' I I ' registro lamentavel e vergonhoso para nosso quendoe Izmen e, o resu a o e pa pave : e es se sal- P b
'b f d . D emam uco.ram sempre em e oram vence ores na gmcana. e- . "

pois, visitaram o Teatro São Pedro e outros locais de DeiXO o meu apelo ~s autond.ades ~~mpetent~s
cultura de Porto Alegre. À noite, a microcervejaria do Estado, para que reve~ar:n s,ua slstematlca de ~Ç9?
Dado Beer os brindou com um coquetel, oportunida- e tentem.. d:ss.a form~, diminUir os assustadores mdl-
de em que puderam tomar deliciosa cerveja. Depois ces de vlolencla, afendos no Estado.
de mais um churrasco, voltaram de ônibus, percorren- Hoje à tarde, estará sendo apresentada, pelo
do gradativamente cada um dos Estados do caminho. eminente Deputado Alberto Fraga, a reestruturação

Gostaria que toda a Nação soubesse que essa da segurança pública. Trata-se de projeto moderno e
viagem teve caráter simbólico, para. mostrar que es- que, temos certeza, melhorará a situação. Felizm~n-
ses bens da cultura, que devem ser de todos, foram te. colocamos um capítulo destinado à segurança pú-
conquistados por um punhado de funcionários da Câ- blica na Constituição, mas o Poder Público não dá as
mara dos Deputados, pelo desempenho, persistência condições necessárias para sua real implantação.
e coragem de não desistir de projeto que muitos brasi- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
leiros iniciam e não terminam. O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB -

Muito obrigada, Sr. Presidente. CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Durante ° discurso da Sra. Esther Sras. e Srs. Deputados, uma das lastimáveis omis-

Grossi, o Sr. Gonzaga Patriota, 49 Suplente sões o,corrid?s duran~e ,esta Sessão ~egislativa pies:
de Secretário, deixa a cadeira da presidên- tes a fmdar e, se_m dUVld~, o esquecimento a que !Ol
cia, que é ocupada pelo Sr. Marçal Filho, § relegad~ a.votaçao do proj~to de em~~d~ CO,~StltUCI~-
29 do artigo 18 do Regimento Interno. nal que limita o uso de medidas provlsonas, Ja aprecl-

I ado pelo Senado Federal e, desde agosto, pendente
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo de deliberação por parte do Plenário da Câmara dos

a palavra ao Deputado Gonzaga Patriota. Deputados, em que pese o declarado propósito do
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/P8S-PE. Presidente Michel Temer de submeter a matéria ao

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. exame conclusivo deste Plenário.
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Não será demais recordar que o tema há sido Mais de setenta medidas provisórias se acham
objeJo de_sucessivos pronunciamentos em ambas as distribuídas entre as várias Comissões Mistas, sendo
Casas, numa conscientização de que sérias restri- poucas as que resultam em projetos de conversão,
ções devem embargar a abusividade do uso de tais após longas articulações entre Lideranças do Gover-
instrumentos do nosso processo legislativo, cuja ori- no e Oposição, na busca de redações consensuais
gem, durante a elaboração da Carta de 5 de outubro que atendam ao interesse geral.
de 1988, teve por inspiração o Direito italiano, embo- Porduas vezes, desta mesma tribuna, cheguei a
ra, ali, os pressupostos de urgência e relevância se- apelar à Mesa Diretora e às Lideranças mais categori-
jam rigorosamente observados, ao ensejo de sua res- zadas para que incluíssem na Ordem do Dia o traba-
pectiva edição. lho de que participei, na expectativa de que encon-

Comissão Especial, presidida pelo Deputado trassem o conjunto dos eminentes pares, induzin-
Ricardo Izar e tendo como Relator o Deputado Rober- do-os a adotar idêntico procedimento, cuja finalidade
to Brant, trabalhou durante três meses consecutivos, maior é a valorização do Poder Legislativo, trazendo
promovendo audiências públicas com Ministros, téc- para o nosso âmbito aquilo que a Carta Constitucio-
nicos e professores de Direito Constitucional, na bus- nal nos defere legitimamente.
ca do melhor caminho a ser observado na aplicação Fica, mais uma vez, veemente apelo para que a
correta daquele instituto, evitando-se que o Poder Câmara se posicione a respeito, mesmo que no pe-
Executivo continuasse a servir-se de medidas provi- ríodo extraordinário, já previsto para janeiro vindouro.
sórias para pretextos de menor importância, conspur- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. -,
cando do Legislativo prerrogativa inerente às suas ex- O SR. MÁRIO ASSAD JÚNIO~ (PFL - MG.

~ plícitas funções institucionais. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
O próprio Ministro Nelson Jobim, Constituinte Deputados, uso este Pequeno Expediente para sensi-

de 1988 e Relator da frustrada revisão de 1994, reco- bilizar as Lideranças desta Casa e os nobres _colegas
nheceu a imperiosa necessidade de se promover rígi- Parlamentares no sentido de apreciarmos, na próxi-
da regulamentação, impeditiva dos excessos que ma sessão do Congresso Nacional, projeto-de lei de
vêm ocorrendo e que são por todos reconhecidos conversão, do qual fui Relator, relativo à Medida Pro-
como despropositados, pois atingem presentemente visória nº 2.010, de 2000, que trata do superávit dos
elevado número, com o qual Senadores e Deputados fundos constitucionais. A partir da Lei nº 9.530, com
não podem mais conviver, sob pena de continuarem à algumas exceções, esse superávit tem sido, no final
margem da iniciativa das leis. do exercício, apropriado pelo Tesouro.

No relatório, meticulosamente redigido pelo De- O projeto de conversão de minha lavra, já nego-
putado Roberto Brant, estabelece-se que a vigência ciado com o Poder Executivo, extingue definitivamen-
de cada medida provisória será de 60 dias, prorrogá- te a apropriação de superávits a partir do reajuste fis-
veis por igual prazo, findo o qual a Ordem do Dia per- cal de 2000.
manecerá obstruída, até que haja definitiva delibera- Era o que tinha a dizer.
ção congressual. O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem revi-

A alteração procedida, mesmo sem ter sido am- são do orador.) - Sr. Presidente, companheiros, servi
pia, significará o retorno do projeto ao Senado Fede- em Nioaque, Mato Grosso do Sul, três anos de minha
ral, o que poderá se verificar durante a cogitada con- juventude dedicados ao Exército brasileiro, no posto
vocação extraordinária, em clima de entendimento de Tenente. Lá, usávamos água de poço e tínhamos
entre os membros que compõem as várias bancadas algumas poucas horas de energia por dia: duas de
- todos interessados em que se chegue ao término manhã, duas à tarde e quatro à noite. Cumpri minha
dessa novelesca e infindável tramitação. missão, da qual muito me orgulho, çolaborando, em

Mencione-Ele, por oportuno, que todos os Presi- grande parte, para levar um pouco de progresso
dentes da República, desde José Sarney, Fernando àquela cidade, a exemplo do trabalho político feito
Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, atualmente por V. Exa. que ajuda - ~ muito - a levar
em maior ou menor escala, serviram-se das MP, fa- um pouco de progresso ao seu Estado.
zendo-o quase sempre sobre o impui.:,o de que o an- Ontem, por ocasião do almoço de fim de ,ano,
damento ordinário das proposições ocorre sempre quando o Sr. Presidente da República reuniu o Minis-
modorrentamente, com a sociedade à espera de deci- tro da Defesa e seus Oficiais-Generais, foi anunciado
são sobre assuntos que lhe dizem respeito e mere- que os militares terão reajuste salarial a partir de 1º
cem. por isso, solução pronta e eficaz. de janeiro do ano que vem. Esse reajuste foi concedi-
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do por meio de medida provisória que chegará a esta nadares acabaram com a instituição, e hoje, infeliz-
Casa, segundo S.Exa., nesta sexta-feira, dia 15 - e mente, ela está desacreditada. Estamos marchando
dela tenho cópia. para isso nas Forças Armadas. Seu profissional não

Não quero ainda ser muito incisivo, pois antes tem motivação para mais nada e, depois dessa pro-
quero vê-Ia publicada no Diário Oficial da União, mas posta, ficará pior ainda.
sinto vergonha do que tenho em mãos: mais uma Dirijo apelo aos Chefes Militares - porque obvia-
chanta~em,com os r:tilit~res, co~ aqueles qu~ estão mente a imprensa noticiará essa mudança na lei e ha-
nos mais distantes nncoes, servmdo ao BrasIl. Gra- verá reações nas unidades - para que levem esse as-
ças a Deus, saí da ativa do Exército, porque, quando sunto ao conhecimento não do Ministro Geraldo Qu-
entrei, foi para servir a minha Pátria e não a alguns intão, mas do Presidente da República, ou o tragam a
home,ns: esta Casa, onde existem Deputados que podem tra-

Existe hoje a figura do Ministério da Defesa. balhar contra a proposta, de modo a que não venha-
Apenas três pessoas votaram contra a criação desse mos a desgastar - e muito - a imagem das Forças
Ministério. Fui uma delas, porque sabia que, instituída Armadas e desagradar aos militares com um aumen-
a Pasta, iriam danificar as Forças Armadas. Só não to de mentirinha.
esperava que fosse com toda essa velocidade. Era o que tinha a dizer.

A, medida ~rovis~ria ai~da vai chegar a esta O SR. RICARDO FERRAÇO (PSOB _ ES S
Casa na sexta-feira. Nao aceitem, caros colegas, o , _ , . em
que nela está inserido, lutem para que o militar não te- revlsao do ora?or.) - Sr. ~~esl~ente, Sras. e Srs.,O~-
nha esse propalado reajuste! Ela quebrará a espinha putados, depoIs ,da establllzaça~ ?a moe?a e p,r~ncl-

dorsal dessa catego . b d Ih palmente da Lei de Responsabilidade Fiscal, ja sena, aca an o com o que e res- , . ~.

ta de vibração e patriotismo. pode ter um en,tendl~ento acerca da Imp,or~ancla da
_ , . , , retomada do fmanclamento do setor publico e do

, ~ao ven~a outr? dizer ,que o ~1~ltar morrera na equilíbrio fiscal, porque são valores hoje consblida-
P?slçao. Isso e mentira! O que o MI~lstro da Oefes~ dos na sociedade brasileira.
disse ontem - quanto a ser bom o projeto e substancl- " . _ .
ai o reajuste - é mentira. A proposta esculhamba a E precisamente por ISS? que nao ~onsegUl~o~
carreira militar: acaba com a gratificação de tempo de entender a falta ~e compro~lsso da e~U1pe ~conoml-
serviço, de que nenhuma c/asse de servidores civis ca com a e!evaça? da quallda~e do aju,st~ fiscal, em
cogita abrir mão, e com a promoção para o posto aci- curso. O aju~te fiscal ,sustentavel, sera IfTlPosslvel,
ma por ocasião da passagem para a reserva. sem um padrao de qualidade que orrente o processo.

Ora, ,Sr. Presidente, a vida que o militar leva é de Quero valer-me do exemplo da Capital ~o meu
sacrifício. Ninguém fala em nos dar fundo de garantia, Estado, Vitória, tão bem administrada pelo Prefeito
direito ã greve ou à sindicalização. Se tivéssemos sin- Luiz Paulo Vellozo Lucas, que, quando do infcio de
dlcato, acabaríamos com esse projeto safado e sua gestão, já encontrou uma cidade bem administra-
sem-vergonha, que tem a cara do Or. Geraldo Quin- da, tendo, inclusive, democraticamente discutido seu
tão. Deixo meu apelo aos Comandantes Militares. planejamento estratégico com a sociedade. Mas o

Como disse Jonas Savimbi, líder da Unita, que Pr~feito Luiz Pa,ulo encontrou também uma folha,sa-
luta pela independência de Ango,la há quase trinta lanal q~e creSCia, nc:quele moment~, a .taxas aCima
anos, só quem tem força tem poder. Pelo menos de da receita, por p;~ssao da fo~ha dos InatiVOS e da es-
vez em quando, os chefes militares devem e tem de trutura de beneficIo dos servidores.
dar demonstração de força. Não podem aceitar que Em face dessa conjuntura e em parceria com a
meia dúzia de paisanos, que não entendem bulhufas Câmara Municipal, comprometida com o equilíbrio
de iei de remuneração e de militarismo, façam uma das finanças públicas, foi aprovado um conjunto de
proposta dessás, que também apunhala as costas medidas e reformas visando à reestruturação radical
dos que estão na reserva. do sistema de benefícios e à criação de um sisterra

Os militares serão os únicos que, na inatividade municipal de previdência capaz de sustentar a folha
- aposentadoria, se fossem civis -, contribuirão para de inativos. Esse conjunto de medidas reverteu, com
a Previdência com 12,5%. É o absurdo dos absurdos! segurança, a tendência de deterioração das finanças

O objetivo de Fernando Hen~ique Cardoso, te- públicas.,
nho certeza, é'o de criar um clima de insatisfação e Com base nesse esforço, nesse compromisso,
esculhambar as Forças Armadas. Vejam o exemplo foi possível mostrar à população o que é possível fazer
da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Os últimos Gover- com 18% de capacidade de investimentos próprios da
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Prefeitura. O resultado foi um sucesso e o Prefeito Luiz crédito saudável, multiplicarão sua capacidadé de in-
Paulo foi reeleito com 70% dos votos válidos. ' tervenção e serão referência para os demais. (]) Brasil

Tão logo assumiu, o Prefeito Luiz Paulo apre- precisa descobrir isso. . , • '
sentou às principais autoridades econômicas do G?- Sr. Presidente, é a reflexão que deixo para o Ple-
verno Federal a proposta de um programa nacional nário. I I.'.

de ajuste fiscal das administrações municipais. Muito obrigado. '.
Advertiu que seria mais econômico e mais eficaz apli- O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER' REIS
car um programa com esse propósito àquela época - (PFL _ SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quando ainda se iniciavam os mandatos municipais Sras. e Srs. Deputados, no início do mês ae'julho do
que ora se findam -, numa ação preventiva, do que corrente ano aproximadamente duzentos íridios gua-
enfrentar o bloco de pressão de inadimplentes e endi- ranis, vindos da reserva de Nonoai, no Estadó do Rio
vidados. Grande do Sul, invadiram uma área de reflorestamen-

O Governo não só deixou de discutir e adotar to na localidade de Araçá, interior do Município de Sa-
medidas nessa direção como também fez a rolagem udades, no meu Estado, Santa Catarina. Reiyindica-
da dívida dos Estados, e depois editou a Medida Pro- vam os invasores a demarcação de uma novareserva
visória nº 1.811, que trata da dívida dos Municípios, indígena, envolvendo parte do território daquele Mu-
não os diferenciando e nivelando todos eles. Naquele nicípio e uma área do Município vizinho Cunha Porão
mesmo momento, o Conselho Monetário Nacional No Município de Saudades, a área pretendida
proibiu qualquer operação de crédito com Estados e pelos índios compreenderia 141 pequenas proprieda-
Municípios, proibição essa que já dura mais de dois des rurais cujos legítimos proprietários trabattlam em
anos, inclusive para aqueles que ajustaram suas con- regime de economia familiar. São ao todo 68~ pesso-
tas e portanto estão com suas economias em ordem. as. A grande maioria dos agricultores que a!u~lmente

Em resultado, a tragédia anunciada aconteceu. lá residem, segundo estou informado, trabalqam ter-
Não se conseguiu coibir o endividamento irresponsá- ras que há mais de 50 anos foram adquirida~,p'or atos
vel; ao contrário, ele foi antes estimulado pelas suces- inter vivos ou por causa mortis, tendo sidq. feitos os
sivas rolagens de dívidas feitas para proteger o siste- devidos registros oficiais. ,
ma financeiro do risco de operações com o setor pú- No dia 18 de outubro, o MM. Sr. Juiz ~e Direito
blico. E o pior é que a parte saudável do setor público da 2ª Vara Federal de Chapecó proferiu sente,nça de-
ficou com seu crescimento atrofiado pela ausência de terminando a retirada dos indígenas. Para tanto, re-
crédito. quisitou três ônibus e três caminhões à PreJeitura de

O acesso ao crédito deve ser a maior recompen- Saudades. Surgiu, então, um fato grave: os 1J10toristas
sa do esforço de adimplência, da seriedade, e não o dos veículos de carga foram seqüestrados e somente
contrário. Considero inadiável a profissionalização do liberados depois de pronta intervenção da P0Jícia Fe-
gerenciamento de crédito ao setor público. deral que atua no Rio Grande do Sul. Os caminhões

A burocracia medíocre e os políticos de baixa permaneceram retidos pelos índios em Nonoai.
qualidade, que vivem de distribuir favores e privilégios De outra parte, conforme informação colhida no
em troca de subserviência, preferem que a atual regra dia 8 do corrente mês de dezembro junto a,q Prefeito
de acesso ao crédito siga sendo o compêndio, ou de Saudades, permaneceria na região o grupo técni-
seja, se o tomador é amigo, aliado ou parceiro, tem co da Funai, constituído por portaria, e esse wupo es-
acesso fácil; se é um Prefeito competente mas sem taria percorrendo a área às escondidas - ~pesar de
padrinhos fortes, ou desconhecido, ou ligado à Oposi- manifestação judicial e do crime de seqüestro -, pre-
ção, não tem chance de obter os financiamentos. sumindo-se que, para tanto, percebendo diárias e re-

Se esse critério prevalecer, andar na linha será alizando as demais despesas á elaS' inerentes.
um péssimo negócio e a Lei de Responsabilidade Fis- A informação é merecedora da devida conside-
cal não terá a menor chance de pegar, mesmo com ração. . r

ameaças de punição. - I J '

Dívida é como o colesterol: existe a boa e a ruim. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa~os, faço
Tratar ambas da mesma maneira é morte certa. Os este breve relato para dizer que a área de terras
organismos desequilibrados e inadimplentes só farão pretendida pelos índios de Nonoai, ~u~ a,FUNAI, ~o
o esforço do ajuste se souberem que dele depende o que parece, insiste em demarcar, aos mdlge~as na?
acesso ao crédito. E os organismos saudáveis, orga- pertencem, como à União também não. Ela e propn-
nizados, com capacidade de investimento, obtendo edade daquela gente trabalhadora, sofrida e boa



Constitucional. usucapião. terras situa
das em aldeamentos Indígenas. inexistência
de interesse da união. incompetência da
Justiça Federal.

-As terras situadas em antigos aldea
mentos indígenas não pertencem à União
Federa.2, eis que o Decreto-Lei nº 9760/46,
ou assumiu a natureza de Emenda Constitu
cional na Carta de 1937 e foi revogada pela
Constituição de 1946 ou, como norma inferi
or, não foi recebido pela nova ordem. Des
tarte, falece o interesse da União, tornan
do-se incompetente a Justiça Federal para
processar e julgar o feito.

-Apelação e remessa oficial impróvidas
(folha 202).

A União, com as razões de folha 217 à 222,
nas quais evoca a alínea "a" do permissivo constitu
cional, articula com o malferimento do artigo 20, inci
sos 1 e XI, da Carta Política da República, argumen
tando que, com a extinção dos aldeamentos indíge
nas, as terras abandonadas foram devolvidas à na
ção, ficando o Governo, a partir da Lei nº 1.11~60,
autorizado a aforá-Ias. Como os aforamentos calram
em comisso, consolidou-se o domínio pleno da Re
corrente sobre as terras. Salienta, ainda, que as ter
ras em questão não foram transferidas ao Estado,
por força da Constituição de 1891, pois não se inclu
em entre as terras devolutas, riem entre os próprios
nacionais desnecessários ao Governo Federal à
data da promulgação da mencionada Carta. Daí a
evocação do Verbete nº 334 da Súmula desta COlt~,

cuja' orientação é no sentido da impossibilidade de
serem adquiridos, por usucapião, os bens dominiais
e os demais bens públicos.

Os Recorridos não apresentaram con
tra-razões, (certidão de folha 224), estando o p~o

cedimento,atinente ao juízo primeiro de adrnissibi
lidade à folha 227.
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que junta seus esforços aos de tantos outr?s peque- 09/12/98 TRIBUN.A~ :LE~O _
nos e médios agricultores para gerar a nqueza de Recurso Extraordmano.~- 219.983-3 Sao Paulo
Santa Catarina e do Brasil. Relatormm. Marco Aurelio

.. ,. . Recorrente:União Federal
Impõe-se, destarte, que o Mmlsteno da JustIça Advogada: Pfn _ Marisa S Vasconcellos

e, no que lhe cou~er, o Governo do E~tado de San- Recorridos:Francisco Nacarato e outra
ta Catarina ~assem a most~r ~ auton~a.d~ de que Advogados:Valdemar Geo Lopes e outros
estão r,evestldos, em respeIto .a ConstltUlçao Fede- , .
ral, em respeito ao Supremo Tribunal Federal, seu Relataria

guardiãp r,náximo, para a seguranç~ e a tran~üi}i~a- O Senhor Ministro Marco Aurélio _ O acórdão
de das famílias produtoras, verdadeIras propnetanas impugnado mediante o extraordinário encontra-se as-
daquelas terras. sim sintetizado:

Defendo o exercício da autoridade dentro dos
limites da' lei, o que implica não compactuar, por
ação ou omissão, com movimentos contrários à le
galidade e ao direito de propriedade, sem prejuízo
do dever constitucional de velar o Estado Brasil pe
Jos direitos dos índios nossos irmãos.

A esse propósito, quando me refiro ao respei
to, pelos que atuam no Poder Executivo, à Constitui
ção e a'o Supremo Tribunal Federal - a instituição
que, no Brasil, diz o que é e como é a Constituição
positiva -, estou-me referindo ao exato sentido, al
cance eabrangência da expressão ''terras tradicio
nalmente ocupadas pelos índios", constante dos
enunci~dos dos arts. 20, XI, e 231 da Carta Magna,
conforme explicitado em decisão tomada por unani
midade de votos, após aplicação dos métodos histó
rico, gramatical, lógico, teleológico e sociológico que
informam a hermenêutica, por nossa Suprema Cor
te, reunida em Tribunal Pleno, no acórdão publicado
no Diário Oficial da União de 17 de setembro de
1999, referente ao Recurso Extraordinário nº
219.983-3, cujo inteiro teor faço anexar a esta fala,
pois o tempo regimental não me permite nem me~

mo sintetizar seus dizeres, merecedores da maIs
atenta leitura.

Reitero, Sr. Presidente, meu pedido para que
V. Exa.' determine a anexação a este meu discurso
do acórdão do Supremo e de uma decisão da Advo
cacia-Gerai da União.

Para concluir, devo dizer que estou a falar a V.
Exas. de uma interpretação dada pelo Supremo Tri
bunal Federal ao texto da Constituição, decisão re
cente, que permanece atual, só tomada depois d~

necessária maturação no âmbito das Turmas de MI
nistros em que'a Corte se decompõe para bem po
der dizer do nosso Direito Constitucional estável.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O ORADOR:
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o recurso especial simultaneamente interposto
teve o trânsito obstado mediante a decisão de folha
226, seguindo-se a protocolação de agravo, desprovi
do no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

'A Procuradoria Geral da República exarou o pa
recer de E 01gas,229 e 240, preconizando o provimen
to do recurso, na forma de precedente da Corte, ado
tado em caso análogo.

E o relatório.

Voto

O Senhor Ministro Marco Aurélio (Relator) - Os
pressupostos gerais de recorribilidade estão atendi
dos. Constata-se haver sido o acórdão impugnado
mediante o extraordinário publicado no Diário de 15
de dezembro de 1994 (folha 203), ocorrendo a mani
festação do inconformismo em 13 de fevereiro imedi
ato (folha 216), havendo de considerar-se o período
relativo às férias forenses, e, portanto, a suspensão
do prazo recursal. Resta examinar a alegada violên
cia aos incisos 1 e XI do artigo 20 da Constituição Fe
deral.

Rememorem-se os preceitos, consignando-se,
de início, que o precedente evocado pela Procurado
ria Geral da República não serve ao desfecho da pen
dência. É que o caso concreto que o fez surgir dizia
respeito a área demarcada pela FUNAI, cujo ato foi
homologado pelo Presidente da República.

Preceituam os dispositivos apontados como in
fringidos:

Art. 20 São bens da União:
1 - os que atualmente lhe pertencem e

os que lhe vierem a ser atribuídos;
XI as terras tradicionalmente ocupadas

pelos índios;
A ação de usucapião extraordinária intentada

diz respeito a imóvel urbano assim individualizado na
inicial:

Uma casa pô nº 186 (antigo nº 23) da
RLla 8ahia e seu respectivo terreno, consti
tuído pelo lote nº 21 da quadra O situado no
Bairro de Vila Lucinda no perímetro urbano
do segundo subdistrito da cidade. Município
e Comarca de Santo André, Estado de São
Paulo, medindo, dito terreno, oito metros e
cinqüenta centímetros (8.50ms) de frente
para a referida Rua Bahia, por vinte e cinco
metros (25,OOms) da frente aos fundos de
ambos os lados, tendo nos fundos a mesma
medida da frente, encerrando a área super
ficial de duzentos e doze metros e cinqüenta

centímetros quadrados (2.12.50ms2): Con
frontando de um lado com o lote' nº'22, de
outro com o lote nº 20 e nos fundos com o
lote nº 14.

A União peticionou, apontando que 'o' iuiável.
Estaria compreendido no perímetro do antigo aldea
mento de índios de Sã.Q Miguel e Guarulhos ~t portan
to, em terras que, segundo o sustentado,' seriam do
domínio da União, nos termos do artigo 40, \'1~iso IV,
da Constituição Federal (Emenda nº 1/69) êl artigo 1',
letra "h", do Decreto-Lei rio9.760, de 1946, e artigo 20,
inciso 1 e XI, da Constituição Federal de 5 ae-o'lJtubro
de 1998 (folhas 105 e 106).

Faça-se um retrospecto a respeito:
a) a Constituiçãô de 1891 revelava como do do

mínio da União a parte do território necessária à defe
sa nacional, cabendo aos Estados o que se .situasse
no respectivo âmbito. Eis o preceito:

Art. 64 Pertencem aos Estados as mi
nas e terras devolutas situadas nos seus
respectivos têrritórios, c'abendo à União so
mente a porção de território que for indis
pensável para a defesa das fronteiras, fortifi
cações, construções militares e estradas de
ferro federais.

Parágrafo único. Os parques' naciona
is, que não -forem necessários para serviço
da União, passarão ao domínio dos Esta
dos, em cujo território estiverem situadas.

b) a Constituição Federal de 1934 não'frouxe al
teração substancial a esse quadro. Eis os preceitos
alusivos à espécie: ~

Art. 20 São do domínio da União:
I - os bens que a esta pertencem, nos

termos das leis atualmente em vigor;
11 - os lagos e quaisquer correntes em

terrenos do seu domínio, ou que' 'banhem
mais de um Estado, sirvam de limites com
outros países ou se estendam a I território
estrangeiro;

111- as ilhas fluviais e lacustre~ nas zo-
nas fronteiriças. -

Art.. 21 São do domínio dos Estados:
I - os bens da propriedáde dês' es pela
legislação atualmente em vigbr, com

as restrições do artigo antecedente;
I 11 - as margens dos rios e lagos nave

gáveis destinados ao us'o público, se por al
gum título não forem' do domínio federal,
municipal ou particular.'



Art. 231. São reconhecidos aos índi
os sua organização social, costumes, lín
guas, crenças e tradições, e OS direitos
originários sobre as terras q~e tradicio
nalmente ocupam, competindo à União
demarcá-Ias, proteger e fazer respeitar
todos os seus bens.
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Relativamente às terras ocupadas pelos indí- cações, construções militares e estradas de
genas, previu-se: ferro.

A l'29 S' 'd d Art. 35. Incluem-se entre os bens do
rt., . era respeita a a posse e Estado os lagos e rios em terrenos do seu

terra de Sl\vículas q~e nela se acham per- domínio e os que têm nascente e foz no ter-
manentemente localizados, sendo-lhes, no 't' , t d I

. t d d I" " ' nono es a ua.en anta, ve a o a lena- as.
Nota-se que, até aqui, nada se dispôs, expres-

I Já aqui é dado notar atenção major para a reali- samente, sobre as terras ocupadas pelos indígenas;
dade, ou seja, para o fato de os silvícolas terem a pos- e) a Constituição Federal de 1967 mostrou-se
se das temas, nelas estando permanentemente locaIi- mais explicita, relativamente aos bens da União, e,
zados; agora sim, veio à balha preceito neles incluindo as ter-

eja Constituição Federal de 1937 dispôs: ras ocupadas pelos silvícolas. De qualquer forma,

Art. 36. São do domínio federal: mais uma vez considerou-se a ocupação, em si:

a} os bens ~ue pertencerem à União, Art. 4º Incluem-se entre os bens da
nos termos das leis atualmente em vigor; União:

b) 05 lagos e quaisquer correntes em I - a porção de terras devolutas iridis-
terrenos do seu domínio ou que banhem pensável à segurança e ao desenvolvimento
mais de um estado, sirvam de limites com nacionais;
outros países ou se estendam a territórios 11 - os lagos e quaisquer correntes de
estrangeiros; água em terrenos de seu domínio, ou que

e} as ilhas fluviais e lacustres nas zo- banhem mais de um estado, constituem Ii-
nas fronteiriças. mite com outros países ou se estendam a

Art. 37. São do domínio dos estados: território estrangeiro; as ilhas oceânicas, as-
sim como as ilhas fluviais e lacustres nasa} os bens de propriedade destes, nos
zonas Il'ml'trofes com outros países',termos da legislação em vigor, com as res-

trições do artigo antecedente; 111- a plataforma continental;
IV - as terras ocupadas pelas silvícolas;

b) as margens dos rios e lagos nave- V _ os que atualmente lhe pertencem; e
gáveis, destinadas ao uso público, se por al-

VI- o mar territorial.,gum título não forem do domínio federal,
municipal ou particular. Mediante o preceito do artigo 5º, revelou-se in-

cluírem-se entre os bens dos Estados e Territórios
"os lagos em têrrenos de seu domínio, bem como os
rios que neles têm nascente e foz, as ilhas fluviais e
lacustres e as terras devolutas não compreendidas
no artigo anterior",

f - a Emenda Constitucional nº 1,de 1969, não
introduziu modificação na regência da matéria, con
templando, tal como a Carta anterior, as terras oc~

padas pelos silvícolas como sendo da União - arti
gos 4º e 52.

O constituinte de 1958 mostrou-se preocupado
com a situação dos indígenas. Nota-se a inserção, na
Carta, de um capítulo sob o título "Dos índios". Aí, pre
viu-se:

Pouco antes da entrada, em vigor, da Carta de
1946, foi editado o Decreto-Lei nº 9.760/46, evocado
pela União. Por força de emenda constitucional, em
face do regime de exceção vivido, acabou sendo ali·
jado do cenário poiítico pela Carta de 1946, isso no
que veio a emprestar novo tratamento aos bens pú
blicos de domínio da União;

d), $ob a vigência da Constituição Federal de
1945, dispôs-se:

Art. 34. Incluem-se entre os bens da
União:

I - os lagos e quaisquer correntes de
água em terrenos do seu domínio ou que
banhem mais de um estado, sirvam de limi
te com outros países ou se estendam a ter
ritório estrangeiro, e bem assim as ilhas flu
viais e lacustres nas zonas limítrofes com
outros países;
I 11 - a porção de terras devolutas indis
pensável à defesa das fronteiras, às fortifi-



Voto

o SR. MINISTRO NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, gostaria de fazer uma observação em relação
ao voto do eminente Relator, lembrando que tive
oportunidade de me envolver enormemente nessa
controvérsia sobre terra indígena quando Ministro da
Justiça, e essa tese da propriedade indígena, das ter
ras imemoriais, começa numa conferência de João
Mendes de Almeida sobre o indigenato. Ele cria, en
tão, a figura do índigenato baseado no Alvará Régio
de 1680, que se referia aos ocupantes primários e ori
ginários das terras. O problema é que as terras só
passaram a ser de propriedade da União com a Cons
tituição de 67. Antes, a Constituição de 34, que foi a
primeira a constitucionalizar a questão indígena, me
ramente mandou respeitar a posse das áreas ocupa-
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Ao mesmo tempo, fez-se inserir no artigo 20 da após deliberação do Congresso_ Nacional, garantin-
Garta, definidor dos bens da União,~ó a-regra Ii- ao, em quàlquer hipótése, -o retõrno imediato logo que
near remissiva aos que, à época, lhe pertenciam e os cessado o risco, Novamente, tem-se, na Carta, a de-
que viessem a lhe ser atribuídos, como também "as monstração inequívoca de se haver preservado situa-
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios" (inci- ção concreta por ela apanhada. No penúltimo dos pa-
sos I e XI, que a União tem como vulnerados). A esta rágrafos do citado artigo 231, apontou-se, como nulos
altura, cabe indagar: nas previsões das Cartas preté- e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos
ritas e na da atual, no que alude a "... terras que tradi- praticados com o objetivo de ter-se a ocupação e do-
cionalmente ocupam ...", é dado concluir estarem al- mínio e a posse das terras referidas ou a exploração
bergadas situações de há muito ultrapassadas, ou das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos ne-
seja, as terras que foram, em tempos idos, ocupadas las existentes, ressalvado relevante interesse público
por indigenas? A resposta é, desenganadamente, ne- da União, segundo o que dispuser lei complementar.
gativa, considerado não só o princípio da razoabilida- Mais do que isso, previu-se que a nulidade do ato pra-
de, pressupondo-se o que normalmente ocorre, como ticado e a respectiva extinção não é capaz de gerar
também a própria letra dos preceitos constitucionais indenização ou ações contra a União, salvo, na forma
envolvidos. Os das Cartas anteriores, que versaram da lei, se envolvidas benfeitorias derivadas da ocupa-
sobre a situação das terras dos silvícolas, diziam da ção de boa-fé,
ocupação, ou seja, de um estado atual em que revela- Conclui-se assim, que a regra definidora do do-
da a própria posse das terras pelos indígenas. O le- mínio dos incisds I e XI do artigo 20 da Constituição
gislador de 1988 foi pedagógico. Após mencionar, na de 1988, considerada a regência seqüelJcial da maté-
cabeça do artigo 231, a ocupação, utilizando-se da ria sob o prisma constitucional, não alberga situações
expressão "... as terras que tradicionalmente ocu- como a dos autos, em que em tempos memoráveis,
pam, competindo à União demarcá-Ias, proteger e fa- as terras foram ocupadas 'por indígenas. Conclusão
zer respeit~r todos ~s,seus bens", veio, no § 1º desse diversa implicaria, por exemplo, asseverar que a tota-
mesmo artigo, a definir o que se entende como terras Iidade do Rio de Janeiro consubstancia terras da
t~dicionalmente ocupadas..Atente-se para a defini- União, o que seria um verdadeiro despropósito.
çao, no que, ante a necessidade de preservar-se a P t' - - h d t xt d". 'd' , or ais razoes, nao con eço es e e raor ma-
segurançaJun Ica, mais uma vez homenageou a rea- , It d' 't' A • d
I'd d . no, ressa an o, mais uma vez, a Imper mencla a
I a e. evocação, em parecer, do precedente da lavra do Mi-

§ 1º São terras tradicionalmente ocu- nistro Celso de Mello, formalizado quando do julga-
padas pelos índios as por eles habitadas em mento do Recu rso Extraordinário nº 183.188, cujo
caráter permanente, as utilizadas para as acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 14 de
suas atividades produtivas, as imprescindí- fevereiro de 1997, porquanto nele se fez presente
veis a preservação dos recursos ambientais controvérsia a envolver terras demarcadas e habita-
necessários a seu bem-estar e as necessá- das por indígenas.
rias à sua reprodução física e cultural, se
gundo seus usos, costumes e tradições.

Mais do que isso, no parágrafo seguinte cuida a
Carta da República de deixar explícita a necessidade
de ter-se como atual, a posse:

§ 2Q As terras tradicionalmente ocupa
das pelos índios destinam-se à sua posse
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclu
sivo das riquezas do solo, dos rios e dos la
gos nelas existentes.

Seguindo-se na leitura dos diversos dispositivos
do artigo, constata-se que, mediante o § 5º, vedou-se
a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo
ad referendum do Congresso Nacional, em caso de
característica ou epidemia que ponha em risco sua
população ou no interesse da soberania do País,



Dezembro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 67423

das pelos indígenas, mas não definiu a propriedade.
~anto isso é verdade que todas as legislações poste
nores a 34, até mesmo legislações posteriores a
1891, a um decreto do Presidente Washington Luís,
estabelecem a necessidade do serviço de proteção
aos índios, que veio a ser substituído depois pela Fu
nai, de negociar com os estados.

Há até um extraordinário parecer do Professor
Néri da Silveira, quando Consultor Jurídico do Estado
do Rio Grande do Sul sobre uma questão que surgiu
naquele Estado envolvendo o Governador Walter Jo
bim, em 1946, sobre o Toldo Nanoai, em que S. Ex!!
examina longamente o problema.

, Somente em 1967 o regime militar estabeleceu
que as terras ocupadas pelos índios eram de proprie
dade da União. Até então, a regulamentação das terras
ocupadas pelos índios era obra dos estados, e isso era
atribuição do Ministério da Agricultura, que negociava
com os estados a forma de legitimar a posse.

, . . Em 1988, começou a aparecer esta expressão,
rejeItada amplamente na Assembléia Constituinte a
repetida pelo Ministro Moreira Alves, a chamada upos
se imemorial". Esse conceito nada tinha a ver com o
jurídico, mas com o antropológico, e os grupos indige
nistas pretendiam com isso retomar o conceito de
posst;l imemorial para recuperar o indigenato de João
Mendes, na famosa Conferência de 1912. Por isso,
quando se definiu as terras indígenas, no texto do art.
231 da Constituição Federal, houve uma longa dis
cussão - e aqui quero constar com a memória do emi
nente Ministro Maurício Corrêa -, num trabalho imen
so do Senador Severo Gomes, que esclarece perfei
tamente a questão da definição das terras indígenas.

J:. terra indígena no Brasil, por força da definição
do § 1Q do art. 231, se compõe de quatro elementos
distintos, o primeiro deles:

"Art. 231 ..
§ 19 São terras tradicionalmente ocu

padas pelos índios as por eles habitadas em
caráter permanente..."

Há um dado fático necessário: estarem os índi
os na posse da área. É um dado efetivo em que se
I~va em conta o conceito objetivo de haver a posse.
E preciso deixar claro, também, que a palavra "tradi
cionalmente" não é a posse imemorial, é a forma de
possuir; não é a posse no sentido da comunidade
branca, mas sim, da comunidade indígena. Quer di
zer, o conceito de posse é o conceito tradicional in
dígena, mas há um requisito fático e histórico da
atualidade dessa posse, possuída de forma tradicio-

nal. Agora, a terra indígena não é só a área possuí
da de forma tradicional pelos índios.

Há um segundo elemento relevante:
"...as utilidades para suas atividades produti

vas.. :'
Aqui, além dp elemento objetivo de estar a alde

ia localizada em determinado ponto, há necessidade
de verificar-se a forma pela qual essa comunidade in
dígena sobrevive.

O terceiro elemento que compõe esse conceito
de terra indígena:

- ... as imprescindíveis à preservação
dos recursos ambientais necessários a seu
bem-estar ... 11

E, por último:
"... e as necessárias a sua reprodução

física e cultural, segundo seus usos, costu
mes e tradições."

A partir da composição desses quatro elemen
tos surgem, então, os dados objetivos e históricos
para a demarcação da terra indígena. Historicamen
te, no início do descobrimento - é evidente que todo
o território nacional estava sob a posse indígena -,
por força do direito de conquista, esse patrimônio
todo passou às mãos da Coroa Portuguesa e depois
evoluiu, chegando-se ao ponto, até mesmo, na Lei
de Terras de 1850, Lei n9 610 - que V. Exa. conhece
-, de estabelecer como terras devolutas, que perten
ciam à Coroa. Com a Constituição de 1291, as terras
devolutas todas passaram para os Estados, e as ter
ras ocupadas pelos índios eram tratadas como tal.
Depois foram desocupadas, algumas foram usucapi
das, enfim, no processo de ocupação do território na
cional, que foi mais agravado na década de 40, pela
política estabelecida pelo Presidente Getúlio vargas
da ocupação do oeste brasileiro.

Então, Sr. Presidente, creio importantes os
fundamentos do voto do Ministro Marco Aurélio para
repor, no seu devido lugar, a questão dessas terras
indígenas e acabar com essa pretensão.

Voto

O SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO (Presi
dente): - A disposição inscrita no inciso XI, do art.
20 da Constituição Federal - terras tradicionalmente
ocupadas pelo índios - requer ocupação atual, o
que evidentemente não ocorre relativamente às ter
ras existentes em Santo André e em Guarulhos,
São Paulo.

Acompanho o voto do Sr. Ministro-Relator, não
conhecendo do recurso.
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Extrato de Ata

Recurso extraordinário.nº 219.983-3
Proced.: São Paulo
Relator: Min. Marco Aurélio
Recte.: União Federal
Advda.: PRN Marisa s Vasconcellos
Recdos.: Francisco Nacarato e outra
Advdos.: Valdemar Geo Lopes e outros

Decisão: Por unanimidade, a Turma deliberou
afetar ao Plenário extraordinário. Votou o Presidente.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Celso de
Mello,. Presidente. Presidiu o julgamento o Sr. Minis
tro Carlos Velloso, vice-Presidente, Plenário, 9-12-98.

Presidência do Senhor Ministro Carlos Velloso,
Vice-presidente, presentes à sessão os Senhores Mi
nistros Moreira Alves, Neri da Silveira, Sydney San
ches, Octávio Gallotti, Sepúlvida Pertence, Marco Au
rélio, limar Galvão, Maurício Corrêa e Nelson Jobim.

Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Harol
do Ferraz da Nóbrega. - Luiz Tomimatsu, Coordena
dor.
Origem:Tribunalregionalfederaldaterceiraregião
Classe:Acapelaçãocivel-292365
Processo:95.03.100256-7IJF:SP OrgãoJulga-
dor:Quintaturma.
Data da Decisão: 15/0212000 Documento:
TRF30005035 1 Fonte DIU DATA: 18/04/2000 Pági
na: 885 Relator Juiza Eva Regina Decisâo a Turma,
à unanimidade, negou provimento à apelação, nos
termos do voto do(a) Rclator(a).
Ementa:Civil. Usucapião. Area supostamente situa
da em antigo aldeamento indígena. alcance do arti
go 20. inciso- 1 e xi da constituição Federal. Domi
nio da União.improvimentodaapelação.
1 - Não se consideram "terras ocupadas tradicional
mente ocupadas pelos indígenas" (artigo 20, inciso
XI da constituição federal) aquelas cuja ocupação
se deu em tempo remoto e que há muito tempo, se
encontram loteados, em perimetro urbano e vem
sendo Transmitidas Entre Particulares. Inclusive
Com os devidos registros cartorários. precedente do
supremo tribunal federal. (re-219983/sp, relator Mi
nistro Marco Aurelio, Dj Data 17-9-99).
2 - apelação improvida. indexação descabimento,
discussão, terra indigena. entendimento. stf. exclu
são. união federal. terreno urbano. propriedade pri
vada.
Registro.Cartório.Referência "
LegislativaCF-88constituiçãofederal
LEG-FEDCFD-OANO-1988ART-20INC-INC-11
ART-231 PAR-1 PAR-2

Veja Também RE 219983/Sp. Stf. Rei Marco Aurél
Io, Dj 17-9-99

Advocacia-Geral Da União

Súmula Administrativa nº 4, de 5 de abril de 2000 (*)
O Advogado-geral daLínTão, no uso das atrTbui

ções que lhe conferem os arts. 4º inciso XII, e, .;1-3. da
Lei Complementar nº73, de 10-2-93, edita a presente
Súmula administrativa, de caráter obrigatório a todos
os órgãos jurídicos da representação judicial da
União, a ser publicada no Diário Oficial da União por
três dias consecutivos.

"Salvo para defender o seu domínio sobre imó
veis que estejam afetados ao uso público federal, a
União não intervirá - e desistirá das intervenções já
feitas -, nas ações de usucapião de terras situadas
dentro dos perímetros dos antigos aldeamentos indí
genas de São Miguel e de Guarulhos, localizados no
Estado de São Paulo, propostas perante a Justiça
Estadual local."

Precedente Jurisprudencial: Supremo Tribunal
Federal- Acórdão (Plenário) no RE nº 219.983-3/SP.
Acórdãos (1 ª Turma): RE nºs 212.251, 2~6.683,

220.491, 226.601, 219.542, 231646, 231.839, etc.;
(2ª Turma): RE nºs 219.983, 197.628, 194.929,
170.645, 179.541, 215.760, 166.934, 222.152,
209.197, etc., todos de São Paulo. - Gilmar Ferreira
Mendes, (*)00-1 de 10.04.2000, pág. 1.

O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero cumpri
mentar as ilustres autoridades da cidade de Cruzeiro,
Estado de São Paulo, que vieram a Brasília para de
fender a instalação imediata da já criada 4ª Vara de
Justiça do Estado. Estão presentes no Plenário da
Casa o Prefeito de Cruzeiro, Dr. Fábio Guimarães, o
Presidente da Câmara de Vereadores, Sr. Jorge Fon·
seca, o Vereador Marcelo, o Procurador da Câmara,
Dr. Nilcélio, o Procurador da Prefeitura, Dr. Severino, e
Evandro Machado, da Rádio Mantiqueira.

Agradeço a V. Exa., Deputado Marçal Filho, a
oportunidade de saudar os nossos irmãos do Vale do
Paraíba.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Em nome
da Mesa Diretora, registro a presença dos ilustres vi
sitantes e cumprimento-os.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Marcelo Barbieri.
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O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco/PMDB - já que ele ainda não havia sido diplomado pela ..Iusti-
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e ça Eleitoral.
Srs. Deputados, quero fazer uma denúncia gravíssi- Felizmente, o cabo eleitoral que planejava o as-
ma acerca de uma tentati~a de assassinato de que foi sassinato, por um golpe de sorte da polícia, acabou
alvo ei Prefeito da cidade de Terra Roxa, o médico Sa- sendo preso, e o mandante da trama, pressionado
mir Assad Nassbine, do PMDB, eleito por uma dife- pela opinião pública a esclarecer seu envolvimento no
rença pequena, de 110 votos, mas democraticamente caso, apresentou-se à polícia na última segunda-feira
eleito': Ocorre que seu opositor, o Sr. Roberto Marós- para esclarecer os fatos.
tia Júnior, contratou por 20 mil reais um pistoleiro para Sr. Presidente, não podemos deixar impunes os
assassiná-lo. Houve uma denúncia anônima e a polí- envolvidos nessa trama mesquinha em que se tenta
cia conseguiu identificar o contratado, que já está pre- fazer com que o interesse meramente pessoal de um
so, mas o mandante do crime continua solto. candidato derrotado prevaleça sobre a decisão sobe-

Aproveito a oportunidade para fazer um apelo rana da população de Terra Roxa proferida pelas ur-
no sentido de que atuemos contra a violência e a im- nas. É inconcebível, é uma afronta à democracia essa
punidade no País. trama para tirar a vida do Prefeito eleito Samir, um

Sr. Presidente, Sras. e 'Srs. Deputados, de fato, médico dedicado às causas da população de sua cj-
ocupo esta tribuna hoje para chamar a atenção de V. dade, um político imbuído do propósito de realizar em
Exas.. e também alertá/os para a necessidade de Terra Roxa uma administração inovadora e transpa-
abrirmo's nesta Casa uma profunda discussão com o rente.
objetivo de colaborarmos com a sociedade brasileira Esse crime e tantos outros que nos constran-
na busca de alternativas para contermos os elevados gem diariamente, enchendo-nos de indignação e de
índices de violência, disseminados em todos os níveis. dor, não podem ficar sem uma punição exemplar para

Não podemos mais assistir impassíveis à onda os envolvidos. Por isso, conclamo todos os Srs. Depu-
de violência que ve'm causado sofrimento e danos ir- tados para levarmos adiante nesta Casa uma ação
reparáveis às famílias brasileiras. Não é mais possível concreta e eficaz contra todo tipo de violência e ellJ
tolerar que o número de chacinas só na cidade de prol do respeito às leis e aos direitos individuais. E
São Pauio este ano tenha matado mais gente que os que não podemos deixar de forma alguma que a im-
confrontos no Oriente e as guerrilhas na América do punidade se torne regra, sob o risco de continuarmos
Sul. Não é mais possível assistirmos pela imprensa assistindo - e lamentando aqui neste Plenário - a fa-
aos confrontos diários nas favelas do Rio entre a polí- tos degradantes com esse que acabo de relatar.
cia, os traficantes e a população, numa verdadeira Sr. Presidente, peço a V. Exa. que este me\J pro-
guerra civil não declarada, sem propormos uma solu- nunciamento seja registrado nos Anais da Casa e di-
ção para resguardar a vida e os direitos dos cidadãos vulgado no programa A yoz do Brasil.
e cidadãs. Era o que tinha a dizer.

Da mesma forma, Sr. Presidente, não podemos O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia
também tolerar a violência no exercício da atividade o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
política, infelizmente recheada de incidentes dos putados, quero comentar alguns tópicos referentes à
mais diversos, neste ano eleitoral, na maioria dos Caixa Econômica Federal e à relação daquela empre-
Estados brasileiros. sa pública com seus servidores. A questão é muito

Relatei aqui, no início deste pronunciamento, preocupante, motivo pelo qual venho trazê-Ia a esta
um complô para assassinar o Prefeito eleito de Terra Casa, bem como solicitar providências às autorida-
Roxa, Estado de São Paulo, Samir Assad Nassbine, des competentes, no caso o Sr. Ministro da Fazenda
do PMDB, ocorrido no último dia 7 de dezembro. O Pedro Malan.
mais impressionante nesse caso é o fato de o princi- Desde o início das negociações salariais, a Cai-
paI su~peito da trama, Roberto Maróstia Júnior, ser o xa unilateralmente solicitou o retorno dos dirigentes
candidato a Prefeito derrotado democraticamente por das Associações de Pessoal e da Fenae. Muitos diri-
Samir nas urnas. O acusado, segundo o que foi apu- gentes retornaram, com graves prej4ízos às suas en-
rado até agora, incumbiu um cabo eleitoral de contra- tidades, e outros estão liberados por liminares da Jus-
tar l;Im matador profissional na cidade de Bebedouro, tiça. O ambiente das negociações, portanto, começou
também no Estado de São Paulo, para assassinar o tumultuado; na verdade, nem mesmo existiu, devido à
Prefeito eleito Samir. Não aceitando a derrota nas ur- intransigência da direção da Caixa. A CONTEC -
nas, pretendia assassiná-lo para assumir a sua vaga, Confederação Nacional dos Trabalhadores em em-
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presas de Crédito, como sempre, ajuizou dissídio pe- anterior à resolução do Conselho Monetário Nacional
rante o TST e houve o julgamento no dia 30 de no- que não permite aos fundos de pensão deterem mais
vembro de 2000, tendo aquele Tribunal concedido de 20% de uma mesma empresa.
apenas um abono.de R$ 1.200,00 a ser pago em qua- A grande contradição é que a atual diretoria da
tro parcelas a p~rt~r de dezembro.de 2000 (em tempo: Caixa incentivou sobremaneira a venda de seguros
apesar de a declsao do TST ter sido em quatro parce- nas unidades da Caixa havendo inclusive metas a
las, a C~ixa creditou ontem, 1: de dezembro de 2000, serem atingidas pelas ~nidades operacionais, bem
? valor Integral do abono). ,Nao ho~ve qual~uer rea- como pressão para a venda de produtos de seguro.
J~~te, aumento de valor de tlquete-ahment~ça? ou au- Agora, com vários produtos consolidados no merca-
xlho creche. Em resumo, no aspecto econ~mlco_hou- do, o que haverá, se concretizada a venda, é o repas-
v~ apenas o. abono .de _R$1.200,OO. A Caixa ,nao se se do balcão da Caixa a uma empresa privada, com
dlspoe a a~nr negoclaçoes sobre as outr~~ clau~u!as acesso privilegiado aos dados de milhões de corren-
e, neste mes de dezembro de 200?, soh~ltou oflclal- tistas, poupadores e trabalhadores em geral, uma
mente o retorno ao trabalho, a partir do dia 11 de de- verdadeira mina de ouro
zembro, de todos os dirigentes sindicais. No acordo , . " . ,.
anterior, 60 dirigentes haviam sido liberados com O negocIo es~a envolto num mlsteno !otal. O
ônus para a Caixa. pouco que se sabe e o que tem vazado para a Impren-

. . .. _ . sa. Estima-se que possa chegar a R$ 2 bilhões, mas
S~. Pr~sldente, o cl~ma de msatlsfaçao nas Unl- ninguém sabe ao certo o valor real da empresa e que

dades e mUito g~ande. Nao ba~ta~se o fato de os ~m- garantias serão eventualmente oferecidas aos com-
regadOS da ca'7~ ~stare~,ha seis anos sem reaJus- pradores, nem mesmo se realmente vai ser vendido o
es nos seus sa a~l~s, ~s a em cu.rso um proc.esso controle da empresa ou se apenas a parte referente

acelerado de .tercelnzaçao de s~rvlços, com eVlden- ao enquadramento da Funcef na resolução do CMN.
tes constrangimentos para os chentes, forçados a se ,.. ' • _
utilizarem dos serviços de auto-atendimento. Neste E Imp~~tante regl~trar que houve a reahzaçao
ano de 2000 houve ainda a edição de um normativo de asse~blelas em praticamente todo~ o~Estados da
interno (chamado de RH OOS) que institui a demissão Federaçao, convocadas pelas Assoclaçoes de Pes-
sem justa causa, gerando terror e insegurança entre o soai e Sindicatos para discutir a venda da Caixa Se-
corpo funcional. Aproximadamente 63 funcionários guros. Todas as assembléias mostraram-se contrári-
concursados já foram demitidos com base nesse nor- as à venda, cobrando maior transparência na gestão
mativo.lsso é um verdadeiro absurdo e um claro des- da Funcef.
respeito à Constituição, em se tratando de funcionári- Outra questão que merece registro e questiona-
os concursados. mento é o fato de o Presidente da Caixa, Emílio Ca-

Em resumo, a Caixa nega-se, após o julgamen- razzai, desde que assumiu a Presidência da institui-
to do dissídio coletivo pelo TST, ajuizado por uma en- ção, vir fazendo da "privatização" da Caixa Seguros
tidade que não representa a totalidade dos emprega- uma verdadeira cruzada. A que interesses serve ven-
dos da Caixa (a já referida Contec), a reabrir as nego- der todas as ações da Funcef? É uma boa pergunta,
ciações e a considerar extintas todas as demais cláu- que permanece sem resposta. Afinal, segundo a de-
sulas do acordo coletivo que terminou em 30 de agos- terminação do CMN, a Funcef teria a obr;gação de
to de 2000. Essa intransigência, definitivamente, não vender apenas 30,75% das ações, permanecendo o
se coaduna com relações trabalhistas civilizadas. controle da companhia com a Caixa e a Funcef.

Preocupamo-nos também com a venda da Cai- Fato que igualmente merece registro e precisa
xa Seguros. Antes de mais nada, Sr. Presidente, é ser investigado é a constatação de que o Presidente
preciso que esta Casa saiba que a Caixa Seguros, da Caixa Seguros, o Sr. Pedro Freitas, está há mais
seguradora vinculada à Caixa Econômica Federal, de seis anos à frente da seguradora. É ligado ao
pertence majoritariamente à FUNCEF - Fundação PSDS e foi envolvido nas denúncias acerca do
dos Economiários Federais. A composição acionária ex-Secretário-Geral da Presidência da República. Foi
da Caixa Seguros (ex-Sasse) está assim constituída: citado pelo jornal Folha de S.Paulo como um dos ar-
Funcef, 50,75% das ações; Caixa Econômica Fede- recadadores de recursos para a campanha de FHC.
ral, 48,21 %; Fenae, 1%, e INSS, 0,04%. Essa divisão Até onde se sabe, o Presidente da Caixa Seguros é
remonta-à criação da própria Funcef, em substituição contra a venda do controle da companhia. As denun-
ao antigo Sasse, que era o Serviço de Assistência e cias foram abafadas na esteira do caso Eduardo Jor-
Seguridade Social dos Economiários, portanto bem ge.
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A imprensa também tem veiculado possíveis di- receberam. A situação para milhares é desesperado-
vergêhcias na base de sustentação do Governo ra. Agora a Funcef vale-se desse arrocho para impor
quanto à venda da seguradora. Foi veiculado que o Lí- aos aposentados um novo plano de benefícios cha-
der José Roberto Arruda (PSDB/DF) seria contra a mado REB, um plano de contribuição definida. Os
venda da Caixa Seguros. Se a própria base de sus- aposentados terão um "prêmio" para que migrem
tentação do Governo FHC te~ dúvidas sobre a con- para o novo plano, e terão que abrir mão de todas as
veniência do negócio, há um claro sinal de que o as- ações judiciais que possuem contra a Funcef ou a Ca-
sunto no mír-,imo precisa ser mais esclarecido. Con- ixa, Não podemos concordar com mais esse ataque
clamamos a base governista a assumir suas respon- aos direitos dos aposentados.
sabilidades,quanto ao caso. ,Outra"negociação" relevante que está em cur-

Tambem ~erece destaque o, !ato de a C~I~a so, sem qualquer debate e sem qualquer transpa-
pretender cobnr su~s responsabilidades atuanals rência, é a questão da dívida da Caixa para com a
com o fundo de pensa0 com o resultado da venda da Funcef. Segundo o último balanço semestral da Ca-
segur,adora, sem desembolsar nenhum c~~tavo de ixa a dívida estava em R$ 2 2 bilhões. Essa dívida
real. E que do re~ul~ado da venda se deduzlna o valor em' grande parte, tem origer;, na criação do fundo:
a ser pago pe a alxa, , em 1977. Sabe-se que a Caixa pretende reduzi-Ia

Sras. ~ Srs, Deputa~o~, o lucro da com~an~la elou mudar seu caráter, mas, novamente, os asso-
em 1999 fOI de R$ 104 mllhoes. Apenas no pnmelro ciados nada sabem Há um contrato assinado em
sem,es!r~ d~ 2?00, o lucro atingi~ R$ 52 milhões. O 1993 para pagamento dessa dívida, elaborado sob
patnmomo liqUIdo c~es~eu 21 ~,5"'0 de 1994 a 1999. a supervisão da SPC/MPAS, mas a Caixa deixou de
Podemos, nu~a proJ,eçao, estlma~ que no ano 2000 pagar em 1996 por determinação do TCU, segundo
chegue a 328 r'o. Sera um verdadeiro presente de na- I ' , O t t h' t' b d' -
tal para os compradores - segundo o que informa a a e~ou ~ epoc~. con ra o oJe ~~ a 50 Iscus~ao
imprehsa, quatro empresas multinacionais. na ustlça, Caixa e Funcef alega:n est~r negoclan-

A- F f t b' t d " d do e pretendem fazer um acordo a revelia dos asso-
I unce am em em ocupa o as pagmas os , d 'd d 'd f ;, , ,ti' 'tA . d 'd Cla os. As entl a es representativas o unclona-

Jornais e revls as com a guma mSls enCIa, eVI o aos I' . - . d' t - -
,!. f . . Ismo, assoclaçoes e sm Ica os nao sao sequer re-

negoclos rumosos que oram efetuados pelas dlreton- b'd I 'b Td d d d" I O
as que por lá ~assaram. Foram milhões de reais per- c,e I ~s, sem qua quer pOSSI I I a e e la ogo,
didos em parques temáticos, hotéis, Casa Anglo, nsco e a Funcef delx~r ~~ receber valores vultosos
Banco Marka Coteminas Ferronorte entre outros e comprometer sua Viabilidade como fundo de pen-

N- 'd ' 'r' h são. Há ainda o risco de o fundo ficar envolvido
ao se po e esquecer que essas no IClas c e- numa te'la J'ud'lc'lal de resultados 'Imprev'ls'lve',s 'ISSO

I h' t d 'd d ' ,
gdadramd a~dcon eClmen 0t os a~socla os e atsocd,e- porque os associados fatalmente vão recorrer ao
a e eVI o a vazamen os, e nao por uma pos ura e , ., , , ,

transparência da direção da Funcef e da Caixa, As di- J~dl.clano com o obJetiVO de tentar resguardar seus
retorias das duas instituições vêm sistematicamente dIreItos.
negando-se a abrir o debate, esquecendo-se de que Desde que se iniciou o processo negociai, a or-
o patrimônio de um fundo de pensão pertence aos ganização dos trabalhadores da Caixa, representada
seus associados, pelas Associações de Pessoal e Sindicatos, tem sido

Aliás, estava muito claro quais seriam as intel')- objeto de retaliações por parte da direção da Caixa,
ções da diretoria da Caixa quando, em janeiro deste numa verdadeira cruzada anti-entidades. Antes mes-
ano, nomeou um diretor representante sem legitimi- mo de iniciadas as negociações com vistas à celebra-
dade para o cargo, um diretor que chegou em segun- ção de um novo acordo coletivo de trabalho, a Caixa
do iugar numa eleição democrática e hoje é um alen- determinou o retorno dos dirigentes das Associações
tado colaborador da política de nada informar. Ape- de Pessoal e da FENAE - Federação Nacional das
nas esse fato mostra o caráter autoritário da direção. Associações do Pessoal da Caixa Econômica Fede-
Qual a intenção? Esconder dos associados aspectos ral, entidade federativa que congrega as entidades
fundamentais da vida do fundo? estaduais. Há mais de vinte anos a Caixa vem dispo-

Os aposentados da Funcef_ nãQ receb~IIl..J~u.: nibilizando dirigentes para_as_Associaçães e para a
menta há seis anos. Quando falamos em aumento, Fenae. Agora, sob a alegação de que com o julga-
queremos dizer reajuste elou abono. Os empregados menta do TST, estão encerradas as negociações, a
da ath(a ao menos receberam abonos ao longo desse direção da Caixa solicitou também o retorno de todos
período. Não foi o caso dos aposentados. Esses nada os dirigentes sindicais que estavam liberados com
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ônus para a Caixa, a partir do dia 11 de dezembro de Há tempos defendemos a necessidade de mu-
2000. danças na Caixa Seguros. Portanto, a pedido da Ca-

Para completar o quadro de ataque às entida- missão de Finanças e Tributação, trataremos hoje
des representativas do funcionalismo, nesta semana dessa negociação com o Presidente da Caixa Econô-
a Caixa informou às Associações de Pessoal e à Fe- mica, Emílio Carazzai, e com o Diretor-Presidente da
nae que não mais irá efetuar o desconto das mensali- Funcef, Antônio Ferreira de Freitas. Nosso objetivo é
dades em folha de pagamento. Caso as entidades se exatamente obter a transparência necessária para
interessem, devem procurar a área comercial da em- podermos alterar as regras do leilão, previsto para o
presa e pagar tarifas. A despeito dessa possibilidade, dia 8, momento em que o Congresso Nacional estará
há dificuldades a serem ultrapassadas, pois cada com suas atividades paralisadas.
Associação possui diferentes formas de cobrança de A idéia inicial era realizarmos uma audiência pú-
mensalidades. Tomada de forma arrogante e intem- blica nas Comissões de Fiscalização Financeira e
pestiva, comunicada ontem, dia 11 de dezembro, Controle e de Finanças e Tributação. Infelizmente,
para valer já a partir de dezembro de 2000, a medida não foi possível termos a definição dessa audiência.
coloca em risco a própria sobrevivência das entida- Espero que a Casa se posiéíone no sentido de
des, pois não há tempo hábil de se promoverem as evitarmos mais uma entrega de patrimônio importan-
necessárias adaptações e procedimentos, havendo o te para o setor privado estrangeiro, em prejuízo da
risco de milhares de trabalhadores das Associações Nação brasileira.
ficarem sem os salários de fim de ano. Passo a tratar de outro assunto.

A medida é uma clara tentativa de intimidar a Ii- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estive
vre organização dos trabalhadores e impedir que as participando da caravana da Comissão de Direitos
entidades possam exercer seu papel de bem repre- Humanos que investigou o desrespeito aos direitos
sentar os empregados da Caixa. Demonstra clara- de policiais militares e civis no exercício de sua profis-
mente a dificuldade de conviver com a crítica, com o são e estivemos no último dia 3 de dezembro em Te-
contraditório, e de perceber a importância, nas socie- resi~a, Piauí, ouvindo entidades representativas de
dades democráticas, de haver entidades fortes que classe, autoridades da Segurança Pública, organiza-
bem representem os trabalhadores. ções da sociedade civil e Deputados da Assembléia

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero, Legislativa, onde foi realizada audiência pública.
após relatar todos esses fatos, relembrar que sou fun- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, jornais
cionário licenciado da Caixa Econômica Federal, que de Teresina têm destacado nas últimas semanas a si-
também sou associado da Funcef, e que exerci, com tuação da violência e criminalidade no Estado do Pia-
muita honra, cargos nas entidades representativas uí. Na última semana o jornal Meio Norte destacou os
dos funcionários em meu estado, o Piauí. Sei, portan- problemas de violência que ocorrem diariamente na
to, da importância do retorno ao diálogo e do prejuízo Capital, Teresina.
às relações internas .que uma política como a que A escalada de violência é mostrada pelas esta-
vem sendo desenvolvida acaba acarretando. tísticas do Departamento da Polícia Judiciária da Se-

A intransigência, a arrogância e a recusa siste- cretaria Estadual de Segurança Pública e das Dele-
mática em negociar com o funcionalismo não levam a gacias dos Distritos Policiais de Teresina. Os números
lugar algum. apontam que os assassinatos ocorridos de janeiro a

Informo, também, que haverá hoje na Casa uma novembro somente em Teresina chegam a 118. So-
reunião informal com o Presidente da Caixa Econômi- mente no mês de novembro, 18 pessoas foram assas-
ca Federal sobre a venda da Caixa Seguros; logica- sinadas. Esses índices apontam que o número de as-
mente trataremos também da Funcef, fundação que sassinatos já é maior que o total dos registrados no
administra o fundo de previdência dos empregados ano de 1999.
da Caixa, e das relações trabalhistas com os empre- Em Teresina, onde a violência está mais presen-
gados. te, já foram registrados, até o final do mês de novem-

Para a Caixa Seguros existem outras alternati- bro, 2.424 assaltos/roubos, numa média de sete cri-
vas, como, por exemplo, a venda de ações para o cor- mes por dia. Os assaltos à mão armada seguidos de
po funcional. A não-venda de 30% das ações permiti- morte da vítima foram mais de dez. Os assaltos a
ria que a Funcef e a própria Caixa Econômica manti- agências bancárias somam nove. O relatório do DPJ
vessem a maioria das ações daquela empresa, o que mostra ainda que de janeiro a novembro deste ano fa-
daria segurança a esse negócio. ram notificados 95 estupros, 8.930 furtos, três se-
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qüestros, 157 tentativas de homicídio e uma dezena policiais, dando-lhes condições dignas de sobrevi-
de atentados ao pudor. vência e- dtnrãbalho. Faltam ainda condições estru-

Infelizmente, um outro fator que vem contribu- turais nas delegacias, armas, viaturas etc., e tam-
indo para o aumento da violência no Estado é o bém condições humanas. A situação do Piauí não é
grande número de policiais envolvidos em crimes. diferente de outros Estados e demonstra a necessi-
Já são cerca de 200 policiais, entre civis e militares, dade que temos de um trabalho da União em parce-
que estão atualmente respondendo a processos e ria com os Estados e com os Municípios no que se
afastados de suas funções. E os processos, pas- refere à segurança, com essa mesma prioridade.
mem, referem-se a roubos, assaltos, corrupção, ho- Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
micídio, lesão corporal, perda de arma, fuga de pre- quero registrar também nesta tribuna as declarações
sos, transgressão disciplinar, envolvimento com o de um policial militar feitas durante a audiência públi-'
crime organizado, ameaças, torturas, estelionato, ca realizada pela Comissão de Direitos Humanos na
constrangimento e outros crimes menores. Assembléia Legislativa do Piauí. O Presidente da

Mas, apesar disso, mesmo com os índices de vi- Associação de Cabos e Soldados da Pol ícia Militar do
olênCiá apontados no relatório do Departamento da Piauí, em depoimento à Comissão, afirmou que as
Polícia Judiciária, o Secretário de Segurança Pública Academias de Polícia do Piauí ensinam a matar e a
afirma que o Piauí é um Estado privilegiado, em face torturar sem deixar marcas e ainda assim alegar legí-
dos índices de violência registrados noutros Estados. tima defesa. Segundo ele, os treinam~ntos eram mi-

No entanto, no final do mês de novembro, após nistrados pelos próprios oficiais. Ele disse ainda ser
a escalada de violência, amplamente divulgada nos impossível um policial respeitar os direitos das pesso-
meios de comunicação, ações como desarmamento as se eles não têm os próprios direitos respeitados.
da população, aumento do efetivo de policiais nas Uma outra denúncia apresentada diz respeito à
ruas,'aquisição de viaturas e armamento, campanha carga horária dos policiais, que chegam a trabalhar
publicitária e fiscalização nas barreiras foram intensi- 96 horas por semana ou na escala de 24 horas, fol-
ficadas. Essas ações foram postas em prática pelo gando 24. Além disso, a maioria dos inquéritos polici-
Governo do Estado e fazem parte de um plano emer- ais são presididos irregularmente, isso porque muitos
gencial para combater a violência em Teresina. A Pre- dos delegados são nomeados ilegalmente, e sem
feitura de Teresina recusou-se a contribuir com esse curso de bacharel em Direito.
plano emergencial, alegando ser competência do Ora, Sr. Presidente, a carga horária exercida pe-
Estado a garantia da segurança da população. Mas é los policiais no Piauí é sobre-humana, para não dizer
necessário pôr o discurso em prática. É preciso au- desumana. É impossível que um ser humano seja ca-
mentar os investimentos na área de segurança, atual- paz de prestar qualquer serviço decente com um ho-
mente tratada com descaso, se compararmos com rário de 96 horas por semana ou com jornada de 24
outras áreas. por 24. Isso afronta diretamente os direitos humanos,

Vale ressaltar que pesquisa de opinião realizada afronta a dignidade da pessoa, que não tem contato
no Piauí, registrada nos Anais desta Casa noutra nem convivência com a família, que não tem descan-
oportunidade, mostrou que 53% da população consi- so. Isso mostra a dificuldade de garantir segurança à
deram a questão da segurança - talvez seja melhor população.
dizer da insegurança ou da violência - o maior proble- Acerca disso, quero informar que já solicitamos
ma do Estado. Sobre essa situação, é preciso dizer ao Governador do Piauí a apuração dessas graves
ainda que ela ocorre devido à impunidade; na medida denúncias e, caso venham a ser confirmadas, a apli-
em que nada acontece após a prática dos crimes, as cação de providências severas. E, ao final da Carava-
pessoas perdem a confiança no aparelho do Estado e na que ora empreendemos, a Comissão de Direitos
começam a se armar. Humanos desta Casa encaminhará relatório ao

Falta também o apoio do Estado, Sr. Presiden- Exmo. Ministro de Estado da Justiça com pedido de
te. Um soldado da Polícia Militar recebe um soldo, providências.
vencimento básico de um militar, absolutamente ir- Quero registrar também que há uma série de
risário. A sua remuneração é basicamente comple- manifestações marcadas para acontecerem em Tere-
mentada com abonos e vantagens outras. Como um sina, representando a indignação da população com
policial, que utiliza uma arma em nome do Estado, a falta de segurança em todo o Estado e demonstran-
pode proteger o cidadão com uma remuneração tão do que as comunidades não aceitam apenas as deci-
baixa? É preciso complementar a remuneração dos sões das autoridades públicas. As entidades da soci-
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edade civil organizada e os moradores dascomuni
dades lutam contra a violência e em defesa da segu
rança pública. Querem também a implantação do
Conselho Popular de Segurança Pública e do Fundo
Estadual de Incentivo à Segurança Pública.

Não podemos continuar assistindo a essa situa
ção de braços cruzados. É preciso um entendimento
para que possamos levar à frente a recuperação da
segurança pública do Piauí, porque o povo está sem
segurança.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PEDRO FERNANDES (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quero apenas registrar que foi aprovada
hoje, na Comissão de Viação e Transportes, indica
ção ao Executivo para regulamentar a Lei nº 8.899,
de 29 de junho de 1994, que concede gratuidade aos
deficientes físicos nos transportes interestaduais.

É só o que tenho a dizer.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, solicito que seja registrado nos Anais
da Casa um fato que revela um grave drama social no
Brasil e que ocupou a primeira página de vários jorna
is no último final de semana: a manifestação dos
sem-teto na cidade do Rio de Janeiro.

Os atuais parâmetros de análise dessa questão
- não falo de uma única manifestação, mas do que ela
representa no contexto nacional - baseiam-se em
uma política econômica que aponta para a perda no
processo de produtividade. Essa política intensificou
a evasão do homem do campo, o que provocou a fa
lência de muitos setores da agricultura. Em conse
qüência, as cidades vêm tendo crescimento absoluta
mente desordenado, sem atender à demanda das ne
cessidades básicas da população. Cresce o número
de famílias que sobrevivem nas calçadas, nas ruas,
embaixo das pontes e nos acampamentos nas cida
des.

Já se projeta para 2005 que mais de 80% da po
pulação será urbana, com grandes aglomerados hu
manos nas regiões metropolitanas, sem que isso te
nha uma solução possí\:el, com as políticas públicas
desenvolvidas até aqui.

A própria prioridade da política econômica tem
gerado um estrangulamento nas verbas destinadas à
habitação. Nós sabemos do desvio do Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço pelo Governo Federal, um
desvio de 12,4 bilhões no ano de 1999. Trata-se de
um dinheiro direcionado para habitação e para sane
amento que foi desviado para pagamento de dívida.

Aliás, o pagamento de dívidas tem sido a prioridade
flagrante e aguda do Governo.

No Rio de Janeiro, o que nos chama significati
vamente a atenção é que se trata de uma grande ci
dade, com uma grande região metropolitana, onde se
vão criando aglomerados cada vez maiores, num pro
cesso sem solução no curto prazo.

Há uma atenção do Governo do Estado para a
questão habitacional. Não entro no mérito de se os
projetos são eficazes, corretos ou não, mas, na verda
de, hoje a atenção da Prefeitura está muito mais volta
da para os apart hotels do que para os projetos de
habitação popular.

Atualmente, quase não há perspectiva para
essa população sem dinheiro, sem poder aquisitivo,
desempregada, que busca nas suas manifestações a
parceria com a sociedade e com os meios de comuni
cação, para chamar a atenção para o seu próprio dra
ma.

A ida ao shopping Rio Sul, que de outra vez
aconteceu pacificamente, também dessa vez tinha in
tenção pacífica: chamar a atenção para a desigualda
de e para o contraste entre os que podem fazer com
pras e os que nem casa têm para morar. Chamo a
atenção para a forma truculenta como a polícia se
comportou, quebrando o braço de um menino de 14
anos, agredindo uma mãe com um bebê de quatro
meses no colo, levando ao chão um portador de defi
ciência e mantendo a principal liderança do movimen
to encarcerada por seis horas. Não havia razão para
esse nível de truculência; teria sido possível partir
para um processo de negociação posterior.

É preciso acabar com a truculência policial. A
polícia tem de se relacionar com a cidadania. Não
pode violar direitos fundamentais e a integridade físi
ca da população.

A foto mais significativa estampada nos jornais
mostra uma mulher negra em frente ao cordão policial
da tropa de choque, de braço erguido, no simbolismo
da luta, com o outro braço sustentando seu filho de
meses, amamentando-o. A foto é representativa da
luta da mãe que busca saídas e soluções sem encon
trar nas autoridades respostas para suas angústias.

A manutenção da política econômica e da trucu
lência policial e a falta de planejamento para o atendi
mento básico multissetorial dos Municípios promove
rão dramas sociais cada vez maiores, que não devem
ser tratados com truculência e discriminação, mas
com investimentos concretos em políticas de habita
ção, de emprego, de saúde e de educação para uma
população que enfrenta enormes contrastes e desi
gualdades.
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UNICEF 'reprova' 80% das cidades brasileiras
,

Relatório sobre situação das crianças mostra
que piores resultados estão no Norte e Nordeste

Demétrio Weber

Brasília - A maioria dos ,municípios do País
(80%) obteve pontuação abaixo de 0,6% numa escala
de O a 1, no primeiro relatório sobre a Situação da
Infância Brasileira 2001, lançado ontem pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). O do
cumento avalia as condições de vida das crianças de
Oa 6 anos, a partir da escolaridade dos pais e de indi
cadores de saúde e educação.

Em outro relatório - Situação Mundial da Infân
cia - também anunciou ontem, o Brasil melhorou qua
tro posições, subindo do 85" para o 89" lugar, ao lado
do Vietnã e atrás de Argentina, Chile e México. O ran
king, que avalia apenas a mortalidade infantil até 5
anos em 190 países, a melhor colocação é a de nú
mero 187, ocupada por Suíça, Suécia, Cingapura,
Noruega e Japão.

No documento que analisa a situação brasileira,
os piores resultados estão no Norte e Nordeste, ape
sar de todos os Estados terem cidades com baixo
fndice de Desenvolvimento Infantil (101) - nome dado
ao indicador criado pelo Unicef para estabelecer um
ranking das cidades brasileiras.

Os 14 Estados com as piores médias ficam nes
sas regiões.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Com a
palavra o nobre Deputado Carlos Mosconi.

O SR. CARLOS MOSCONI (PSDB - MG. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, quero pedir a in
serção nos Anais da Casa de matéria divulgada
hoje pelo jornal O Estado de S.Paulo sobre a situa
ção de crianças no País. Trata-se do relatório do
Fundo das Nações Unidas para a Infância 
UNICEF. Lamentavelmente, essa instituição de
grande conceito universal reprova 80% das cidades
brasileiras. Mas quero chamar a atenção para o fato
de que, das cinqüenta melhores cidades avaliadas,
a minha cidade, Poços de Caldas, é a primeira de
Minas Gerais, encontrando-se na 25ª posição na
classificação geral, o que demonstra o cuidado que
a cidade tem com as crianças e a importância que
se dá à qualidade de vida, especialmente das crian
ças.

O segundo requerimento, que é de minha au
toria e também do Deputado Flávio Derzi, trata de
~ma audiência pública ch1'lmando a concessionária
Novo Oeste para dar esclarecimentos sobre a de
gradação ambiental e sobre os graves problemas
sociais decorrentes da fracassada privatização do
trecho de Bauru a Corumbá e ramal Ponta Porão

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
Exa a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre
sidente, gostaria de deixar um convite aberto à
Casa para o lançamento de um livro chamado "Meu
Casaco de General", do sociólogo Luís Eduardo So
ares, que esteve à frente da política de segurança
do Estado do Rio de Janeiro, hoje, no Plenário 09
da Casa.

Esse livro é extremamente importante, referen
cial de políticas públicas éticas e cidadãs. Seria mui
to importante que todos acorressem ao Plenário 09
para valorizar esse lançamento.

Muito obrigada.
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Atualmente temos dois fossos, um entre a elite O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Está fei-
e o restante e outro entre a classe média e os po- to o convite.
bres. E a classe média vai acercando-se de grades
e seguranças particulares devido ao medo criado
pelo terrorismo que a mídia faz, ao mostrar o pobre
como um elemento perigoso.

Temos que enfrentar essa questão. Esse tipo
de conceito é grave. Todos os cidadãos têm que ser
iguais perante a lei e devem ter a atenção do setor
público para o qual pagam impostos.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. MANOEL VITÓRIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. MANOEL VITÓRIO (PT - MS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, não poderia deixar de regis
trar a importância de dois requerimentos aprovados
na Casa, no dia de hoje, na Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

O primeiro trata da questão do Rio Taquari,
que vem sofrendo assoreamento e destruição pau
latina, afetando gravemente a população do Panta
nal.
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RETRATO DA INFÂNCIA NO BRASIL
-
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Branco, município paulista com média mais baixa
(0,345), o relatório indica não haver esse tipo de
atendimento. "Mas sabemos que as prefeituras- e a
comunidade podem encontrar outras formas de
atender as crianças", ressalvou Reiko.

Com pontuação de 9,831, Águas de São Pe
dro foi o único município classificado no intervalo
mais alto, de 0,8 a 1 ponto. Logo abaixo, na faixa
entre 0,6 e 0,79, ficaram 1.097 cidades, incluindo
São Paulo.

A maioria dos municípios (3.190 ou 57,9%) ob
teve pontuação entre 0,4 e 0,599. Isso significa, em
média, que 56% das crianças dessas cidades têm
pais com baixa escolaridade (menos de quatro anos
de estudo), apenas 40% delas estão matriculadas na
pré-escola e 5,5% em creches e as taxas de vacina
ção chegam a 88% contra o sarampo e 86% no caso
da vacina tríplice. O 101 considera ainda a escolarida
de das mães e o número de consultas médicas reali
zadas pelas gestantes.

Apenas Distrito Federal, Rio, São Paulo, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e Ro
raima, respectivamente os primeiros do ranking esta
dual, obtiveram médias acima de 0,6. A média nacio
nal ficou em 0,539.

O relatório sobre o Brasil destaca queda na
mortalidade infantil, ampliação das taxas de vacina
ção e nos registros em cartório dos recém-nascidos.
Na vacinação contra o sarampo, a cobertura nacional
subiu de 78,1% para 98,4% das crianças de até 1
ano, entre 1990 e 1999. "O País conseguirá erradicar
o sarampo", disse a representante do Unicef no Bra
sil, Recife Niimi.

R$2,50 por dia - "Países menores e com menos
recursos que o Brasil já tinham assumido esse com
promisso social, aigo que o Brasil só começou a fazer
na última década", afirmou. A superação da pobreza
é apontada como o principal desafio ao desenvolvi
mento infantil. No ano passado, 39% da população
com 6 anos ou menos vivia em famílias cor;n renda
mensal per capita e, no máximo, meio salário míni
mo, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística (IBGE). Hoje isso equivaleria a
R$75,50 por mês ou R$2,50 por dia. No Nordeste
esse índice alcançava quase o dobro (61,5%), en
quanto não passava de 25% no Sudeste.

"O combate ao ciclo vicioso da pobreza deve co
meçar pelas crianças", afirmou Reiko. Ela lamentou
que 32% das mulheres nas áreas rurais não façam
pré-natal, índice que nas áreas urbanas chega a
8,6%.

O presidente da Sociedade Brasileira de Pe
diatria, Lincoln Freire, defendeu a inclusão de pe
diatras nas equipes do Programa de Saúde da Fa
mília do Ministério da Saúde, que atua em mais de
3 mil cidades. "Metade das mortes no primeiro ano
de vida ocorre na primeira semana, em decorrên
cia da má qualidade do atendimento pré-natal e do
parto", disse Freire.

Apoio familiar - A representante do Unicef
disse estar preocupada com o atendimento à po
pulação de O a 3 anos, que representa 13,3 mi
lhões de crianças. "Não há uma política pública
específica e falta apoio às famílias", declarou ela.
Segundo o texto, apenas 832 mil meninos e meni
nas nessa faixa etária estavam matriculados em
creches no ano passado.

Em Águas de São Pedro, cidade a 198 quilô
metros da capital paulista que ficou em primeiro lu
gar no ranking nacional, 79% das crianças até 3
anos estão matriculados em creche. Já em Ribeirão



Quinta-feira 14 67433

....
_ ~!ores MUni<:ípio~

I4C Marechal ThaumaIur90 0.095
AC Jordão 0.104
PI Gucrilas 0,129
14M MatcKI O.lJAt
MA ataipava doGrafaú 0,'43. PA ~ 0,\4(5
PI Curral Novo do PiaUf 0.IA8
PC Campo AIegnt do Fidalgo O.ISA. Pf Mono~no"'" 0,162

• NIt Uorini 0,165
MA F.ialClo FaIciDo O.\1l
f'8 AIgod6o de Jandoh-o 0.\72
PA AIu6 0.172

· MA PovIino N-.s 0,177
MA S60 Raimundo do Doca Beltlfro 0,182

• MG PoiPlldro O.~82

MA c.ailc~Dodolago-~ 0,'85
MG Semanópolis de Mina, 0.185

• MA Marajã do s.na 0,188

• TO 5ao fitliJl do Toc:onfi"' 0.!93
MA Novocolinm 0,194
1J.M SõoPaulode~ O.lV4
pt NcHo SonIo Anf6ftio 0,\95
PI Copilão GeAálio Oliveira 0,195
fi (".nMliro da Praia O,! 96

· BA Hibeirao do l.cJrgo 0.1 96
PI MigutlllIão 0,197
MG NillhWo O,1~7

• PI Queimodo Nrwo 0,'97
t 8A &om Jesua do _,a 0.199

Pt Murici dos PorWas 0.199
AM Ibmaroli 0.199
Ai Caftopi 0,200

, Al- T,. 0.200
MA &re;o de Areia 0,'200

· MA AIonso CunIta 0.200
tNJ Santo Anl6nio do Retiro 0.202
AC PorIoW* 0.202

· PA Nova EspemllÇQ do Pirló 0,203·, PI ia,uboril do Piou! 0.208
IAC Rodrigues Ãfve' 0.209
PA Piacns 0.709
AC CopiMlbo 0.212·. BJ\ eO.~J060SÓ 0.1/1
PI SvhosIiiio Borros 0.213

·. MA <:enttO No-lo do Motonhüo 0.'213
MG Mon.zvma 0.21"

·: PA Garrafão do Norfe 0.2/4 ~, . AM fauini 0.216 '~i

f PA ~o 0.216 ~l

0,831
0.799
0,792
0,787
0,780
0,176
0,775
0,174
0,713
o,m
0,769
0,763
0,755
0,155
0,752
0,750
O,7AB
0,7.18
0,1d7
O,lA7
0.7"'5
0.7.13
0.141

,
I DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

~ANK)NGNACIONAL i \

VaIiMo.
SaNarIa da Pc:JnM P-tnsCJ
~
Presidclnle 8cIniordes
Bom Prindpio
SontoMMico
Alurninio
Uns
~Camboriú

~
SontofIfJdoSul
Jvuoro
loboto
MacD6
Ar~
Cordairo
Tubarão
ToutôniD
I.agoo doto 1m(.onlo~

Pointelo
Compíno das Milsões
Rio ClcJro
hanhoncll.l
CeIe$

SP
PR
SP
RS
SP
SP
RS
ES
SP
sP
SP
SP
RS
PR
SP
PR
RJ
SP
SP
GO
se
SP
se

SP
SP
PR
SP
RS
PR
SP
SP

·se
se
SP
PR
PR
lU
SP
RJ
se
R5
RS
GO
R5
S"
MG
GO

MG ~dI
""~~"'~rif~m;--a:u,m

0.734
0.133
0,132
0,731
0.731
0.730
0.729
0,728
O,n6
0.726
0,725
0,723
0.723
0.722
O.n2
0.721
0.721
0,720
0.720
0,719
0.719
0.719

'" 0.718
" 0,717

['
I,

Dezembro de 2000



Segundo órgão da ONU, diminuição cria
oportunidade rara para investir nesse setor.

Brasília - A população de Oa 6 anos caiu 3,4%
na década de 90, segundo dados do IBGE citados no
Relatório. Situação da Infância Brasileira 2001 , divul
gado ontem pelo Unicef. Em 1991, havia 23,9 milhões
de meninos e meninas nessa faixa etária, número que
caiu para 23,1 milhões no ano passado, 816 mil a me
nos.

"Este é um excelente momento para investir pe
sadamente em políticas de desenvolvimento infantil",
diz o texto, enfatizando que a diminuição populacional
cria um " momento especialmente oportuno" para me
lhorar as condições de vida das crianças.

A preocupação com a infância deve-se ao fato
de que as características essenciais da personalida
de são formadas nessa fase da vida. "Das células do
cérebro, 90% são formadas antes do nascimento e
nos sete anos seguintes ao nascimento, e trilhões de
conexões entre os neurônios - as chamadas sinap
ses - acontecem logo depois do nascimento", diz o
relatório.

A representante do Unicef no Brasil, Reiko Nii
mi, destacou a importância do investimento em edu
cação infantil.

"Quando adultos, as crianças que tiveram aces
so a pré-escola têm renda maior do que as crianças
que não têm acesso a pré-escola", registra o docu
mento, referindo-se a estudo do Instituto de Pesquisa
Econômica e Aplicada (IPEA).

O relatório menciona estudo norte-americano
segundo o qual cada US$1.00 destinado a "serviços
integrais de desenvolvimento" resulta em economia
de US$7,00, "Investimentos apropriados na criança
reduzem gastos posteriores em saúde e bem-estar
social, enquanto ajudam a aumentar a eqüidade so
cial, os ganhos econômicos e o recolhimento de im
postos."

O secretário-executivo do Programa Comunida
de Solidária Osmar Terra, disse que o governo vai
aproveitar os dados do relatório para combater a po
breza. Ele lembrou que esse tipo de problema no País
têm quatro séculos e informou que o governo ainda
não definiu o valor do vale-alimentação que vai substi
tuir as cestas básicas distribuídas a famílias carentes,
que será suspensa em março.

Reiko disse estar otimista em relação ao futuro.
"Cinco anos atrás, nem o governo, nem a sociedade
pensavam que o trabalho infantil era uma violação
dos direitos da criança", exemplificou ela. (D.M)
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POPULAÇÃO INFANTIL TEM QUEDA NO PAís Brasil avança 4 posições em lista m_undial
País fica atrás de Chile, Argentina e Méxic(),e ao
lado do Vietnã.

Brasília - A queda nas taxas de mortalidade de
crianças até 5 anos fez o Brasil subir quatro posições
no ranking internacional do Unicef, que compara 190
países. O País subiu da 85ª para 89ª posição na lista,
ao lado do Vietnã. Quanto maior a posição nesse ran
king, melhor a vida das crianças, Suíça, Suécia, Cin
gapura. Noruega e Japão empatam na melhoI' posi
ção, o 187ª lugar.

"A melhora representa importantes avanços nos
cuidados com a primeira infância. Mas o Brasil ainda
pode melhorar, porque está ao lado de países mais
pobres, como o Vietnã, e longe de países como o Chi
le (147), a Argentina (123) e o México (97)", disse a
representante do Unicef no Brasil, Reiko Niimi

Ela destacou a atuação da P-astoral da Criança
na prevenção da mortalidade infantil. Ligada à Igreja,
ela é citada no relatório Situação Mundial da Infância
2001 como exemplo de atendimento. "Onde atuam os
voluntários da pastoral, a mortalidade infantil é redu
zida em até 60%, diz o texto.

No Brasil, a taxa de mortalidade infantil até 5
anos é de 40 mortos a cada mil nascidos vivosJ acima
do México, com 33, da Argentina, com 22, e do Chile,
com 12. Nos países que ocupam a melhor posição, a
taxa é de 4 mortos. Em 1960, o Brasil ostentava a
marca de 177 mortos menores de 5 anos a cada mil
nascidos vivos. Na década de 90, a mortalidade infan
til até 1 ano de idade teve queda superior a 10 pontos
porcentuais. Em 1991, era de 45,2 chegando a 34,6
em 1999.

Longevidade - Crianças nascidas na América
Latina e no Caribe nestes últimos dois anos podem
esperar viver 70 anos - 6 a mais que a média mundial
- segundo o relatório do Unicef sobre a situação das
crianças no mundo. Apenas os países industrializa
dos, com uma expectativa de vida ao nascer de 78
anos, superam o índice latino-americano. Os núme
ros mais alarmantes estão na África subsaariana
onde as crianças nascem com uma expectativa de
vida de 49 anos. Em seguida vêm os países do sul da
Ásia, norte da África, Oriente Médio, da Ásia Oriental
e do Pacífico.

A Bolívia registrou o pior índice de mortalidade
infantil na América Latina, com 55 mortes para cada
mil crianças. Só Cuba, com uma taxa de mortalidade
de oito por mil, obteve níveis comparavéis com os paí
ses do Primeiro Mundo, como os Estados Unidos
(sete por mil.) Espanha e Portugal (ambos com seis
mortes por mil.)(D.W. e agências internacionais.),
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O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Sem revisão do mentárias, aos projetos da Amazônia - o Projeto Ca-
orador.) - Sr. Presidente, agradeço a V. Exa a tolerân- lha Norte, por exemplo -, ao reequipamento militar e
cia. Eu estava na Comissão de Constituição e Justiça à manutenção de equipamentos, o que reduz a capa-
e de Redação e saí correndo para poder falar no Pe- cidade de mobilização e eficiência das Forças Arma-
queno Expediente. das Brasileiras.

Quero comentar, da tribuna da Câmara dos De- O debate não é corporativista, não cabe apenas
putados, pronunciamento, em nome das Forças aos militares, às três forças singulares ou ao Ministé-
Armadas, do Comandante do Exército, Gen. Gleuber rio da Defesa. É um problema que o País tem que dis-
Vieira, no almoço de militares com o Presidente da cutir e encarar diante da necessidade de equipar as
República. Acho que foi um pronunciamento equili- Forças Armadas, de definir melhor os objetivos da po-
brado, forte, mas dentro dos preceitos constitucionais lítica de defesa e os meios para alcançá-los.
de respeito à ordem constitucional, à autoridade do Sr. Presidente, o pronunciamento do Gen. Gleu-
presidente da República. Foi o momento em que as ber Vieira foi atual à medida que não se centrou ape-
Forças Armadas, através do Comandante do Exérci- nas na questão salarial - assunto que deve ser trata-
to, expuseram a questão central da, discussão das do -, mas, principalmente, nas condições de funcio-
Forças Armadas: a limitação orçamentária. namento e eficácia do equipamento militar.

Sr. Presidente, essa limitação orçamentária em O Brasil não pode ficar preso à ditadura do ajus-
relação à questão salarial é perversa. A questão sala- te fiscal tendo como objetivo central compromissos
rial diz respeito à profissionalização, à auto-estima, à com a administração dos encargos financeiros de
valorização da atividade do militar, que tem como fun- uma dívida monstruosa. O ajuste fiscal, os compro-
ção constitucional defender o País, os Poderes cons- missas financeiros, devem-se constituir em meios
tituídos e a democracia. Essa questão orçamentária é para que o País viabilize seus objetivos estratégicos
extremamente grave em relação aos projetos milita- para a Nação e a defesa. Não podemos deixar que a
res. questão seja tratada apenas pelas Forças Armadas e

O Brasil, com sua dimensão continental, com pelo Poder Executivo.
suas demandas em matéria de defesa, com os proble- O Congresso Nacional tem importante papel no
mas críticos, seja na Amazônia, seja na frota da Aero- encaminhamento do problema, seja no Orçamento,
náutica, seja no reequípamento da Marinha, com sua seja no debate dos projetos militares, seja na discus-
geopolítica, num mundo extremamente conturbado, são com o próprio Poder Executivo, à medida que as
não pode menosprezar os investimentos e!TI política Forças Armadas são comandadas pelo Presidente da
de defesa. Nessa área, deixar acontecer é o pior cami- República, para conseguir meios necessários para
nho, porque depois o conserto será mais diffcil e mais que elas cumpram a sua função baseada em uma po-
caro para o País, com gravíssimas conseqüências. lítica de defesa.

O País está tendo oportunidade de debater as Há uma precariedade. A situação é extrema-
condições das Forças ~rmadas de exercerem seu pa- mente crítica, diria até delicada. Tenho participado de
pel constitucional, a política de defesa. Que as Forças discussões com os militares das três Forças Armadas
Armadas viabilizem, na sua missão constitucional, e percebo isso. O Congresso Nacional tem de partiei-
uma política de defesa para o ~aís. Essa política de par do diálogo com as Forças Armadas, profissi?nal e
defesa tem que estar integrada. Essa é a grande fun- democraticamente, no momento crítico das limita-
ção do Ministério da Defesa. Aliás, que não seja ape- ções orçamentárias, para não comprometer as condi-
nas um órgão burocrático e formal, mas um órgão de ções mínimas da execução de política de defesa para
integração, de planejamento estratégico, de planeja- o País.
mento orçamentário, de definição de projetos co-
muns, de definição de prioridades dentro de uma polí- Muito obrigado, Sr. Presidente.
tica geral de defesa. O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT-CE. Sem revisão

Sr. Presidente, no debate do Orçamento para do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
2001, há dificuldades sobre os projetos militares. nos últimos dias, a sociedade brasileira tem tomado

conhecimento de uma série de notícias sobre a venda
Acompanhei e acompanho a crise da indústria bélica, da Caixa Seg~ros, tema que nos tem preocupado.
principalmente as fábricas da IMBEL - Indústria de
Material Bélico do Brasil- que fabricam munição para Em 1994, essa instituição denominada SASSE
que as Forças Armadas possam se preparar. Há pre- - Serviço de Assistência e Segyridage Soci~1 dos
cariedade muito grande em relação às dotações orça- Economiários - tinha patrimônio líquido de 55,7 mi-
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Ihões de reais e obteve lucro líquido de 6,8 milhões de cimentos sobre o assunto em reunião reservada da
reais. Comissão, hoje, às 17 horas, S.Sa. pretendia imple-

Em 1999, depois de diversas mudanças inter- mentar essa política em pleno recesso parlamentar,
nas, alterações na sua forma de gerir e trabalhar, da mas, por se tratar de matéria explosiva, resolvemos_
utilização em maior intensidade do chamado balcão nos-antecipar.
da Caixa Econômica Federal e do uso da marca azul Sr. Presidente, é necessário que essas indaga-
da Caixa Econômica Federal, a instituição teve lucro ções sejam respondidas, para que o povo brasileiro
líquido de 90,2 milhões de reais. Ou seja, um cresci- saiba que a Caixa Econômica Federal, instituição se-
menta da ordem de 750% do seu lucro líquido num cular que prima por bons serviços, está sendo dilapi-
prazo de seis anos, o que demonstra a eficiência e a dada. Não podemos aceitar que, em janeiro,.se venha
eficácia da entidade. a liquidar instituição do porte da seguradora azul: a

Para surpresa nossa, a Caixa Econômica Fede- Caixa Seguros,
ral, não tendo controle da Caixa Seguros, pretende O SR. LAEL VARELLA (PFL-MG. Pronuncia o
vendê-Ia a grupos internacionais como forma de fazer seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
caixa e diminuir o déficit de contas correntes no ano putados, vários setores da sociedade vêm regonhe-
2001, cendo o caráter revolucionário e anti-social que se es-

A primeira grande indagação que fazemos é: por conde por detrás do MST,
que o Governo Federal, acionista unitário da Caixa Às vésperas de completar 80 anos, o Cardeal
Econômica Federal, pretende vender instituição de Eugênio Sales afirmou: 'Não pode haver apqio da
seguros lucrativa e que, acima de tudo, tem a marca Igreja ao MST". : .
~zul da Caixa Econômica Fede:ral? Ao mesm? tempo, Segundo o ele, estuda-se a mudança dQ esta-
Indagamos: q~a~ a, metodologia usada no calc~lo de tuto da CNBB, controlada durante quase 30 anos
custo do 'patnmo~lo .para que ess~ :mpresa tivesse por padres progressistas, para que "organismos
um cresclm,en!o IIqUldo?e 55,7 mllh?oes, em 1994, e que se dizem da CNBB, como a pastoral social, não
de 328,1 mllhoes ~e reais,. em. 1~9_9. , . , possam falar em nome da entidade". A Igreja não é

, Indagamos .~lnd~: a mst~Ulçao qu~ ~dqulrlra ~ CUT, não é PT, é um organismo religioso, Não é ver-
Caixa SeAgu~os utilizara o balcao de negoclos da ~al- dade que a CNBB tenha aprovado o plebiscito da
xa, E~onomlca Federal: Em ou!ra~ palavras: sera ~ dívida externa. Sou contra o apoio ao MST e a en-
propna estrutura da Caixa Economlca Federal que vai trar em temas que não são nossos". (O Estado de
executar e implementar todas as P?líticas de negóci- S. Paulo, 8-11-2000).
os da nova empresa, sendo que ha quatro empresas A . d I t
' ., h b'l' d ? E' sSlm como vem ocorren o em a guns se oresinternaCIonaiS a I Itan o-se para a compra. corre- di' b ' d J d' " . t '

I b I - d C' a greJa, tam em no po er u IClano vozes au onza-
to entregarmos a marca azu, os a coes a alxa d P 'd t d li 'b I d J t' d S-. - b as como o resl en e o n una e us Iça e ao
para dar lucros a empresa cUJos recursos nao sa e- P IM' . B 'Ih I 'f' d t ' t

. - f' A au o, arclo onl a, c assl ICOU e errons as as
mos aonde Irao e apenas para azer caixa momenta- - d MST EI ' f" d I'd' d d? açoes o ,e envIou o ICIO e so I ane a e ao
neo. " , ., _ Juiz Atis de Araújo Oliveira, do Fórum de Teodoro

E p!"efenvel mant~r Instltulçao desse porte que Sampaio, invadido na terça-feira pelo MST. Para Boni-
ofere~era um lucro proJet~d<: para o a~o de 200~ de lha foi uma insólita agressão que traduz manifestação
a~rox~madamente 112,7 bllhoes ,de ,reaiS e que, so no terrorista de componentes de movimentos subversi-
pr,lm:lro seme~tre deste ano, atingiu o lucro de 52,6 vos, que atentam contra a lei e a ordem. Ele diz que "é
mllhoes de reais. . . . hora de reação das forças democráticas do País, con-

Per~untamos: a quem Int~res~a liqUidar emp~e- tra a luta de guerrilha iniciada há algum tempo, sob
s~s lucrativas, en.x~t~s e ~ue tem area de abrangen- apatia oficial. Para ele "não há como falar em estado
?Ia em todo o te~ntono naclon~1 ~penas para ~azer ca- de direito, quando ocorre no País a ação nefasta de
Ixa e pagar serviços de uma diVida da qual nao sabe- grupos organizados cegados pelo fanatismo" (Jornal
mos o custo do dia de amanhã para a sociedade bra- da Tarde 28-7-2000).
sileira? •

Exatamente por isso, a Comissão de Finanças e Não faltaram, durante este ano, denúncias
Tributação da Câmara Federal, acolhendo requeri- da imprensa do caráter revolucionário da forma-
mento do Deputado Germano Rigotto, por unanimida- ção educacional do MST. Assim o Jornal da Tar-
de, aprovou o chamamento do Presidente da Caixa de mostra que a escola do MST é usada para for-
Econômica Federal a esta Casa, para prestar esclare- mar líderes como Che Guevara e Lamarca. O ros-



Sr. Presidente, peço a divulgação deste pro
nunciamento nos meios de comunicações da Casa.

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

Esperamos que esta Casa, nesta quarta-feira,
13 de dezembro, vote a matéria, a fim de que seja
remetida ao Senado Federal ainda a tempo de ser
votada nesta Sessão Legislativa e sancionada pela
Presidência da República, de modo a ser implanta
da em 2001 no Brasil.

Sr. Presidente, só falta o Incra e alguns seto
res da esquerda abrirem os olhos para essa reali
dade. Renovo a pergunta: Quando chegará o mo
mento de vermos o Incra abandonar esse movi
mento revolucionário, anti-social e antidemocráti
co para apoiar os verdadeiros produtores e traba
lhadores rurais?

Os momentos de cultura e lazer incluem pou
ca televisão. Mais precisamente, só o,s noticiários.
No resto, os alunos podem jogar xadrez ou bara
lho, cantar e tocar violão, assistir a vídeos e ler li
vros. Entre os vídeos, o JT notou temas como a
Guerra de Canudos ou a vida de personagens
como Lampião e o revolucionário mexicano Emili
ano Zapata. E entre os livros, "Fidel e a Religião",
de Fidel Castro.

Às 22h a atividade cessa. Os alunos se reco
lhem aos quartos com beliches rústicos, fabricé;l
dos por eles mesmos. Os três coordenadores do
centro dormem em quartos junto com os afunÇ>s.
"Aqui não há espaço diferenciado", diz Moraes. No
dia seguinte pularão da cama cedo, hastearão a
bandeira do MST e cantarão seu hino. Uma das
estrofes diz: Vem, lutemos/ punho erguido/ nossa
força nos leva a edificar! nossa pátria livre e forte/
construída pelo poder popular. (Jornal da Tarde,
31-7-2000).

o SR. RONALDO VASCONCELLOS
(PFL-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, tivemos oportunidade de
estudar a implantação da Taxa de Fiscalização
Ambiental, para que as entidades privadas que po-, ,
luem a atmosfera, o solo e as águas, conforme reza
o art. 145 da Constituição Federal, paguem pela
agressão ao meio ambiente ou pela utilização dos
recursos naturais.
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to do mais popular deles - Che Guevara - está (que igualmente estarão ocupados.) Os lugares já
em uma pintura que cobre uma parede inteira da serão deixados para a ".
sala de aula. Outro, Carlos Marighella, líder da
organização clandestina Aliança Libertadora Na
cional (ALN), morto pelos órgãos de repressão
nos anos do regime militar, tem um estandarte de
um metro e meio de altura, pendurado em uma
parede lateral.

"Eles são nosso exemplo de luta", diz o coor
denador responsável pelas aulas, Ricardo de Mora
es, 47 anos, licenciado em Geografia, ex-exilado po
lítico, há 14 anos no MST.

Eritre os personagens exemplares, Moraes in
clui oLltros retratados em livros e vídeos oferecidos
aos alunos: Carlos Lamarca, líder da organização
Vanguarda Armada Revolucionária (VAR-Palmares),
também morto durante o regime militar; Zumbi e
Antonio Conselheiro.

"Queremos preparar os jovens para ser prota
g0'listas da História, não espectadores, para que
cada um deles seja um lutador, um agente deforma
ção", afirma ainda o coordenador. As aulas de for
mação ideológica incluem teoria e ensaio. Na parte
de ensaio, os alunos aprendem coisas como técni
cas ,de comunicação e discurso. Essas técnicas te
rão bom proveito para os militantes do setor de co
municação, um dos oito em que se divide o MST.
Mas serão úteis também para a militância da frente
de massa (outro dos oito setores), incumbida de
atrair seguidores para o movimento.

Nas aulas, também são apresentadas aos jo
vens a conjuntura política do País e a linha polftica
do movimento.

Para suprir a ausência da educação formal
(eles não vão à escola), os futuros militantes são in
cluídos no EJA, o Programa de Educação de Jo
vens e Adultos. O programa, organizado também
em acampamentos, tem os moldes daqueles de en
sino supletivo pela tevê (do tipo telecurso de 2º
grau). Os jovens sem terra recebem o ensinamento
e podem fazer os exames supletivos oficiais - e ob
ter seu diploma.

O coordenador Moraes, no entanto, acha o
diploma dispensável. E afirma: "Em nossa visão
de formação e militância, diploma não é importan
te. As escolas dizem que o 2º grau permite a en
trada na faculdade e um bom futuro. Mas não é
assim. As vagas estão reservadas para os ricos,
nas universidades. Os pobres não têm chance
para seguir essa carreira. Sem diploma os pobres
não têm também como conseguir bons empregos



EM DEFESA DA SUDAM

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

*Mário Marques de Almeida

É raro o dia em que a chamada grande Impren
sa não detona a Superintendência de Desenvolvi
mento da Amazônia, mais conhecida pela sigla Su
dam, que já está virando, aos olhos da opinião pública
nacional, sinônimo de antro de corrupção e safadeza.
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É bom que os Deputados e a sociedade bra- A constância das críticas e ataques ao órgão, até pa-
sileira saibam que esse projeto de lei é muito me- rece coisa orquestrada. Parece, não! É.
Ihor do que o anterior, votado de maneira açodada Essa onda denuncista, por outro lado, reforça a
no fim de 1999. Além de ser constitucional, seus tese de que determinados lobies situados no Sul
valores financeiros e sua abrangência são muito Maravilha, a parte rica e desenvolvida desta Nação,
menores, ficando limitada às empresas particula- tão marcada por desigualdades e injustiças históri-
res e a uma ou outra pessoa física que efetiva- cas, e cujos grupos, desde há tempos, vêm advo-
mente lidam com os recursos naturais ou exigem gando a extinção da Sudam e o fim dos subsídios
a presença do Instituto Brasileiro do Meio Ambien- para as regiões mais pobres do País, a exemplo do
te e dos Recursos Naturais Renováveis'- Ibama Norte e Nordeste. Temem a criação de novos pólos
para atuarem. industrializados, a concorrência, enfim, de estados

Nós, ambientalistas da Casa, pedimos aos que, segundo a ótica desses espoliadores, devem
Srs. Líderes que apóiem nossa posição, para que continuar sendo, eternamente, apenas produtores
possamos votar na sessão extraordinária de hoje de matéria-prima. Barata, de preferência. E consumi-
essa matéria tão importante para o Brasil, sobretudo dores dos manufaturados produzidos nesse eixo de-

, porque dá condições de estrutura ao nosso Ibama, senvolvido do Brasil.
órgão criticado por tantos, até mesmo por este De- Diante disso, é de se lamentar que não se le-
putado. É preciso reconhecer que se trata de um ór- vantem vozes em defesa dessa instituição chama-
gão novo, criado no Governo Sarney, em 1989, re- da Sudam, notadamente agora quando ela é bom-
sultado da fusão entre IBDF, Sudhevea e Sudepe. bardeada por todos os lados, inclusive com a ampli-
Enfrenta dificuldades, mas tem prestado bons servi- ficação dessa campanha sendo feita pela Imprensa
ços ao nosso País, a exemplo da assessoria à nos- regional, que sem questionar nada, embarca, como
sa Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi- sempre, em tudo que as agências de notícias (atre-
ente e Minorias. ladas aos grandes órgãos de comunicação social

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, precisa- do País) enviam às redações locais e interioranas,
mos de um órgão fiscalizador sério, competente e es- amazônia afora...
truturado para investigar as denúncias de agressão Não se vê ninguém argüir, em defesa da institui-
ao nosso meio ambiente. Por isso, espero que na ses- ção, que ela foi criada por dispositivo constitucional,
são extraordinária de hoje esta Casa vote a TFA - justamente para ser órgão de fomento e com objetivo
Taxa de Fiscalização Ambiental-, mais adequada do de corrigir os graves dsequilíbrios internos do País, e
que a proposta anterior. a mesma não é apenas ''teta'' para empresários ma-

Obrigado. landros levantarem dinheiro fácil. Ela tem o seu lado
O SR. WILSON SANTOS (Bloco/PMDB-MT. bom, e positivo, e é este seu aspecto que precisa ser

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. ressaltado.
Exa. que determine a transcrição nos Anais da Casa Nesse sentido, aonde estão os governadores
de artigo do valoroso jornalista Mário Marques de dos estados amazônicos, unidades da Federação
Almeida, intitulado "Em defesa da Sudam", no qual que vêm recebendo recursos da Sudam, inclusive
com muita inteligência e brilhantismo exige ética e verbas para obras públicas, que não se articulam e
apuração das denúncias contra a mesma, mas tam- formam um bloco em defesa da Sudam? E os deputa-
bém solicita a preservação de tão importante institui- dos federais e senadores da bancada da Amazônia, o
ção, cuja principal função é combater as desigualda- que fazem? E as Federações de Indústrias (todas) da
des na região amazônica. região e suas congêneres da agricultura, por que per

manecem caladas no buraco, à semelhança de aves
truzes? Estão com medo do quê?

Seria de espantar, se a gente já não soubesse o
que vai pela cabeça dos barões da mídia nacional e
seus reluzentes jornalistas, quando eles citam um su
posto "rombo" verificado na esfera da Sudam e, pres
surosos, comparam: .....quase o tanto do que foi des
viado pelõ juiz Lalau das obras do TRT de São Pau
lo.. :' Essa comparação infeliz, em tom de lamento,
não deixa de esconder certa condescendência e soli-



Essa questão provoca abalo na sociedade,
porque os movimentos - e não é só o MST - que lu
tam pela terra e pela reforma agrária só encontram
bala, incompreensão, descaso, truculência, despejo
e maus tratos.

Sr. Presidente, em audiência pública realizada
hoje na Comissão de Agricultura foi discutida a vio
lência no campo. Concluímos que os trabalhadores
devem lutar, porque alguns setores da polícia afir
mam que essa é uma questão de honra e estão dis
postos a bater e matar. Repito: alguns setores da
polícia, não estou generalizando.

Agora existe a chamada segurança priv,ada,
que nada mais é do que a contratação de jagunços,

~ • I
em nome de supostas agencias de segurança, para
provocar e promover a violência de forma desorde
nada. Recentemente, no Mato Grosso do Sul, na ci
dade de Rio Brilhante. mais dois casos de violência
foram registrados.

Sr. Presidente, nós Deputados do Partido dos
Trabalhadores fazemos um apelo às autoridades
constituídas no sentido de que tomem providências.
pois essa situação deve ser controlada e resolvida
de uma vez por todas. No entanto, não temos obtido
resposta.

Hoje os membros da Comissão de Agricultura
e Política Rural analisaram a hipótese de implanta
ção de uma CPI para investigar a violência no cam
po. Temos algumas dúvidas em relação à maneira
como foi apresentada a proposta. Com todo o res
peito que tenho pelo Relator do projeto, tent?J,mos
negociar o relatório em conjunto e levamos dados
substanciais.

Queremos que S.Exa. use esses dados em rela
ção à violência no campo. Não estou aqui culpando o
Relator. mas parece que o pedido tem o objetivo de
investigar apenas um lado da questão, no caso, o dos
trabalhadores. De forma alguma somos contra a in
vestigação, mas não queremos que se investigue de
forma unilateral.
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dariedade de elite com relação ao juiz. talvez por ser O Deputado Wilson Santos. do Mato Grosso,
ele paulistano (seria quatrocentão?), ou. quem sabe, sabe da importância daagricultura brasileira. Aliás,
por ter roubado pouco. o Estado de S.Exa. é promissor nesse setor produti-

Enquanto isso, o banqueiro italiano Salvatore vo. S.Exa. sabe tambérry que é impossível- e todos
Cacciola, que apenas numa tacada nos cofres do conhecem a história do México, dos ,Estados Unidos
Banco Central lesou o contribuinte brasileiro em mais e de outros países - promover o desenvolvimento
de um bilhão e meio de reais (mais, bem mais do que sem reforma agrária. Contudo. para isso é preciso
todos os "rombos" da Sudam juntos, citados ultima- vontade política e cooperação das autoridades
mente pela Imprensa brasileira), vai ficando esqueci- constituídas.
do. e livre, lá na sua terra natal.

Em tempo e antes que se faça mau juízo: não
defendo as falcatruas verificadas no âmbito da Su
dam (ou em qualquer outro), e também nunca tive e
não tenho nenhum projeto de interesse pessoal. fa
miliar ou indireto tramitando naquela repartição fe
deral. Que se puna eventuais culpados pelos desvi
os, mas essa moralização - necessária, aliás - não
pode servir de pretexto para tantos quantos dese
jam ver a Sudam extinta.

Mato Grosso. por, exemplo. que hoje experi
menta uma fase excepcional. liderando. inclusive. o
crescimento do PIB no País, tem grande parte des
se crescimento lastreado no apoio e nos incentivos
da Sudam. Empresas e fábricas como a da Sadia,
Antarctica, Brahma, entre outras, grandes geradoras
de emprego e impostos, estão ar mesmo instaladas.

I ,I I

I Aindq volto ao assunto. - *Mário Marques de
Almeida, jornalista. Escreve às terças, quintas e
domingos.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Depu
tados, venho à tribuna mais uma vez falar sobre as
sunto que se tornou até repetitivo, em virtude do
descaso como é tratado: a violência.

Recentemente falei sobre a violência urbana e
contra a mulher, além do programa de combate à vi
olência apresentado pelo Governo Federal. que ain
da está em fase de elaboração.

Aproveito a oportunidade para registrar a inici
ativa da CPT - Comissão Pastoral da Terra -. que.
juntamente com outras entidades, até mesmo inter
naciopais. congregadas no chamado Movimento Na
cional de Direitos Humanos, elaborou documento
denunciando a violação dos direitos humanos no
campo. É )amentável que mesmo depois de solici
tarmos ao Ministro da Justiça, em várias audiências,
que tomasse providências em relação ao problema,
nada tenha sido feito, tendo a violência se tornado
desenfreada no campo.



DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O ORADOR:

FIDH DENUNCIA VIOLAÇÕES DOS DIREITOS
HUMANOS NO CAMPO BRASILEIRO

O Movimento Nacional de Direitos Humanos
(MNDH), entidade filiada à Federação Internacional
das Organizações de Direitos Humanos (FIDH).
apresenta o "Relatório Brasil - sobre as graves vio
lações dos direitos humanos na zonal rural'!, o rela
tório é resultado da visita de duas missões da FIDH
ao País: a primeira em setembro de 19981 formada
por Fernando Gomes, advogado ex-presidente da
Organização de Direitos Humanos de Guiné·BissaU
e ex-vice-presidente da FIDH, e Roberto Morales,
antropólogo chileno. A segunda, em julho de 1999,
pela advogada Françoise Mathe. As delegações vi
sitaram os Estados de São Paulo (região do Pontal
do Paranapanema, onde a o'rganlzação dos
sem-terra é forte), Bahia, Pernambuco é Pará e Pa
raná - regiões afetadas pelos conflitos de terra e as
violações de direitos humanos.

Em relação aos conflitos de terra e viQlaçõe$
dos direitos humanos no campo, o relatório da FIPH
concentrou~se em dois estudos de caso: Estado do
Pará: o mais alto grau de violência e Estado do Pa~

raná: uma violência calculada. Sobre o Pará, o relar

tório diz que "é o estado onde existe o maior grau
de violência ligado à repressão pública e privada
dos movimentos sociais, em particular aos movi
mentos dos sem-terra; a maior parte dos casos de
graves violações dos direitos humanos, conhecidas
pela opinião pública internacional, ocorrem neste es
tado onde a impunidade é um fenômeno absoluta
mente generalizado".

Pará: quatro exemplos de violência

No Pará, o relatório da FIDH focaliza quatro
exemplos de violência: o massacre de Eldorado dos
Carajás; o caso da Fazenda Santa Clara: assassina
tos de lideranças dos sem-terra e o caso de Jerôni
mo Amorim. A delegação visitou o local do massa
cre, falou com sobreviventes, explica no relatório as
irregularidades existentes no inquérito para apurar o
crime e a farsa que foi o julgamento dos policiais
acusados, em maio de 1999, que terminou com a
anulação do mesmo. O caso da Fazenda Santa Cla
ra (Ourilândia do Norte) se refere aos cadáveres de
três trabalhadores rurais, encontrados em 1997 no
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Quero deixar registrados nos Anais da Casa os local. A fazenda é de- propriedade de Divanir Vilela
documentos que falam sobre a violência no campo no de Queiroz e havia sido ocupada em' dezembro de
Brasil. 1996. No dia 13 de janeiro de 1997, Antônio de Sou

za Barros, José Júlio da Silva e Antônio Ferreira Fi
lho foram assassinados pelos empregados da fa
zenda. A autópsia provou que os tiros foram dispa
rados a 50cm de distância, tratando-se de uma
"execução sumária". O que mais preocupa, diz o re
latório é o desaparecimento de aproximadamente
30 sem-terra que ocupavam a fazenda:

"Ourilândia do Norte vive um clima de terror'.

O terceiro caso estudado é a violência contra
lideranças do MST: o assassinato de Onalício Bar
ros Araújo e Valentim Silva Serra, sobreviventes do
massacre de Eldorado, em 26 de março em Paraua
pebas. Eles foram mortos por um grupo de fazendei
ros liderados por Carlos Antônio da Costa. O agri
cultor que reconheceu o fazendeiro Carlos Antônio
que estava comandando o crime foi assassinado em
30 de abril de 1998. Os fazendeiros estão livres. O
caso de Jerônimo Amorim, mandante da morte do
sindicalista Expedito Ribeiro de Souza, em 2 de fe
vereiro de 1991, em Rio Maria, é inédito: pela prime
ira vez, no Pará, um fazendeiro mandante de assas
sinato foi julgado e condenado a 19,anos e seis me
ses de prisão. Esta foi uma vitória para Frei Henri
das Roziers, advogado da CPT que se empenhou
para que o fazendeiro fosse julgaélo. No entanto,
nos últimos dias ocorreu um fato que mostra que a
impunidade é marca da violência no Pará. Jerônimo
foi transferido da penitenciária de Belém, para a Ce
paigo, em Goiânia (GO), prisão famosa pelas fugas
dos detentos, apesar de estar respondendo a outros
processos no Pará.

Paraná: despejos, assassinatos, torturas
No Paraná, a delegação levantou os casos de

violência calculada contra os sem-terra, envolvendo
despejos violentos, assassinatos, prisões, torturas e
a cumplicidade entre a Polícia Militar e as milícias
privadas dos fazendeiros da UDR, na execução das
ações. A FIDH questiona os despejos violentos e a
delegação entrevistou vítimas dos mesmos. A tortu
ra foi outro ponto levantado no relatório da FIDH
que entrevistou vítimas como Valdecir Bourdignon,
Adelina Ventura e outros. O relatório também abor
dou a questão dos "brasiguaios" e o caso da juíza
Elizabeth Kather, mostrando a parcialidade do Judi
ciário no que se refere a prisões e despejos.

Conclusões e recomendações
As profundas desigualdades que marcam a

sociedade brasileira são mais evidentes na área



Sobre a iuta contra a violência privada reco
menda combater com determinação as milícias pri
vadas, processar os organizadores das mesmas e
os profissionais que mantêm as "empresas de segu
rança" a serviço dos fazendeiros. Combater a impu
nidade que só beneficia os responsáveis pela sua
criação e os membros das milícias, a exemplo do
processo que condenou Jerônimo Amorim. Proibir
toda e qualquer forma de colaboração entre a polí
cia militar e civil e milícias privadas, impedindo que
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rural onde a falta de uma verdadeira reforma agrá- sejam colocados à disposição da polícia, por parti-
ria cria uma situação de conflito, diz o relatório. culares, de locais, meios materiais, logísticos ou de
Apesar do reconhecimento constitucional da ne- transporte nas operações de despejo.

cessidade da reforma agrária, ela é letra morta de- Sobre as operações das forças policiais proibir
vido à falta de vontade política de realizá-Ia e da o uso de capuzes ou de outros acessórios que man-
atitude de muitos atores locais, especialmente do tenham os policiais no anonimato, devendo portar
Judiciário. O MST é descrito corno o "movimento identificação. Assegurar a divisão de competências
social mais dinâmico e organizado do País", com a entre as polícias civil e militar e excluir a participa-
estratégia de ocupar propriedades improdutivas ção da polícia militar de operações com caráter judi-
para, forçar o Governo Federal a realizar a reforma ciário. Ordenar a destruição de documentos, arqui-
agrária,. Diahte da reivindicação de terras, no en- vos, fichas de identificação, fotos e filmes que são
tanto, diz o relatório, o Governo trata o movimento feitos durante despejos, como aqueles realizados no
como um caso de polícia e "tolera ou favorece a Paraná em abril de 1999. Dar instruções para que o
violência privada praticada pela UDR" que tem re- Ministério Público use todo o rigor da lei qom medi-
preserltação no Congresso e, em âmbito local, das disciplinares, contra agentes do Estado que co-
controlá' as instituições (polícia, juízes). Nessas metem violações dos <;Jireitos humanos no exercício
condiçàes, a Missão pode constatar que o Brasil de suas funções. Abolir as disposições legislativas
está em contradição com seus compromissos que dão competência à jurisdi ;ão militar para pu,nir
constitucionais e internacionais com os direitbs disciplinarmente os membros das Forças Armadas
humanos, tanto no plano dos direitos econômicos que cometem violações dos direitos humanos no
e sociais, como dos direitos civis e políticos. exercício de suas funções.

li I í

I O relatório termina com recomendações às au- Sobre a independência do Judiciário ofgani-
toridades brasileiras. Em relação à reforma agrária zar os procedimentos de cont ole em relação aos
recomenda acelerar as desapropriações das terras magistrados que manifestarr.' publicamente sua
jmprodutivas para assentar as famílias de sem-terra. proximidade com atores sociais ou econômicos de
Fornecer créditos suficientes para que as famílias natureza a comprometer sua independência. Colo-
assentadas possam produzir. Renunciar à regionali- car à disposição dos cidadãos eficazes de recusa
zação da reforma agrária devido à permeabilidade de magistrados que têm ligações notórias com
das autoridades locais influenciadas pelos ruralistas. grupos sociais ou econômicos onde os interesses,
Abolir programas como "Cédula da Terra", Banco da individuais ou coletivos, contrariam os procedi-
Terra ou outros similares. mentos aos quais os magistrados estão submeti-

dos. Transferir à compet~ncia da jurisdição federalSobre as ocupações de terra a recomendação
litígios relativos aos conflitos agrários, bem como

é que elas sejam tratadas como expressão de uma os procedimentos penais relativos às violações

~~~~~:~~â:~ ;~~:f~'a: e~~u~~~~e ~~ss~e~~s~~~I~~~ graves dos direitos humanos cometidas por mem-
bros das forças de segurança.tos e respeito às normas internacionais que prote-

gem o domicílio e em conseqüência se abster de Garantir a segurança e o respeito à atividade
despejos durante a noite. Integrar no direito a cons- dos defensores dos direitos humanos, em particular
trução de jurisprudência excluindo as perseguições aos auxiliares de justiça. Organizar o acesso à defe-
sob a qualificação de "esbulho possessório" no que sa da população em situação de dificuldade econô-
se refere à reivindicação agrária. mica em respeito às normas do Pacto Internacional

relativo aos direitos civis e políticos (art. 14-13), da
Convenção americana dos direitos humanos (art. S)
e os Princípios de base adotados em 1990 pela
Assembléia Geral das Nações Unidas. Instaurar ou
restaurar as convenções entre os poderes pllblicos
e as secões da Ord'3n1 dos Advogé'dos do Brasil
para a o;ganização de assistência jurídica às pesso
as sem recursos econômicos.

Sobre a reparação das violações dos direitos
humanos organizar a reparação, a cargo do Estado,
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das conseqüências das violações dos direitos huma
nos cometidas por seus agentes ou quando seus
agentes, pela ação ou omissão, permitem impunida
des dos autores.

CONFLITOS NO CAMPO 1999

Bernardo Mançano Fernandes1

Os conflitos no campo são a principal evidên
cia da intensificação da questão agrária. Essa ques
tão persiste, embora não faltem discursos que, em
aversão aos fatos, procuram descaracterizá-Ia. A
Comissão Pastoral da Terra - CPT - é a única enti
dade que, há mais de duas décadas, vem realizan
do pesquisas em todo o País, registrando os confli
tos e documentando as violências inerentes à ques
tão agrária. Não fosse a CPT, os cientistas sociais
teriam enormes dificuldades em atualizar suas pes
quisas a respeito dos conflitos no campo em escala
nacional.

Os dados dos conflitos que ocorreram no cam
po durante o ano de 1999, que a CPT agora apre
senta, são referências para compreendermos a per
sistência da questão agrária. Naquele ano, cresceu
o número de conflitos por terra e pela resistência na
terra. Nos últimos oito anos, os conflitos mais do
que duplicaram, passando de 361 para 828, en
quanto o número de pessoas envolvidas que em
1992 era em torno de 154 mil, ultrapassou a marca
de 600 mil. Nesse tempo, o número de hectares co
aflitivos manteve-se - em média - a cerca de 3,5
milhões de ha.

--
I Geógrafo, professor e pesquisador da Universidade Estadual
Paulista - UNESp, campus de Presidente Prudente

O período 1995 - 1999 é ainda mais significati
vo, porque nesses anos foi implantada a atual políti
ca de assentamentos rurais. Todavia, observa-se
que desde então os números de conflitos e de pes
soas multiplicaram-se, o que demonstra a ineficácia
dessa política compensatória. Ou o Governo Fede
ral faz a reforma agrária, ou continuará correndo
atrás do prejuízo, tentando solucionar conflitos por
meio da compra de terras e criando assentamentos
emergenciais.

Por outro lado, para o período de 1992 - 1999,
o número de conflitos trabalhistas também cresceu,
enquanto o número de pessoas envolvidas diminuiu.
Essa realidade é resultado do aumento do desem
prego com a intensificação da mecanização da agri
cultura. Além desse fato, é importante notar que até
1996, a CPT pesquisava apenas os casos de traba
lho escravo. Desde 1997, a CPT começou a regis-

trar diferentes formas de superexploração e de des
respeito aos Direitos Trabalhistas. Observe-se que,
com esses novos registros, os números de conflitos
trabalhistas triplicaram-se.

_Em 1999, ao trabalho escravo foram submeti
das 1.099 pessoas - sendo 25 menores. É funda
mentai chamar a atenção para o fato de que essa
execrável forma de exploração não aconteceu ape
nas na Amazônia, onde sempre são registradas.
Mas também em todos os estados da região Sudes
te e no Paraná, onde a modernização da agricultura
é predominante. O Pará é o estado onde mais ocor
reu trabalho escravo, ou seja 53% dos registros.
Enquanto que em Minas Gerais e no Espírito Santo
ocorreram mais da metade dos casos de trabalho
escravo envolvendo menores.

Ao compararmos o número de confl(tos tra
balhistas com o número de conflitos por te,rra, ob
servamos que o primeiro representa 5% do total
de conflitos por terra. E enquanto o primeiro apre
senta tendência à queda, o segundo tende à as
censão.

Nos últimos oito anos, 345 pessoas foram as
sassinadas em conflitos no campo. puase u~a pes
soa por semana. São pessoas que morreram lutando
por terra, por trabalho, pelo direito à cidadania, em
um País onde a reforma agrária ain~a é um devir e o
latifúndio expropriador continua crescendo. Em 1999,
ocorreram 27 assassinatos num total de 941 confli
tos, envolvendo 769.531 pessoas. Ainda, neste ano,
52 foram vítimas de tentativa de assassinatos; 97 re
ceberam ameaças de morte; 62 sofreram torturas e
445 foram agredidas fisicamente. Neste universo
conflituoso, 611 pessoas foram presas, lutando pe·la
dignidade.

A análise da distribuição geográfica dos con'i1i
tos de 1999, nos possibilita ter uma visão do malJa
da violência. 40% dos conflitos ocorreram no Nor
deste, com destaque para os Estados de Pernam
buco e Bahia. O segundo estado com o maior nú
mero de conflitos é o Mato Grosso do Sul, seguido
pelo Pará e o Paraná. Em quatro Estados: Minas
Gerais, Pernambuco, Bahia e Pará, registra-se 53%
das pessoas envolvidas nos conflitos. Sendo que só
no Nordeste são 42%. Todavia, também é importan
te observar que 40% das pessoas envolvidas em
conflitos são das regiões Sul, Sudeste e do Estado
do Mato Grosso do Sul.

No Norte ocorreu o maior número de assassi
natos: 46%, com destaque para o Estado do Amapá
com 9 mortos. Nessa região e, principalmente, nes-



CPT E FIDH DIVULGAM DADOS SOBRE
VIOLÊNCIA NO CAMPO

No dia 12 de dezembro, terça-feira, às
IOh30min, no Plenário nº 15 (Salas das Comissões)
da Câmara dos Deputados, em Brasília, represen
tantes da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e do
Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH),
darão uma coletiva para divulgar os dados sobre
conflitos e violência no campo. A CPT estará divul
gando os dados referentes a 1999: números de con
flitos de terra, ocupações, assassinatos, ameaças
de morte, prisões, torturas, violência contra crian
ças, superexploração, trabalho escravo etc. Estes
números demonstram que, ao contrário do que o
Governo Federal insiste em dizer, a violência no
campo não diminuiu. A falta da realização da refor
ma ~grária se reflete no aumento considerável dos
conflitos de terra.

Os dados que serão divulgados pelo MNDH
são resultado das viagens que uma delegação da
Federação Internacional de Organizações de Direi
tos Humanos (FIDH), com sede na França, realizou
ao Brasil em 1998 e 1999, para conhecer a realida-

I

de agrária brasileira. A delegação, formada por ad-
vogados e um antropólogo, esteve no Pará e Para
ná para conhecer de perto a situação de violência e
impunidade contra os trabalhadores rurais
sem-terra e faz uma série de recomendações ao
Governo brasileiro em relação às violações dos di
reitos hUmanos.

Participarão da coletiva D. Tomás Balduíno,
presidente da CPT e Frei Henri des Roziers, advo
gado da entidade no Pará. Pelo MNDH estará o se
cretário-executivo da entidade, Reverendo Romeu
Olmar Klich e pelo Movimento dos Trabalhaclores
Rurais Sem-Terra (MST) estará José Mário Schons,
da Coordenação Nacional. A CPT, MNDH e MST
participaml com mais 40 entidades e movimentos,
do Fórum Nacional pela Reforma Agrária e pela Jus
tiça no Campo.

Após a coletiva, os representantes das ertida
des do Fórum entregarão na sede do Banco Mundi
al uma petição internacional com críticas à política
de reforma agrária de mercado. Esta petição será
entregue nas sedes do Banco Mundial em diversos
países e faz parte da Campanha Global pela Refor
ma Agrária, desenvolvida por La Via Campesina e
Fian e assumida no Brasil pelo Fórum.

1999 não foi um ano atípico. A análise dos da
dos não deixa dúvidas que a questão agrária brasi
leira segue sua trajetória, mesmo com todo o prÇ)
cesso de luta e resistência dos trabalhadores e com
as políticas de assentamentos que foram implanta
das. O latifúndio e o capital com suas diferentes for
mas de violência, de expropriação e expulsão per
sistem. A realidade de hoje e os cenários futuros
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se estado, também se concentram os maiores per- não apontam para mudanças substanciais. Chega-
centuais de ameaçados de morte, de torturados e mos ao terceiro milênio com os mesmos problemas
de agressões. Essas continuam sendo característi- seculares.
cas da violência contra os trabalhadores da região
Norte. No Nordeste, encontram-se os maiores nú
meros de tentativas de assassinato e de pessoas
presas. Mas, é o Estado de São Paulo o campeão
em prisões de trabalhadores com 22%. Em seguida
tem-se ~ Bahia com 21 %, o Paraná com 20% e Per
nambuco com 16%. Esses quatro estados respon
deram com 79% das prisões. Esses altos índices
podem ser compreendidos, de um lado pela política
como o Governo trata a questão agrária, como é o
caso do Estado do Paraná. De outro lado pela ação
do Poder Judiciário, como por exemplo no Estado
de São Paulo, especialmente no Pontal do Parana
panema, que constantemente manda prender os
sem-terra, acusando-os de formação de bando e
quadrilha. Na década de noventa, a judiciarização
da luta pela terra se destacou como a mais nova
"cerca"'em defesa do latifúndio.

Também é no Nordeste onde se concentrou
o maior número de conflitos por terra, tanto pelos
problem'as fundiários históricos, quanto pela ex
tensão dessa região. Todavia, mais uma vez, ao
somarmos os dados do Sudeste, do Sul e de
Mato Grosso do Sul, temos números equivalentes
ao do Nordeste, o que demonstra que a territoria
lização da questão acontece igualmente em re
giões com realidades distintas, mas que têm em
comum os problemas fundiários. A violência con
tra os trabalhadores e seus direitos é ainda mais
explícita no Norte e no Nordeste. Nessas regiões
encontram-se os maiores números de vítimas de
expulsão da terra, de despejo judicial, de destrui
ção de suas casas, das roças e pertences. Esse
tipo de violência também é marcante na região
Centro-Oeste. Nesses casos, os estados que
mais se destacaram foram o Pará, Alagoas, Per
nambuco, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Nas regiões Sul e Sudeste, nos Estados de Mi
nas Gerais, São Paulo e Paraná concentram os
maiores índices de violência contra os trabalha
dores rurais.
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Quadro .con7paratíVQ (1992-~.999)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Conflitos dc Tc...'a... _... ___M_. ____ •____ ..__ .
N. dc conllit<.Js 361 361 379 440 653 (;5~ 751 832
._----___ - .... 0 •• - -
Assassinatos 35 42 36 39 46 29 38 27
Pessoas Envolvidas 154.223 252.236 237.501 318.458 481.490 477.105 662.590 602.8900______-----
lia COlll1ilivos 5.692.211 3.221.252 1.819.963 3.250.731 3.395.657 3.034.706 4.060.181 3.685.178

- - o

Cunnitos -

T";lb:llhistns*------------ -
N. de ConOilos 18 29 28 21 19 66 70 44
Assassi milos 1 4 1 5..
Pessoas Envolvidas 16.442 ] 9.940 25.193 26.047 2.487 25.660 367.334 5.232
Ha COllfliLivos ,

-

Outn)s-----------
N. de Conflitos 54 155 78 93 78 12 279 69
Assassinatos 11 10 10 2 4 4
Pessoas Envolvidas 15.331 118.952 ....5.925 36.581 451.157 3.288 109.162 162.349-
Ha Confiitivos

Tut;lI------------._-
N. dc Conflitos 433 545 485 554 750 736 l.lO0 945_..._-------------_ .. ---
Assassinatos 46 52 47 41 54 30 47 27--__-_0---·
Pessoas Envolvidas 185.996 391.128 308.619 381.086 935.134 506.053 1.139.086 770.471
Ha Connitivos 5,692.211 3.221.252 1.819.963 3.250.731 3.395.657 3.034.706 4.060.181 3.685.178

* Até o ano de 1996, os dados desta coluna refereUl-se apenas a Trabalho Escravo. Ell1 1997, consta-o
conjunto dos conflitos tmbalhist:ls (Tntlmlho Escravo. Supcl'cxplomção c Dcs.-cSllcito aos Dia·citas
'1', abalhislaS) .

OutI"OS:
QucsUio dc Seca
Questão Sindical
Polltica Agdcohl

1,'ollf(': ....·efor de IJoC:llflre//façâo c/o ("['1'
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Conflitos pela Terra 1999
Violência Contra Posse e Propriedade

Região N'de Hectares Famlllas Famillas Villmasde Vitimas de Vitimas de Vitimas de Vílimasde Vilimns de

Uf Conflitos ConllíUvos Envolvidas Vilimasde Despejo Ameaça de Ameaça de Destruição Destruição Destruição

de Terra Expulçiio Judicial Despejo Expulsão de Casa de Roça de Pertences

Norte

AC 7 32.655 384 10 13 O 10
AM 4 11 693 200
AP 3 10.259 509
PA 84 1.187349 13.615 120 2.684 1.003 710 270 107 40

RO 15 512.969 2.220 O O O

RR O

TO 13 11.103 464 80 116 40 O 80 40

ISubtotal 11 1261\ 1.754.36611 17.88511 20011 2.81011 1.05611 91011 36011 14711 401

Nordeste
AL 49 20131 8747 4.265 425 300 500

BA 62 121.116 18.821 68 845 145 142 404 363 69

CE 20 33003 937 20 90 90

MA 15 120859 1.095 303 346 S8 142 238

PB 24 25317 1.650 62 1.242 277 2

PE 121 12el.039 13.419 720 3.815 350 1.081 1.425 200

PI 16 136.037 2.992 8 227 475 876 67 177 2
RN 15 .. 13.735 1.509 447 370 370
SE ,.. 3.500 800

ISubtolal 11 32311 607.73811 49.97011 87811 11,1.4411 1.04511 2.01411 2.05011 3.27411 6211

Sudeste
ES 10 3.500 959 O 300
MG 57 180101 7.243 227 550 791 71 72 34 45
RJ 12 14.877 1.584 130 60
SP 38 54.423 7.038 130 170 1252

ISubtotal 11 11711 252.90111 16.82411 35711 1.16011 - 2.04311 1111 7211 9411 451

Sul
PR 87 95.656 7A22 146 1.364 865 174 495 249 409

RS 10 15.903 4.254 386
se 8 7.966 829 313 25

ISubtotal 11 10511 119.72711 12.50511 14611 1.G7711 86511 56011 52011 249\1 4091
CClltfo-Oesio

DF 7 10.860 soa 320 - lã 10 16 o
GO 31 153.023 4.072 156 440

MS 97 408.847 12.943 200 3,226 200
MT 26 3n.716 5.871 995 300 271 1 200

lSubtotal 11 1611 956.4461 23.'39411 67811 4.67711 011 30011 4811L 1111 2001

Total (( 832 3,685.178 120.578U 2.25911 21.46BII 5.00911 3.85511 3.4831/ 3.78111 1.315
Fonte' Setor de Documentação da Comissão Pastoral da Terra
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Conflitos no Campo '999 - Violência Contra a Pessoa

Regiãol Número Tolal Pessoas Assassinatos Tentativas de Ameaçados Torturados Agredidos Presos lesões
Estado de Conflitos Envolvidas Assassinatos de morte Fisicamente Corporais

Norte -
Ae 7 1.920 3 1 6
AM 5 3.465
AP 6 2.627 37 24 270 67 9
PA 97 70.078 9
RO 16 11.129 1 O 1
RR
TO 16 2.335 3 2 6
ISublotal1l 14jll 91.55411 : 1211 011 4111 3111 27211 7311 101
Nordeste
AL 53 49.072 2 7 2 1 7 4 1
BA 75 101.552 1 4 5 11 128 9
CE 31 15.482 O O 3
MA 15 5.475 1 1 20 2 1 5 5
PR 3!i __11.~ºº ___1 3 O 2 -__-2 3 4
rê'-'-' ._--_.__ .. -_o...

141 107.734 1 4 4 6 24 95 15
PI 16 14.960 19 7 15 2 1 17
RN 15 7.545 1
SE 3 4.000
ISubtotal lI: 38411 320.0201C 611 3811 3911 2611 4711 23611 541
Sudeste
ES 11 4.833
MG 66 128.648 5 75 8 5
RJ 15 8.1526 5 1 1
SP 44 36.298 1 2 1 10 137 23

\Subtotalll 13011 178.40511 611 811 111 011 8611 14511 281
Sul
PR 89 37.390 2 2 11 3 O 124 :'(i

_____o ~~. '_H_'_~ ---
RS 11 21.610 O
se 8 4.145 1 2
ISubtotal1l 1~811 63.14511 211 211 1111 311 ali 12511 2ul
Centro Oeste
DF 7 2.540 O 1 27 1
GO 34 20.607 1 1 1 6
MS 98 64.nS 24 1
MT 27 29.425 1 4 4 4 2

ISubtolal1l 16611 117.34711 111 411 511 ~II 3211 3211 21
Total 11 94511 770.47111 2711 5211 9711 6211 44511 61111 122
Fonte' Selor de Documenlação da Comissão Pasloral da Terra
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FORUM NACIONAL PELA REFORMA AGRÁRIA
E JUSTiÇA NO CAMPO

Campanha Global pela Reforma Agrária

A TERRA É MUITO MAIS QUE UMA
MERCADORIA

Petição Dirigida ao Banco MundiaP

-- -
'Esta petição será entregue às representações do Banco Mundial
em diversos países como parte dos eventos a serem realizados
nas Semanas de Ação internacional pela Reforma Agrária, em
dezembro de 2000, dentro das atividades da Campanha Global
pela Reforma Agrária; iniciativa coordenada pela Fian (Rede de
informação e Ação em prol do Direito a se Alimentar) e Via Cam
pesina.

Quem trabalha atualmente pela realização de
reformas agrárias em diferentes países enfrenta uma
situação paradoxal. Qe um lado, em diferentes decla
rações e resoluções internacionais, que vão desde a
Conferência Mundial de Reforma Agrária e Desen
volvimento Rural de 1979 até a Cúpula Mundial da
Alimentação em 1996, a comunidade internacional
expressou explicitamente a vontade de implemen
tar programas de reforma agrária. Todos os planos
globais de ação contra a fome e a pobreza coinci
dem em que a maioria das pessoas que passam
fome e são pobres vivem nas zonas rurais. Se existe
a vontade de dar a essas pessoas uma oportunida
de para resolver sua penosa situação, então é pre
ciso que elas tenham acesso aos recursos produti
vos como a terra, as florestas, a água, as sementes,
os créditos, os mercados, a educação e a informa
ção. Partindo desse pressuposto, os países do Sul e
do Norte acordaram o Plano de Ação da Cúpula
Mundial da Alimentação, no qual são considerados
e implementados programas de reforma agrária
como um elemento essencial das estratégias para
comb,ater a pobreza.

De outro lado, porém, a realidade política não
poderia ser mais contrária a essas exigências. Na ma
ioria dos países do Sul os processos de reforma agrá
ria pararam. Os programas de ajuste estrutural e as
políticas agrárias neoliberais tiveram como conse
qüência a substituição crescente das reformas agrári
as pela implantação ou aprofundamento dos merca
dos de terra. Além disso, a privatização das formas da
propriedade coletiva da terra (México, por exemplo) e
comunal (Peru, Bolívia e muitos países africanos) e a
liberalização do regime de comércio - que pôs os pe
quenos agricultores competindo com produtos do
Norte altamente subsidiados, que as transnacionais
colocam nos mercados dos países do Sul com preços

abaixo dos custos de produção causando dum
ping econômico e social- estão destruindo de ma
neira alarmante o acesso, ainda existente" de pe
quenos agricultores e grupos marginalizados aos
recursos produtivos. O paradigma da reforma
agrária, segundo o qual a terra é para quem à tra
balha, está sendo substituído por um novo: a terra
é para quem possa comprá-Ia. O mesmo sé-põde
dizer em relação ao acesso a outros recursos
como a água, sementes, créditos, assistência téc
nica e educação. A função social da propriedade é
cada vez mais ignorada. Estas políticas, em lugar
de redistribuir os recursos, os têm reconcentrado
ainda mais.

Reformas agrárias - uma obrigação
de direitos humanos

O movimento internacional camponês, La Via
Campesina, e a organização internacional de ~irei

tos humanos - FIAN, iniciaram, em 1999, uma
Campanha Global pela Reforma Agrária com o ob
jetivo de exigir o cumprimento da obrigação de di
reitos desses programas. Em segundo lugar, os
beneficiários típicos não são capazes de gerar re
cursos suficientes para pagar os empréstimos da
compra da terra se não receberem apoio adequa
do para produzir. Tal como foi demonstrado no pas
sado com a aplicação deste modelo em Ei Salva
dor, os empréstimos devem ser perdoados, caso
contrário os beneficiários serão expulsos de suas
terras. Além disso, o preço da terra aumentou, em
alguns casos, devido à oferta de empréstimos es
tatais. Esta situação se toma mais aguda em paí
ses onde existe escassez de terras, como é o caso
das Filipinas. A suposta redução de custos se toma
uma mera ilusão, pois se há um aumento do preço
da terra, nem o Estado nem os beneficiários po
dem pagar o processo de reforma agrária. Em ca
sos como o da África do Sul, se apresenta um pro
blema, além dos mencionados: o modelo de com
pra e venda voluntária não está proporcionando
oferta suficiente de terras.

De acordo com o parágrafo 39 da Diretiva Ope
racional de Redução da Pobreza, a efetiva implemen
tação e operação da maioria dos projetos nesse sen
tido, requer o envolvimento ativo dos beneficiários. A
participação ativa dos beneficiários deve ser incluída
nas etapas iniciais do ciclo do projeto. Porém, no caso
dos programas de reforma agrária de mercado o Ban
co não está respeitando suas próprias diretivas: como
é demonstrado na experiência brasileira, o Banco ig-



DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Durante o discurso do Sr. João
Grandão, o Sr. Marçal Filho, § 2[1 do arti
go 18 do Regimento Interno, deixa a ca
deira da presidência, qu~ é ocuP.-ada pelo
Sr. Wilson Santos, § 2 Q do artigo 18 do
Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (PT - >AS. Pronuncia o
seguinte discurso,) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, vimos à tribuna no dia de,hoje para
deixar registrado nos Anais da Casa documento a
nós encaminhado pela Associação dos Aposenta
dos e Pensionistas de Volta Redonda, através de
seu Diretor Previdenciário, RômuJo de Car:valho.

A continuar a dura realidade retratada nesse tra
balho, todos os aposentados e pensionistas do Regi
me Geral da Previdência Social estarão, em 2018, re
cebendo proventos de apenas um salário mínimo.

Sras. e Srs. Deputados, ao finalizar, gostaría
mos de indicar que entendemos não poder o Con
gresso Nacional continuar omitindo-se quanto à defa
sagem que os proventos dos aposentados vêm so
frendo ao longo dos anos, já acumulada em cerca de
37,36%. Os aposentados e pensionistas querem que
seus proventos sejam reajustados pelo IGP-DI, visto
que o Governo vem utilizando o menor índice para os
reajustes anuais.

Este é o nosso registro,
Obrigado, Sr. Presidente.

Exigências

Levando em conta q'Je a maioria dos estados,
membros do Banco Mundial são signatários do Pacto
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Cul
turais e que, portanto, o Banco está obrigado a respe
itar, proteger e garantir os direitos ali reconhecidos,
queremos solicitar ao Banco que:

• Suspenda a aprovação e o apoio aos progra
mas de reforma agrária de mercado.

• Revise o modelo de reforma agrária de mer
cado iniciando um processo de avaliação par
ticipatlvê que envolva, nos diferentes países
onde o modelo foi posto em prática, as princi
pais org _nizações de camponeses sem terra,
os govemos e especialistas independentes.
QualquHr avaliação deverá prestar atenção
especial às seguintes questões: se os progra
mas de reforma agrária de mercado estão
complementando ou substitUindo os proces
sos existentes de reforma agrária; se eles es
tão melhorando o acesso sustentável dos
camponeses pobres aos recursos produtivos
e se eles estão melhorando o acesso eqüitati-
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norou as organizações representantes dos sem terra vo de homens e mulheres àterra e demais re-
e dos pequenos agricultores em âmbito nacional e cursos produtivos.
não conduziu as negociações do projeto, assim como • Avalie e revise os programas de ajuste estru-
sua implementação, de maneira transparente e parti- tural do setor agrário em relação às suas im-
cipava. plicações para os processos de reforma agrá-

As reformas agrárias de mercado estão substi- _ _ria ns difereRtesi3aíses.
tuindo os programas existentes baseados na desa- • Inclua uma política de reforma agrária em
propriação. Porém, como a evidência empírica de- todas as estratégias de redução da pobreza
monstra, em contextos oligopolistas não se pode con- nos diferentes países, garantindo o acesso,
seguir uma redistribuição mais eqüitativa dos recur- propriedade e controle da terra e demais re-
50S sem a intervenção do Estado. Na Guatemala, Co- cursos produtivos, pelos próprios cam-
lômbia, Brasil e Filipinas, por exemplo, os institutos de poneses.
reforma agrária estão desaparecendo devido à falta • Ponha em prática o Plano de ação da Cúpula
de recursos, enquanto que os Fundos ou Bancos de Mundial da Alimentação no que diz respeito à
Terras recebem cada vez mais verbas. Ao mesmo reforma agrária e ao direito a uma alimenta-
tempo, o modelo de mercado oferece aos latifundiári- ção adequada.
os a possibilidade de vender terras que seriam desa
propriadas ou que são de má qualidade. Em casos
como o da África do Sul, o programa de redistribuição
de terras se converteu parcialmente em um programa
a serviço dos latifundiários brancos, altamente endivi
dados, para vender terras de baixa qualidade. Estes
fatos demonstram que as políticas de reforma agrária
de mercado falham em cumprir com as obrigações le
gais dos Estados de reformar os sistemas agrários de
maneira que garantam o direito a uma alimentação
adequada.
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AAP-VR

Perdas futuras considerando anualmente os índices de 19,21% osentados

....1I.no
AbrlO1
JunlO1
JunlO2
JunlO3

JunIM

JunlO5
JunlO6

Junt07
JunlOl

JunlOt
Junlto

Junl12

Junlt3
Junlt4

Junl11
Junlt.
Junl17

Junl18

Valor de Reajuste do'

10 Sal. Min. Salário Min.

1.aOO,Oo 19,21
1.800,00 0,00

2.145,70 19,21

2.551,78 19,21

3.049,01 19,21

3.634,58 19,21

4.332,&2 19,21

5.164,71 19,21

I 6.156,61 19,21

7.339,00 19,21

8.748,48 19,21

10.428,65 19,21

12.431,50 19,21

14.819,01 19,21

17.665,05 19,21

21.057,67 19,21

25.101,86 19,21

29.922,74 19,21

Reajuste dos Teto das

Aposentados Aposentad.

0,00 1.197,22

5,57 1.263,90
5,51 1.334,30

5,51 1.408,62

5,57 1.487,08

5,57 1.569,91

5,57 1.657,35

5,57 1.'149,&7

5,57 1.847,13

5,57 1.950,01

5,57 2.058,63

5,57 2.173,29

5,57 2.294,34

5,57 2,422,14

5,57 2.557,05

5,57 2.699,48

5,57 2.849,84

5,51 3.008,58

Teto das Apos. Perda er.
emnOSM nO SM

6,7 3,3
7,0 3.0
6,2 3.8
5,5 4.5
4,9 5.1
4,3 5,7
3,8 6.2
3,4 6.6
3,0 7,0
2,7 7,3
2,4 7.6
2,1 7.9
1,8 8.2
1,6 8.4
1,4 8.6
1,3 8.7 -1,1 8.9
1,0 9,0

CONClUSAO:

Em 2.018 todos os A osentados e Pensionistas estarão anhando 1 salário mínimo !l!
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- Considerando que, nos primeiros anos do Sis
tema Previdenciário, quando não havia concessão de
benefícios, gerou-se saldos, que deveriam ter sido
constituídos em reservas técnicas:

- Considerando que, a massa dos aposentados
recebe aposentadorias ridículas, insuficientes sequer
para o sustento nos níveis mais baixos de sobrevivên
cia, muito menos para preservar o padrão de vida do
tempo da atividade;

- Considerando que, o desvio da verba previ
denciária, a falta de fiscalização e a má administração
do INSS é que deram origem aos conhecidos rom
bos;

- Considerando que, o salário-de-contribuição é
reajustado para preservar-lhe o valor real;

- Considerando que, os benefícios não sofre
ram nenhum reajuste, cuja irredutibilidade é assegu
rada na Constituição, o Governo utilizar critérios dife
renciado que acaba por reduzir seu valor real;

- Considerando que, a ilegalidade e lesividade
real do benefício, seja pela adoção de critério discri
minatório, pelo qual se garante o valor real das contri
buições, mas não dos benefícios, em evidente viola
ção do princípio constitucional da igualdade de todos
perante a lei, sobre o qual o estado democrático não
pode se sobrepor;

- Considerando que, se a receita da Previdência
Social não tivesse sido, ao longo do tempo, desviada
para atender outros encargos do Governo, teria hoje
uma reserva técnica suficiente para cobrir suas des
pesas, dando aos segurados aposentados e pensio
nistas, reajustes mais justos;

- Considerando que, a alimentação, os remédi
os,. o ir e vir, dentre outras finalidades pessoais que o
benefício procura assegurar, não pode ficar ao sabor
da vontade pessoal de ninguem. Elas resultam não
apenas da lei, mas acima de tudo têm nela sua ori
gem e correspondem às contribuições vertidas aos
cofres previdenciário;

- Considerando que, em decorrência destes
atos, o orçamento familiar, dos benefícios da Previ
dência Social, ficou comprometido para cobertura
das despesas essenciais à subsistência digna, permi
tindo verem preliminar análise não apenas a ilegalida
de marcada, como também a ocorrência de induvido
sa lesão, dificilmente reparável em plenitude, pois de
alimentos se cuida, e alimentos pagos aqueles que
em sua maioria, contribuíram regularmente para no
caso de suas vidas terem, ao mínimo de dignidade;

- Considerando que, a contribuição máxima é
sobre lO salários mínimos e na hora de aposentar-se,
hoje receberá mais ou menos 8 salários mínimos;

- Considerando que, o teto hoje do INSS é de
R$1.328,25 e que esse teto e um valor fictíéió pois o
contribuinte que contribuiu a vida toda com o teto,
quando aposenta seu benefício será de R$1.197,09
já havendo um perda de R$131,16;

- Considerando que, se nada for feito o contribu
inte que contribuiu a vida toda com mais de 1- salário
mínimo, com o passar dos anos vai receber apenas 1
salário mínimo. - Rômulo de Carvalho, Diretor Previ
denciário - AAPAlP.

O SR. ENIO BACCI (pOr - RS. Pronundia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, há dois meses estivemos nesta tribuna para
apontar a injustiça fiscal implementada pela equipe
econômica desde de 1995 e imposta à classe média
assalariada do País. Naquele momento falávamos
que as pessoas físicas estavam sofrendo um trata
mento desigual no que tange a carga tribut~ria. De
nunciávamos que o congelamento das alíquotas ia
provocar uma distorção tributária sem precedente na
história da economia do País. ~

Na semana passada, mais precisamente no dia
7 de dezembro, o jornal O Globo publicou:uma bri
lhante matéria intitulada "Leão Morçle mais o traba
Ihador". O artigo teve a intenção de conscientizar a
opinião pública de que as pessoas físicas estão pa
gando mais Imposto de Renda do que as empresas.
O artigo afirma que os trabalhadores tornaram-se, no
ano passado, a maior fonte de renda' de arrecadação
de imposto do Governo Federal. Enquanto as empre
sas (pessoas jurídicas) pagaram 22,669 bilhões, os
assalariados desembolsaram 22,703 bilhões do seu
salário.

Isto é uma vergonha! Uma imoralidadE!i A classe
média assalariada precisa reagir. Não é po~sível ficar
indiferente e passivo diante de um Governo que, não
contente com a venda das estatais, com o sucatea
mento do parque industrial e rural e num flagrante de
sespero de legitimidade. busca sustentar-se através
do arrocho salarial e do congelamento das alíquotas
do Imposto de Renda. Estamos convictos de que pre
cisamos enfrentar a arrogância e a cegueira do Palá
cio Planalto, sua insistência em sacrificar este seg
mento social que não tem como se defender; de bur
lar ou valer as brechas jurídicas e fiscais, a vocação
corrupta e sonegadora do senhor "Lalau".

Parece-nos que na era FHC os crimes de sone
gação fiscal e de corrupção vêm compensando. Esta
mos diante de um impasse ético. Que o diga o
ex-Senador Luiz Estevão, que há poucos dias come
morou a sua impunidade numa grande festa com dire
ito à participação de importantes figuras da era emer-
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gente do Plano Real. Ensejando o clima de espetacu
larização da impunidade, por que não celebrar a pri
são cinematográfica do senhor "Lalau" em grande
festa palaciana?

Enquar:Jto a elite celebra a impunidade e a cor
rupçã.o brasileira, a classe média, às vezes fiel escu
deira dél utopia FHC, sofre com a perda salarial e com
a queda da qualidade de vida, em decorrência dos
seis anos de achatamento salarial e da falta de uma
política, de reestruturação institucional e jurídica que
possibilite a democratização tributária.

Se depender da equipe econômica do FHC não
haverá, tão cedo, um projeto eqüitativo, progressivo
ou distributivo da reforma tributária. Tudo leva a crer
que os assalariados continuarão subvencionando a
política de estabilização econômica, pelos menos até
o ano 2000.

Para aqueles que insistem em manter a taxação
da renda salarial vão aqui algumas sugestões: por
que não transformar a sonegação e a corrupção em
crimes hediondos? Por que não adotar o mesmo rigor
policial, 'legislativo e jurídico, que se praticam contra
os traficantes em relação aos criminosos do colarinho
branco? Por que não seqüestrar os bens de corruptos
e sonegadores?

Sabemos que a Receita Federal é rigorosa ape
nas com os pequenos devedores. Se um assalariado
não tiver condições de pagar o imposto devido, numa
oportunidade futura, caso haja restituição, lhe é des
contada'a diferença, sem qualquer respeito ao direito
privado. No entanto, quando se fala em grandes fortu
nas e devedores paira um verdadeiro cinismo gover
naf1lental e institucional diante da suposta incapaci
dade jurídica e logística de se combater a sonegação
e a c~rrupção.

Podemos reconhecer que o Poder Executivo e o
Congresso Nacional envidaram esforços para apro
var, de forma tímida, a quebra do sigilo bancário.
Entretanto, temos que ficar atentos, porque esta inici
ativa pode sofrer embaraços no Supremo Tribunal Fe
deral. Estamos conscientes da nossa concepção polí
tica e doutrinária, sabemos que esta instituição está
aquém dos ideais de democratização e consolidação
do Estado de Direito.

Também a Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado Federal aprovou, na semana passada, o
projeto de lei que reduz o Imposto de Renda na fonte,
com a atualização da tabela de alíquota. Tomamos
conhecimento, através da imprensa, que o Governo
já mobilizou a suas Lideranças no Parlamento no sen
tido de barrar a sua tramitação e aprovação final.

É sempre o mesmo roteiro discursivo. Todas as
vezes que o Parlamento tenta corrigir as injustiças
contra os assalariados ou cidadão comum, o Gover
no age numa rapidez fantástica para detonar as repa
rações dos excluídos. Se a Justiça reconhece os dire
itos do cidadão comum assalariado vem o seu por
ta-voz e anuncia o perigo que pode ser para a estabili
dade econômica. Afirma que não há condições pa~a

corrigir a tabela do Imposto de Renda, que não há di
nheiro para pagar o FÇ3TS ou os 11,98% de reposição
salarial. Esquece de dizer à opinião pública que diari
amente o BNDES abre os cofres para salvar empre
sas e ex-estatais. Semana passada o BNDES liberou
24,5 milhões para a ferrovia já privatizada.

Diante das gritantes contradições que caracteri
zam este Governo, lutaremos para que a Câmara dos
Deputados aprove a proposta do Senado. Estaremos
diariamente denunciando este Governo, que, na ten
tativa de subestimar a capacidade reflexiva e de rea
ção do povo brasileiro, faz crer que caminhamos para
a perfeição econômica e social.

Acreditamos que chegamos no limite da tolerân
cia diante de um Governo que insiste em negar repo
sição salarial e a atualização das alíquotas e que
busca o equilíbrio, e o desenvolvimento econômico
reoliberal através do sacrifício da classe média assa
lariada e da vida de milhões de brasileiros excluídos e
marginalizado da utopia do mercado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. HÉLIO COSTA (Bloco/PMDB - MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, aproveito esta oportunidade para
abordar dois assuntos: a exploração do trabalho In
fantil em nosso País e a 53ª Conferência Anual das
Organizações Não-Governamentais das Nações Uni
das.

Este ano, comemoramos os dez anos do Estatu
to da Criança e do Adolescente, que cons~itui marco
de evolução no ordenamento jurídjco brasileiro.

São mais de 250 artigos estabelecendo os direi
tos e garantias das crianças e adolescentes, de forma
a assegurar sua integral proteção por parte da família,
do Estado e da sociedade, aí incluídos todos os pres
supostos relativos à sua saudável formação física e
psicológica, com vistas à sua realização pessoal e ao
proveitoso convívio em sociedade. Como não poderia
deixar de ser, e para atender ao fundamento mesmo
de sua criação, o Estatuto proíbe, em seu art. '60, o
trabalho infantil.

Somos, assim, partícipes do consenso interna
cional contra essa prática abominável, que priva o,ser
humano de seu elementar direito à infância e, muitas



Esperamos, pois, a adesão de todos, para dar
mos início a uma verdadeira cruzada contra o traba
lho infantil. Em nome da democracia, da justiça social,
dos valores máximos da cidadania e da dignidade hu-
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vezes, acarreta irreversíveis danos à saúde física e ança e do adolescente, não-se-esgota na sensibiliza-
mental. Não obstante, porém, sermos signatários de ção social sobre a natureza de tal flagelo; -é preciso
todas as convenções nesse sentido e termos adota- que as famílias contem com o apoio materia,L do Go-
do, nesses termos, o mencionado Estatuto, temos de verno para reverter a situação.
c~nviver com vergonhosa re~lidade: há 3 milhões de Sabemos todos, Sr. Presidente, que lugar de cri-
c~lc:nças,trabalhando ~o Br~~ll, ~rand~ parte ~m con- ança é na escola, preparando-se para a vida em con-
dlç~es sl~plesmente lnaCeltavelS de Insalubndade e dições saudáveis de aprendizado e socialização. Nos
pencu!osldade. , Estados mencionados, porém, e mesmo [1~s,grandes

E um quadro verdadeiramente aterrador. São cidades, a oferta de matrículas é insuficientE?, seja por
milhões de pequenos brasileiros, às vezes de tenra falta de professores, seja por falta de infra-~strutura

idade, vivendo como escravos, trabalhando em jorna- física, Por outro lado, os pais não podem prepcindir da
da de mais de 12 horas em troca de comida. Nos cha- ajuda dos filhos, ainda que irrisória, pelo quêinsistem
mados lixões - depósitos de lixo a céu aberto, pre- em mantê-los trabalhando. -
sentes em ,qu~se ~odas as g~andes cidades brasilei- Por todas ess~s razões, nosso entendimento é
ras -, famílias inteiras sobre~lv~m ~e restos ~ do que o de que se priorize"como política de erradioação do
recolhe,m para ~ender- par~ In~ustnas ~e, reciclagem. trabalho infantil, o incentivo à educação. Conhecemos
Nesses lugares Infectos, cldadaos bras,llelros que mal um instrumento absolutamente eficaz, já-realizado no
sab~m fa~ar per~m?ula~ por todo ,o ~Ia, ~omendo e Distrito Federal, na gestão do ex-Governador Cristó-
v~s!lndo ",xo, atnbuJnd,o as suas propnas vidas a con- vão Buarque, e depois adotado ell1 v,ários pi3.íses. Tra-
dlçao ?e lixo, s:m saude, sem escola, ~em lazer, es- ta-se do Bolsa-Escola, que literalmente pagé?- às famí-
sas cnanças s~o,o retrato de uma re~lIdade urban~ . lias que rnanten.t1a,m seus filhos Ejstudan<;lo. Desse

-absolutamente ~nJusta, qu~ .se constrOl sobre a desl- r:nodo, aléJTI de garantir o aprj3ndizado e a ljlaúde das
gualdade e a alimenta c~tl~lanam~nte, ~ crianças, o Esta,QQ oferece a ,cçmtrapartida: necessá-

o No conte~o rur~I, e ainda mal~ brutal a ocorren- ria, essencial mesmo para a adesãp das famílias.
cla do trabalho infantil. Nas carvoanas do Mato Gros- P t t "o Ir r
so do Sul, por exemplo, famílias inteiras trabalham em ara an o, Pdoret~' de p~ecdlso qu_e s,e

t
,mu Ip l-

o _ , , , quem os recursos es ma os a e ucaçao, a e porque
condlçoes subumanas, prejudicando a saude de for- - h' I t o I dOd 't' dO 'I t. • I - nao a esco as e ma ena I a ICO IsponJve para 0-
ma IrreverSlve, em razao de permanecerem, horas d O f t'd • f'd t I

d' b" o "I d d 'd os, es orço nesse sen I o e un amen a , porque
por la, em am lente lrresplrave ,satura o e resl u- - h • d' - d t b Ih o f t'l -
os de carvão. Do mesmo modo, o pesado trabalho nao avera erra Icaçao o ra ~ o, In an I se nao se
nos canaviais pernambucanos e na coleta de sisal, combater o problema que lhe da ongem.,
na Bahia, são modalidades concorridas de explora- . Ampliar a oferta de matrículas e implantar a bol-
ção do trabalho infantil, pelas quais crianças e adoles- sa-escola em todo o País são. assim, meçiidas indis-
centes são submetidos a riscos terríveis, sobretudo pensáveis para alqançar esse objetivo. Todas as de-
no processamento da fibra do sisal, realizado em ma- mais iniciativas devem gravitar em torno disso, sob
quinaria precária, sem qualquer dispositivo de segu- pena de se converterem em meros paliativos, distan-
rança para o trabalhador. tes de uma verdadeira solução.

Diante de tão terrível quadro, todo o esforço rea- Na oportunidade, Sr. Presidente, aproveitamos
lizado pelo Governo tem se revelado insuficiente. Um para reiterar nosso propósito de trabalhar incansavel-
dos problemas mais graves é a dificuldade de produ- mente pela implantação de tal política, a única capaz
zir dados confiáveis a respeito, com estatísticas e in- de reverter os índices brasileiros relativos ao trabalho
formações capazes de orientar uma política consis- infantil. Se as autoridades competentes e todos os

- tente a respeito. Por outro lado, é indiscutível que o segmentos da sociedade abraçarem a causa, temos
trabalho infantil é conseqüência da miséria e do nos- a certeza de que, em pouco tempo, poderemos vis-
50 profundo processo de exclusão social. sendo difí- lumbrar um novo futuro para o Brasil. É uma questão
cil, para as próprias famílias, dispensarem os filhos de de prioridade, sobretudo se quisermos ascender à
contribuir com o orçamento. modernidade com que tanto ~onhamos, para o século

Daí a necessidade de se oferecer, mais do que XXI.
uma campanha em favor da cidadania, alternativa
viável nesse sentido. Dito de outro modo, entendemos
que todo o processo de erradicação do trabalho infan
til, ainda que justificado em nome dos direitos da cri-
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mana, a proteção de nossas crianças e adolescentes Contra aqueles que têm preconceitos a respeito
é o que há de mais urgente na agenda social do País. das ONG, cumpre lembrar que toda igreja, associa-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, reall- ção de bairro ou condomínio, em essência, é uma
zou-se este ano a 53ª Conferência Anual das Organi- ONG; as organizações não-governamentais não são
zações Não-Governamentais das Nações Unidas. nada mais, nada menos, que o produto democrático

A ONU existe há 55 anos, e há 53 abriga essas dos direitos ~e livre pensamento, livre associação e
conferências de ONGs. O Secretário-Geral da Orga- livre expressa0.
nlzação das Nações Unidas, Koffi Annan, lembrou ArJ escolherem como tema de sua Conferência
que as ONG foram o principal esteio para a criação a solidariedade global como o caminho para a paz e a
das Nações Unidas. cooperação internacional, as ONG recuperaram para

Hoje, elas são cada vez mais parceiras, em to. si o lema da fraternidade, órf~o desde a Revolução
das as acepções da palavra. Koffi Annan prometeu Francesa, quando os esquerdIstas passaram a falar
trabalhar para aumentar o acesso das ONG à ONU, a, de igual?ade e os direitistas concentraram seus esfor-
embora reservando aos Estados-Membros as deci- ços no liberalismo.
sões finais, previu um tempo no qual os países que <?ra, a questão não é escolher entre a igualdade
dela fazem parte vão concordar que as portas de seu ou a hberdade, mas escolher as duas, temperadas
maior fórum sejam abertas às sociedades civis orga- pela fraternidade. A solidariedade global talvez seja
nizadas~' mesmo o melhor caminho para esse mundo onde a Ii-

Quando em 1945 a ONU foi fundada, o congres- berd.ade tende a se o~or frolltal"!ente à igualda~e :-
so de ONG reuniu quatro dezenas de membros; em estejamos falan~o de hberdad~ e Igualdade economl-
2000, foram mais de 1.800 os representantes de enti- ca ou de outras Igualdades e liberdades.
dades originárias de mais de 60 países, tendo como As ONG, portanto, com a sábia escolha do terna
tema "A Solidariedade Global: o caminho para a Paz e de sua conferência resgataram, em pleno limiar do
para a Cooperação Internacional". milênio, o sentido original da luta da Revolução Fran-

Contrapondo-se à globalização econômica, tra. ?es~, que ainda aguarda a plena efetivação de seu
mada basicamente pelos governos nacionais, O Se- Idearlo.
cretário-Geral da ONU apoiou as ONG, citando-as "~iberdade, ig~aldade, frater~idade". Esta. é a
cOfTIo o melhor' antídoto para a complacência e as bandeira que as ONG carregam. Vivam elas e viva o
mais corajosas combatentes em prol da honestidade seu trabalho!
e das, muçlanças. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Koffi Annan notou que alguns dizem que lutar O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
contra a globalização é como luta~ contra a lei da gra- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
vidade, mas isso não significa que devamos aceitar Sras. e Srs. Deputados, vivemos dias difíceis, em que
uma lei que permita a sobrevivência apenas dos mais a privacidade do cidadão brasileiro, cada vez mais,
pesados. "As,ONG nos lembram que a lei da gravida- está posta em risco e completamente dilacerada. Vi-
de é desafiada todos os dias, quando nos levantamos vemos dias ele conexões perigosas.
de nossas camas", disse Annan. Empresas, autoridades ou mesmo o mais co-

I Disse ele a!nda que as redes de comunicação mum. dos cidadãos, todos correm riscos no mundo
que juntam governos, sociedades civis e o setor pri~ virtual. Fraudes financeiras e pedofilia mobilizam Polí-
vado são as mais promissoras alianças de nossa era cia e Justiça 110 mundo inteiro. Crimes contra a honra
de globalização. A tarefa, segundo o Secretá- são os mais comuns. I

rio-Geral, é mudar de uma interação não planejada A Polícia Federal investiga mais de 2.500 de-
para yma aproximação mais sistemática e produtiva. núncjas contra os vários tipos de abusos praticados

Não há como não repetir as palavras de Annan, pela Internet.
quando ele conclama as Nações Unidas e seus esta- O perigo na rede mundial de computadores é
dos-membros a identificarem caminhos construtivos demoorático: políticos, empresas e até investigadores
e complementares para responder ao crescente en~ de polícia, ninguém está livre de tornar-se o próximo
volvimento da sociedade civil na arena internacional. alvo de um ataque de piratas virtuais. Em menos de
"As ONG têm um papel crucial em garantir que os 90- oinco dias, o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
vernos mantenham suas promessas", completou o ex-Governador Cristovam Buarque e o delegado
Annan. Mauro Marcelo de Lima e Silva - especialista no com-
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bate a crimes na Internet - foram vítimas das ações Atualmente não há legislação específica defi-
desses indivíduos, que se escondem atrás de uma nindo o que é crime na rede. Assim, eventuais conde-
tela brilhante. nações são feitas com base no Código Penal, que foi

Na tentativa de se defender, empresas investem reformado em 1984 - antes, portant9-,_da_existência
cada vez mais recursos em sistemas privados de-se~ da Internet.
gurança. O Congresso Nacional tenta estruturar uma A Polícia Federal trabalha também na apuração
legislação para definir regras para a Internet e os pró- de crimes cometidos contra a União e nos casos de
prios Governos Estaduais e Federal montam centros pornografia envolvendo crianças e adolescentes. No
de investigação e preparam policiais para combater o setor de crimes por computador chega a média de 50
crime na rede. denúncias por mês.

, .No .P~ís exist~m cinco de.sses cent~os: trê~ da Das denúncias, 10% se transformam em inqué-
Pollc~a Civil -: em Sao, ~aulo, RIo de Janeiro e,~mas ritos. Por enquanto existem no Brasil poucos inquéri-
G~ralS - ~~OIS da PolicIa Federal, um em Brasllla e o tos envolvendo crimes virtuais contra instituições fi-
ou ro no 1.0.,. , nanceiras. Algumas empresas escondem as .fraudes

~ ~alona dos cnm,es na Internet no Pais envol: com receio de criar insegurança entre os clientes.
ve caluma (acusar alguem de fazer algo que uma lei ., . . . , .
define como crime), injúria (ofensa à dignidade) ou di- Para. cada dOIS dolares Investidos em mf?rr:natl-
famação (agressão à reputação de alguém). Núme- ca, um vai engordar o faturamento dos especialIstas
ros da Delegacia de Crimes pela Internet de São Pau- em controlar hackers.
lo mostram que já foram realizadas mais de 600 in- Os hackers representam hoje uma ameaça tão
vestigações. "Cerca de 80% desses inquéritos são concreta aos bancos de dados de empresas do setor
por crime contra a honra", diz o delegado Lima e SiI- financeiro e órgãos ligados ao Governo que, indireta-
va, que localizou a origem do site contendo ataques a mente, estão criando um novo mercado altamente
Cristovam Buarque. promissor na Internet: o de serviços voltados à segu-

O caso envolvendo Cristovam Buarque, portan- rança de sites e sistemas de informações. O negócio
to, é mais comum no ambiente virtual do que se ima- já movimentou US$ 200 milhões só este ano e deve
gina. O ex-Governador foi vítima de ataques divulga- reter cerca de 47% de todo o orçamento do setor de
dos por uma página eletrônica e atualizada a partir de informática em 2001, segundo estudos de um grupo
um computador do gabinete do Presidente da Câma- de consultoria em tecnologia. Para se ter uma idéia,
ra Legislativa do Distrito Federal, Edmar Pirineus uma única instituição financeira - que não quer se
(PMDB). O Presidente Fernando Henrique Cardoso e identificar - recebe por volta de 15 mil tentativas de
o delegado Lima e Silva tiveram os nomes usados por ataques virtuais por dia. Os piores ataques não são,
outras pessoas, que espalharam mensagens falsas na verdade, aqueles que aparecem na TV e nos jor-
na rede. nais e fazem o autor do crime famoso pelos quatro

A Delegacia de Crimes pela Internet paulista in- cantos do mundo. As invasões que mais causam da-
vestiga em Brasília outros quatro casos, todos com nos são as que estão acontecendo há meses e nin-
suspeitas da prática do crime de estelionato. "Os hac- guém percebe, como no caso de hackers que aces-
kers roubam a senha dos usuários comuns para fazer sam números de cartões de crédito dos internautas
compras pela Internet em nome da vítima", conta o em sites de comércio eletrônico, por exemplo.
delegado Lima e Silva. Para ele, isso acontece por fal- O' . . I d . ~ ~ . t
ta de segurança nos provedores da rede. "A Internet é I' d S pr~clpals a v~s as I~~soes s~~ SIS emas
muito nova e tem uma estrutura anárquica. As pesso- Iga os ao overno e ancas. a quem Iga que no
as usam o anonimato para a prática criminosa" ob- caso de ataques ao Governo, o hacker quer apare-
serva. ' cer, ,é uma coisa de desabafo, ide~logi~. E,g? m.e~mo.

A Polícia também esbarra em outra artimanha Porem? no ?aso dos bancos, a motlvaçao e obvla. ga-
utilizada pelos criminosos. "Às vezes, como nos ca- nhar dinheiro. . . .
sos de difamação ou racismo, descobrimos o autor Mas quem ganha mesmo mUito dinheiro nessa
mas não podemos prendê-lo ou tirar o site do ar, por- guerra são as empresas especializadas em seguran-
que foi feito em provedor de um país onde isso não é ça. Foi criado um programa que impede invasões de
crime, caso dos Estados Unidos, onde é totalmente li- hackers. Está sendo usado pelo Banco do Brasil e
vre qualquer tipo de manifestação de opinião", explica ganhou, também, uma licitação do Ministério da Saú-
o delegado Lima e Silva. de.
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O inimigo de um dia pode vir a ser um profissio- res que tiveram rompidos seus contratos de trabalho
nal de grande sucesso, quando o assunto é seguran- ou se aposentaram, sendo que a grande maioria dos
ça na Internet. Há casos de empresas que contratam trabalhadores só terá alterado seu saldo da conta vin-
hackers por causa da habilidade do cidadão em que- culada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
brar a segurança de sistemas aparentemente inviolá- não criando despesa imediata nem comprometendo o
veis. esforço do Governo no controle dos gastos públicos.

Assim, caros colegas, o dia-a-dia está conviven· Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
do paralelamente com um mundo: o virtual. Nesse putados: no dia 22 de novembro último foi comemora-
novo mundo têm lugar não apenas o lazer, a cultura, a do o 57º aniversário da independência do Líbano.
comunicação, mas também as relações comerciais Destaco essa data porque são 57 anos de indepen-
que, segundo as estatísticas, aumentam a cada mês. dência de um país que possui 10.452 (dez mil, quatro-

Com ~udo isso, creio ser hora de uma mudança centos e cinqüenta e dois) quilômetros quadrados de
substancial no Direito pátrio, com a adoção de um superfície territorial e uma população de 3 milhões de
conjunto de leis que venham a proteger o usuário e habitantes, além, é claro, dos cerca de 14 milhões de
cada consumidor. emigrantes libaneses espalhados pelo mundo.

Era o que tinha a dizer. O Líbano é um país que tem a origem de sua be-
O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o líssima história na antiga civilização fenícia, remon-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- tando ao ano de 3.000 a.C., quando o intenso comér-
putados, em agosto último, o Supremo Tribunal Fede- cio entre oriente e ocidente foi responsável pela in-
ral, em decisão histórica, reconheceu aos trabalhado- venção da escrita.
res o direito à correção das contas vinculadas do Fun- Esse País passou por inúmeras dominações e
do de Garantia do Tempo de Serviço dos Planos guerras. Esses fatos levaram sua população a sofrer
Bresser e Collor I. com a fome e diversos massacres e explicam por que

Como tem sido divulgado pela imprensa com milhões de libaneses tiveram que se espalhar pelo
freqüência, existe uma verdadeira avalanche de de- mundo.
mandas judiciais, pois diariamente milhares de traba- O Líbano, que, em 1943, conseguiu sua inde-
Ihadores procuram as portas do judiciário para garan- pendência, emancipando-se da condição de proteto-
tir a recomposição dos valores expurgados pelos pla- rado francês, vive pacificamente graças ao pacto na-
nas econômicos acima mencionados. cional formado pelos cristãos maronitas e muçulma-

De acordo com informações divulgadas pelo nos, tendo hoje uma democracia liberal e uma econo-
próprio Executivo Federal, cerca de 6 milhões de tra- mia baseada no comércio competitivo e na proprieda-
baihadores têm direito à correção de suas contas vin- de privada.
cuiadas do Fundo de Garantía do Tempo de Serviço, Assim, ao destacar a passagem do aniversário
e se todos esses trabalhadores ingressarem com desse País de história e culturas tão ricas, reforço a
ações judiciais, estará o Poder Judiciário vivendo o importância do respeito ao direito que os povos têm a
maior caos de sua história. sua autodeterminação como forma de construirmos

, Assim, seria oportuno que o Presidente da Re- uma convivência pacífica e harmônica em todo o
pública, cumprindo a promessa feita dias antes do pri- mundo.
meiro turno das eleições de outubro, encaminhasse Muito obrigado.
uma solução para esse problema, mandando corrigir O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pronuncia
os valores depositados nas contas do FGTS. Pare- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
ce-nos ser uma questão de bom senso que o Gover- putados, a região centro-oeste do Paraná conta com
no faça a correção dos planos econômicos esponta- uma cooperativa agropecuária que no mês passado
neamente, diminuindo, assim, o ônus a ser arcado pe- completou trinta anos de fundação. A inauguração de
ios cofres públicos com relação às custas processua- uma moderna indústria de margarina e gordura vege-
is e honorários dos advogados contratados pelos tra- tal hidrogenada, além do lançamento de um carimbo
balhadores prejudicados, além, é claro, de direcionar comemorativo pelos Correios, marcaram a comemo-
os esforços dos procuradores federais para questões ração da Coamo, que tem sua sede na cidade de
onde o Poder Público tenha chances reais de êxito, Campo Mourão.
como nos casos de sonegação fiscal. A fábrica de gordura vegetal e margarina possui

I

Menciono, ainda, o fato de que só será necessá- padrão internacional de qualidade e irá produzir 60 to-
rio o desembolso de valores para aqueles trabalhado- neladas de margarina e 100 toneladas de gordura hi-
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drogenada por dia, agregando 41 milhões de reais à
receita anual da cooperativa. Lucro certo, já que essa
nova unidade é resultado de um investimento de 15
milhões de reais. Além disso, a nova indústria é uma
das mais modernas da América Latina, com equipa
mentos de última geração importados da Alemanha e
Dinamarca e a garantia de inviolabilidade, já que as
embalagens são produzidas dentro da própria fábrica
em processo totalmente automatizado.

Todo esse quadro promissor, Srs. Parlamenta
res, só existe hoje porque a cooperativa investe para
ganhar novos mercados, planejando tudo com visão
de futuro. A produção dos cooperados - 17 mil agri
cultores - ganha melhores resultados com o incre
mento de novas agroindústrias e os compromissos
com a comunidade são propósitos cada vez mais
consolidados.

O que era um projeto,elaborado para desenvol
ver a produção primária da região, Sr. Presidente,
transformou-se na grande força do homem do campo
e numa das maiores cooperativa da América Latina. A
Coamo responde por 3,5% de toda a produção nacio
nal de grãos e fibras e 16% da safra paranaense. A re
ceita de todo esse sucesso está na política de capita
lização, na estabilidade administrativa - o dire
tor-presidente da cooperativa está em seu cargo des
de a fundação da empresa - e no apoio incondicional
dos cooperados.

Há ainda projetos para o aumento da produtivi
dade e da renda dos cooperados, assim como investi
mentos na agroindustrialização. Para incentivar a di
versificação da propriedade, bem como fixar o ho
mem ao campo, a cooperativa criou e está desenvol
vendo projetos que incrementam os meios de produ
ção e aumentam a renda familiar. A capacitação dos
cooperados na absorção de novas tecnologias tam
bém tem feito a produtividade evoluir significativa
mente.

A Coamo tem uma linha de produtos alimentíci
os que vai desde o óleo de soja até a recém-chegada
margarina, o que faz a cooperativa participar não só
do mercado nacional, mas também buscar maior es
paço no mercado externo.

É com seriedade e honestidade na administra
ção que a Coamo vem crescendo tanto. E é com tais
requisitos, Srs. Parlamentares, que se gera satisfação
no quadro social, baseada na confiança e no profissi
onalismo de ambas as partes.

Uma empresa como essa só pode servir como
exemplo para as outras do nosso País. É com o imen
so orgulho de meu Estado que parabenizo a Coamo
pelo seus trinta anos de existência.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Mais uma vez o PPS mostra ao povo brasileiro, pelas
suas atuações parlamentares, que está à frente de
uma mudança progressista de costumes corruptos e
prejudiciais aos princípios mais sagrados da Constitu
ição brasileira.

Tramitou nesta Casa, ainda nesta Sessão Legis
lativa, o Projeto de Lei nº 2.549, de 2000, tendo sido
aprovado com poucas modificações - poucas, 'infeliz
mente, pois essa proposição tinha muitas inconstitu
cionalidades e outras tantas imoralidades. Tratava tal
projeto de regulamentar a gestão de recursos huma
nos das agências reguladoras: Anatel, ANP, Aneel e
outras.

Uma das mais acintosas violações à Constitui
ção e à moralidade pública, contra a qual o PPS, por
meio de sua bancada, promoveu pronto combate, di
zia respeito à incorporação de funcionários das-anti
gas estatais nas atuais agências reguladoras sem a
realização de concurso público.

Vamos explicar detalhadamente o que ocorreu:
durante o período de transição que mediou entre a ex
tinção das empresas estatais, como a Telebrás, por
exemplo, e a criação das agências reguladoras, como
a Anatel, concebeu-se um "quadro especial em extin
ção" para incorporar os funcionários das estatais aos
quadros das Agências durante um prazo definido. Por
isso, muitos funcionários da antiga Telebrás deveriam
passar a ocupar o quadro provisório da atual Anatel,
apenas durante os últimos três anos, período mais
que suficiente para a nova agência se organizar e pro
mover a contratação de novos funcionários por meio
de concurso público, como determina o art. 37, inciso
11, da Constituição brasileira. I

Lamentavelmente, Sr. Presidente, iSl?o não
ocorreu. Passados os três anos, o Poder Executivo
envia para esta Casa o referido projeto t:le lei que
elastece o prazo por mais alguns anos. O que deveria
ser provisório, ou seja, a contratação temporária até a
realização de concurso público, está se tornando per
manente. Isso viola o princípio constitucional da iso
nomia, que assegura a observação de concurso pú
blico para investidura em cargos públicos, a fim de
que todos tenham as mesmas condições de concor
rer. Privilegiar alguns poucos, Sr. Presidente, é preju
dicar outros tantos brasileiros desempregados espa
lhados pelo País.

O PPS, fiel observador dos princípios constituci
onais e da moralidade pública, à época que tramitou
esse projeto nesta Casa, apresentou emendas su
pressivas e destaques para eliminar todos os disposi-

. tivos que violavam os princípios da isonomia e do
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concurso público. Entretanto, a bancada governista, damente a votação de 96 projetos de crédito que re-
que possui aqui ampla maioria, refutou nossas emen- configuram o perfil do gasto público. A lei orçamentá-
das e destaques, varrendo para o ralo a valorização ria é relativizada como mecanismo de planejamento e
da ética na administração pública proposta pelo PPS. gestão fiscal. Só para dar exemplos, o Ministério do
Hoje o projeto foi transformado em lei, com essas ex- Desenvolvimento Agrário solicitou a suplementação
crescências. de 1 milhão de reais para gastar em propaganda, ou

Todavia, é importante que este Plenário saiba 50 mil reais por dia até o final do ano. O Ministério da
agora que estávamos corretos nessa nossa luta. Em Previdência receberá 5,04 bilhões de reais também
notícia publicada no dia 14 de outubro deste ano, no para gastar nesse curto período. Até para obras com
jornal Correio Braziliense, noticiou-se ação impetra- indícios de irregularidade foram destinados 80 mi-
da pelo Ministério Público Federal, por meio do Pro- Ihões de reais.
curador da República Brasilino Pereira Santos, contra É patente que o caráter autorizativo do Orça-
a Lei nº 9.986, de 2000, em que resultou o Projeto de mento incentiva essa improvisação. Sem a obrigatori-
Lei nº 2.549, de 2000, a que nos referimos. edade de executar a lei, a equipe econômica tem au-

O Sr. Brasllino, em trabalhada peça processual, tonomia para promover intempestivos arranjos orça-
alega a inconstitucionalidade do art. 30 da referida lei, mentários, promovendo gastos segundo exclusiva-
justamente aquele que permite a inserção permanen- mente o interesse do governante de plantão. Não só a
te de funcionários das empresas estatais privatizadas lei enquanto tal é desprezada; ignora-se a vontade
que não realizaram concurso público. política do Parlamento nacional, o Poder institucional

Essa é uma prova, Sr. Presidente, de que o que representa, por delegação eleitoral, a vontade do
PPS, juntamente com outras instituições brasileiras País e é o responsável constitucional pela aprovação
que primam pela seriedade no manuseio da coisa pú- da própria lei orçamentária.
blica, está no car;ninho certo para o saneamento da Esta situação tem que mudar. O debate nacional
administração pública do País. sobre o custo do salário mínimo e a unanimidade em

O SR. CARLlTO MERSS (PT - SC. Pronuncia o defesa da responsabilidade fiscal devem corroborar
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- uma mudança constitucional que sacramente a lei or-
putados, a aprovação de créditos adicionais e suple- çamentária como obrigação impositiva ao governan-
mentares pelo Congresso Nacional, embora neces- te. O avanço dessa mudança será sentida imediata-
sária, foi uma demonstração do nfvel de improvisação mente pela cidadania, quer na profissionalização e
orçamentária do Governo Federal. equilíbrio na movimentação das contas públicas, quer

Após a aprovação da lei do Orçamento da União pela otimização e qualidade do gasto.
para 2qOO, o Executivo, argumentando exageros na O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - .AR. Pro-
estimativa de arrecadação, promoveu intensos cortes nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
nas despesas, especialmente nas emendas destina- Srs. Deputados, entendíamos, a princípio, que era
das a investimentos.,Agora, comprova-se a correção pura falta de imaginação o fato de os financistas go-
da estimativa original e com um excesso de arrecada- vernamentais, diante de cada problema a resolver,
ção de 7,7 bilhões de reais, a equipe econômica pro- nada mais sabiam fazer senão aumentar impostos.
move praticamente um novo orçamento, com créditos Poderíamos até deixar de lado esse aumento da car-
que atingem 25,7 bilhões de reais para a quase totali- ga tributária se, em contrapartida, nossa população,
dade dos Ministérios, empresas públicas e órgãos do de um lado, fosse vendo resolvidos os graves proble-
Governo. Além da arrecadação subestimada, com- mas econômicos do País e, de outro, passasse a re-
põem esse valor mais 4,6 bilhões de reais de opera- ceber serviços públicos de melhor qualidade.
ções de financiamento, 3,9 bilhões de reais de supe- O quadro com que deparamos ou, melhor dizen-
rávit financeiro do Tesouro Nacional e 10,9 bilhões de do, o quadro dentro do qual vivemos não é assim. O
reais do remanejamento de verbas entre os próprios país segue em crise continuada, numa posição das
Ministérios. mais fragílizadas diante do capital internacionai, me·

Ou seja, numa noite de dezembro, faltando ape- ramente especulativo, e, por isso mesmo, dos mais
rias três semanas para o fim do ano orçamentário, voláteis. Os serviços públicos, desnecessário dizer,
sob o argumento da paralisia de setores públicos, in- andam de cabresto a rastro, sem que se visualize so-
clusive com a falta de pagamento de salários de servi- lução, sequer melhoria no curto prazo.
dores, como ocorreu com o pessoal da educação, sa- No entanto e nada obstante esses seguidos de-
úde e segurança do Distrito Federal, acontece açoda- sastres, a carga tributária segue num crescimento as-
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sustador. E os dados não são colhidos nos boletins prejudiciais aos princípios mais sagrados da Constitu-
de nossos partidos de oposição. Ao contrário, são for- ição brasileira.
necidos pelo IBGE, ou seja, pelo próprio Governo. Tramitou nesta Casa, ainda nesta Sessão Legis-

Nos últimos cinco anos, o que se pode ler nos lativa, o Projeto de Lei nº 2.549, de 2000, tendo sido
dados fornecidos por aquele instituto respeitantes às aprovado com poucas modificações. Poucas, infeliz-
contas nacionais é que o peso dos tributos subiu de mente, pois essa proposição tinha muitas inconstitu-
28% para 33% de nosso PIB. E esse aumento brutal, cionalidades e outras tantas imoralidades. Tra,tava tal
já se vê, não foi utilizado na área social. E não o foi de projeto de regulamentar a gestão de recursos huma-
fato, porque, enquanto o Governo, no ano passado, nos das agências reguladoras: Anatel, ANP, ~neel e
despendeu 84 bilhões de dólares somente em juros outras. ,
das dívidas interna e externa num aumento de 420% Uma das mais acintosas violações à Constitui-
sobre o mesmo índice em 1995, na área de saúde e ção e à moralidade pública, contra a qual o PPS, por
de educação esses gastos sequer suplantaram 05 meio de sua bancada, promoveu pronto combate, di-
50%. zia respeito à incorporação de funcionários das anti-

Não estamos entre os que entendem ser o endi- gas.est~tais nas atuais a~ê~cias reguladoras sem a
vidamento em si um desastre. Se o fosse, a Itália - va- reallzaçao de concurso publico.
lhanos um exemplo - estaria na bancarrota, devendo Vamos explicar detalhadamente o que ocorreu.
quase 100% de seu PIB. Sucede, no entanto, que na- Durante o período de transição que-mediou entre a
quele país, como entre os demais países ricos, esses extinção das empresas estatais, como a Telebrás, por
empréstimos se fazem em prazos longos, longuíssi- exemplo, e a criação das agências reguladoras, como
mos, atingindo, em alguns casos, quarenta anos, e a Anatel, concebeu-se um "quadro especial em extin-
'tudo a juros infinitamente menores do que os pagos ção" , para incorporar' os funcionários das estatais
pelo Brasil. aos quadros das agências durante um prazo definido.

Não pagar esses juros, não amortizar os capita- ~or isso, muitos funcionários da antiga.T~I~brás 'deve-
is conveniados nos prazos e nos valores de cada pac- nam passar a ocupar o q~a?ro pr~vlsono da ~tual
to seria grave ameaça ao País, afirmam nossos eco- An~tel, apen~~ durante os ultimas !res. anos, pen?do
nomistas de plantão. Isso talvez explique a necessi- mais que sufIcIente par~ a nova agencia ~e o,r~amzar
dade de o Ministro da Fazenda sair de pires na mão a e p~omover a contra!a~ao de novos fun~lonanos por
visitar os grandes centros financeiros, recebendo mi- ~e.lo de concurso.p~b~lco, co~~ determma o art. 37,
galhas e exigências descabidas, das quais a mais mClso 11, da ConstltUlçao brasl eira., . _
grave resultante é a internacionalização de nossa es- Lamentavelmente, A Sr. PreSidente, ISSO n.ao
trutura produtiva, que acaba - o qUé'é sério',' Sr. Presi- oco~reu. Passados os tres an?s, o P?der Exe~utlvo
dente - por se submeter a decisões táticas e estraté- envia para esta Casa ~ refendo projeto de lei q~e
gicas adotadas para lá de nossas fronteiras. elastece o prazo por mais alguns anos. O que devena

. . , ser provisório, ou seja, a contratação temporária até a
Na c~mpanha eleitoral a~~ncana, essa opera realização de concurso público, está se tornando per-

bufa que nao chega nunca ~o ultimo ato, um dos te- manente. Isso viola o princípio constitucional da iso-
mas corr~ntes ~ra, n8:da mais nada men,os, que, em nomia, que assegura a observação de concurso pú-
troca de ajuda fmanc~lr~, se ven?essem areas c?b.er- blico para investidura em cargos públicos, a fim de
tas por florestas tropicaIS, ou seja, nossa Amazonra. que todos tenham as mesmas condições de concor-

Estamos, assim, como que reduzidos a operário rer. Privilegiar alguns poucos, Sr. Presidente, é preju-
os externos. Produzimos bilhões e bilhões de dólares, dicar outros tantos brasileiros desempregados espa-
dia a dia, num esforço magnífico que entendíamos - e Ihados pelo País.
segu~n:os ente~dendo, diga-se - para a melhoria d~s O PPS, fiel observador dos princípios constituci-
~ondlçoes de VIda de noss? povo. Mas estam~s assls- onais e da moralidade pública, à época que tramitou
tlndo ao degradante espetaculo de ver essas nquezas esse projeto nesta Casa, apresentou emendas su-
transportadas, on I~ne, para os cofres dos mais ricos pressivas e destaques para eliminar todos os disposi-
países do mundo. E preciso protestar. tivos que violavam os princípios da isonomia e do

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. concurso público. Entretanto, a bancada governista,
Mais uma vez o PPS mostra ao povo brasileiro, pelas que possui aqui ampla maioria, refutou nossas emen-
suas atuações parlamentares, que está à frente de das e destaques, varrendo para o raio a valorização
uma mudança progressista de costumes corruptos e da ética na administração pública proposta pelo PPS.
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Hoje o projeto foi transformado em lei, com essas ex- contratos de concessão onerosa ainda hoje em plena
crescências. execução.

!odavia, é importante que este Plenário saiba Como conseqüência desse processo que sI§' ar-
agora que estávamos corretos nessa nossa luta. Em rasta há exatos dez anos, vê-se hoje a AGEF reduzi-
notícia publicada no dia 14 de outubro deste ano, no da, em seu viés operacional, p<?r decisão estratégica
jornal.correio Braziliense, noticiou-se ação impetra- do Governo, à administração direta de apenas dois
da peío Ministério Público Federal, por meio do Pro- pátios ferroviários, ambos de fundamental importân-
curador da República Brasilino Pereira Santos, contra cia para o fortalecimento da política de integração co-
a Lei riº 9.986, de 2000, em que resultou o Projeto de mercial implementada com. a criação do MERCOSUL.
Lei nº 2.549, de 2000, a que nos referimos. São eles os terminais de alfandegagem de Uruguaia-

O Sr. Brasilino, em trabalhada peça processual, n~ e de Santa~a do Livrame~to, localizados nas !ron-
alega a inconstituciqnalidade do art. 30 da referida lei, telras do Bra~11 com a Argentm~ e com o Uru~ual, ~s-
justamente aquele que permite a inserção permanen- tando a gestao dessas duas unidades garantida ate o
te de funcionários das empresas estatais privatizadas an? de 2003, conforme acordo celebrado com a Re-
que não realizaram concurso público. celta Federal.

Essa é uma prova, Sr. Presidente, de que o Para o desenvolviment? ~essas ati~id~d~s, que
PPS, juntamente com outras instituições brasileiras re9uerem como precondlç~o. a eXlstencla de
que primam pela seriedade no manuseio da coisa pú- mao-de-obra altamente espec~a!lzada, co~t~ a AGEF
blica, está no caminho certo para o saneamento da com um quadro de 24.funclo~anos de canelra, ren:a-
administração pública do Pafs. n~sc~ntes d~ expres~I~~ efetiVO. de setecentos profis

SionaiS mantidos no IniCIO da decada de 90.
.0 S~. DR. HELENO (P?DB - RJ. Pronuncia o Em dezembro de 1999, através dO,Decreto nº

segl,lInte discurso.) - Sr. PreSidente; Sras. e ,Srs. De- 3.275, foi determinada a liquidação da AGEF. Idêntica
p~.t~dos, a Rede Fe~eral de Armaz~ns Gerais Fer~o- medida foi adotada com relação a sua controlpdora, a
vlano~ S/A ~~GEF e uma empres~ mtegrante do SIS- RFFSA, devendo as atribuições da AGEF e da
tema'ferrov'~r!~, sendo controlada Integralmente pela RFFSA ser absorvidas pela futura Agência Nacional
Rede Ferrovlana Federal S/A. de Transportes Terrestres - ANTT.

Criada no final da década ge 50, através da Lei Vê-se agora a AGEF na reta final de sua exis-
nQ 3.115, de 1957, a AGEF sempre atuou na presta~ tência desvinculada do destino reservado à RFFSA
ção de sup~~t~ às operações desenvolvidas. pela já que' precisamente no dia de hoje está sendo reali~
Re~e .Ferrovlana, func!onando com sua_parcena es~ zada assembléia geral extraordinária destinada preci-
trateglca no de~envolvlment,O d~ op~ra?oes de trans- puamente à prorrogação, por mais seis meses, do
b?rd? e armazem de me.r~a.dona~ movimentadas por prazo para liquidação daquela empresa. Entretanto, e
vIa ferrea em todo o terntorro nacIonal. mais uma vez registramos o nosso sentimento de es~

No auge de suas atividades, no final da década tranheza, tal pro~idência não ser~ aqotada com a
de 80, chegou a contar com 104 unidades operacio- AGEF, que, a continuar o atual est~do de coisas, terá
nais,'sendo responsável,pela gestão de pátios ferro- sua liquidação concluída em 11 de dezembro próxi-
viários alfandegários, silos graneleiros e armazéns mo, contrariando qualquer medida de bOIll s,enso.
convencionais integrados à atividade ferroviária. Acrescente-se ainda que, com a dijataç~o do

Seguindo na contramão das demais empresas prazo de liquidação da RFFSA, ficará garantido aos
integrantes do sistema ferroviário, a AGEF mos- seus funcionários um futuro reaproveitamento quan-
trou-se, desde o início, empreendimento altamente lu- do do preenchimento dos quadros da ANTT; ao passo
crativo, nunca havendo recorrido ao tesouro nacional que, no caso da AGEF, ao se manter o atual estado de
ou a sua controladora RFFSA para a implementação coisas, restará aos seus 24 abnegados funcionários o
de sua política de investimentos ou para o cumpri- destino da rua.
mento de suas obrigações comerciais e trabalhistas. É por isso que fazemos apelo ao bom senso dos

Com o desenvolvimento da política de privatiza- gestores do processo de liRuidação das duas empre-
ção !J1iciada no Governo do Presidente Collor de Mel- sas, sob a responsabilidade do Ministério de Planeja-
lo, pàssou a empresa por grande e danoso processo mento Orçamento e Gestão, até pelo fato de estarem
de lott;!amento, sendo transferida à iniciativa privada a a RFFSA e a AGEF incluídas no projeto de criação da
maioria de suas unidades operacionais mais lucrati- ANTT, no sentido de que seja dado idêntico tratamen-
vas, mediante alienação pura e simples ou através de to aos processos de liquidação de ambas as empre-
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sas, preservando-se o espírito do projeto de lei em O relatório do Unicef reconhece ainda que
votação e garantindo-,se idêntica oportunidade de houve avanços nas condições de ensino e saúde
manutenção de emprego aos funcionários da RFFSA oferecidas às crianças no Brasil nos últimos anos.
e da AGEF. Mas alerta que o País ainda está long&-de-aleançar

Peço a todos os colegas que, de fato, possam indicadores de mortalidade infantil iguais ao de
ajudar com qualquer iniciativa ou qualquer países com perfil semelhante. Em 1998, a taxa de
movimento em prol dessa causa. mortalidade foi de 36,1 mortes para cada mil crianças

Parabenizo também os Deputados Federais, nascidas vivas. Em 1990, essa taxa estava em 47,8
meus colegas, pelo comportamento em suas bases. mortes.
Estamos sendo olhados de maneira tótalmente O Brasil, que em 1999 estava na 85ª posição em
diferente, enaltecidos pelas comunidades. Os relação à taxa de mortalidade, este ano foi para a 89º
cidadãos deixaram de ver o Deputado Federal como lugar, numa relação com 187 países. Quanto mais
apenas um político profissional, mas um político afastado da primeira posição menor é a taxa de
comunitário, que defende o Brasil. mortalidade.

Era o que tinha a dizer. Serra Leoa tem a mais alta taxa: 316 mortes por
Muito obrigado. mil. Em seguida aparecem Angola, Níger,

. Afeganistão e Libéria, segundo o Unicef. As mais
O SR. RICARDO FERRAÇO - Sr. PreSidente, baixas são da Suíça, Suécja Cingapura Noruega e

peço a palavra pela ordem. . Japão. ! ' ,
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. O relatório mostra que existem problemas, mas

Exa. a palavra. que estamos no caminho certo - concordou o
O SR. RICARDO FERRAÇO (PSDB - ES. Pela Secretário do Programa Comunidade Solidária do

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Governo Federal, Osmar Terra
Presidente, Sr~~. e Srs. Deputa?~s, desejo fazer Este ano, pela primeira vez, o Unicef fez um
algu~s co~entanos sobreft o ~elatono do Fund~ das relatório específico para o Brasil. Ele aponta que o
Naço~s Umdas para a Infancla - U~ICEF, publicado acesso de gestantes às consultas pré-natal é
pelo }~rnal A Gazeta, d~ ?~te~, dia 13-.12-2000. O preocupante, ainda há muitos casos de gravidez na
relatono revela que Vltona e a capital melhor adolescência e é preciso reduzir o número de
classificada numa pesquisa sobre as condições cesarianas
oferecidas para o desenvolvimento de crianças de até o
6 anos no País. Em termos de Estados, em primeiro No campo, 32,Ya. das mulheres não fazem
lugar vem o Distrito Federal, em segundo; o Rio de nenhuma con~ulta medica.
Janeiro e, em terceiro, São Paulo. O relatório mostra que houve redução dos

Criado pelo Escritório do Unicef no Brasil e casos de crianças co~ baixo pe~o ao nascer. Em
divulgado pela primeira vez, o 101 leva em conta o 1989, de cada 1.00 cnanç~s naSCidas, ; O pesavam
grau de escolaridade dos pais, a taxa de cobertura de menos de 2,5 qUl)O~, o eqUlvale~te a 10 Yo. Em 1996,
vacinas, o percentual de gestantes que fazem esse percentual baixou para 9,2 Yo.
consultas pré-natal e a quantidade de crianças Na versão mundial do relatório há uma citaçã:>
matriculadas em creches e pré-escolas. ao trabalho da Pastoral da Criança no Brasil como

No ranking por Municípios, só um alcançou o exemplo de atendimento às crianças e suas famílias.
índice mais elevado da pesquisa. A cidade com O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Esta
melhores condições de desenvolvimento infantil é Presidência parabeniza a cidade de Vitória, Capital
Águas de São Pedro, São Paulo. Seu IDI é 0,831. O do Espírito Santo.
pior Município na classificação do Unicef é Marechal O SR. ENI VOLTOLINI (PPB - SC. Pronuncia o
Thaumaturgo, no Acre. seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

De acordo com o Unicef, Município com índice putados, se há um tema exaustivamente debatido no
acima de 0,800 é considerado de desenvolvimento Brasil é o da reforma política. Só nesta Casa foram
elevado. Com 101 entre 0,500 e 0,799 o índice é con~ instaladas, na década de 1990, tanto Comissões
siderado médio e abaixo de 0,500, baixo. Esse índice Especiais destinadas a avaliar a questão em seu con-
segue os mesmos parâmetros de cálculo usados no junto como dezenas de Comissões destinadas ao es-
índice de Desenvolvimento Humano (IDH). tudo de propostas específicas.
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Recentemente, também o Senado Federal ins- Com essa norma começou o ainda pouco visível
talou Comissão Especial Temporária para tratar de processo de depuramento do quadro partidário brasi-
toda a problemática da reforma polftica, tendo o Se· leiro. A exigência legal de apoiamento popular, com-
nador Sérgio Machado produzido um substancioso provado pelas assinaturas de eleitores, impede a cria-
relatório ao fim dos trabalhos. ção de partidos lide gabinete", montados eIT) função

Ternos, ainda, mais de dez anos de estudos das de interesses localizados. Para se fundar um novo
universidades e centros de pesquisa nesse campo. partido, agora é preciso apresentar à população ull1a
Trata-se, aliás, de um esforço louvável, já que, por um proposta que mobilize amplos setores. Tanto é assim
bom tempo, os estudiosos da política no Brasil pouco que, desde a promulgação da lei, em 1995, não surgi-
se ocupavam com questões institucionais, em especi· ram novas agremiações.
aI questões atinentes ao Poder Legislativo. Falta, contudo, darmos continuidade ao proces-

Mais importante que a longa,discussão sobre as so legislativo, para completar o depuramento do qua-
matérias envolvídas na reforma política é o relativo dro partidário. Além da exig$ncia de efetivo apoio de
consenso que se formou a respeito das prioridades camadas relativamente ampla~ da população para
nessa área. Talvez não haja um Parlamentar sequer que um partido tenha existência eleitoral, é preciso
que não veja na inconsistência dos partidos políticos criar condicionantes um pouco mais restritivos para
e do sistema partidário a maior fraqueza de nosso re- que ele venha a eleger representantes para os órgãos
gime de representação política. decisórios do Estado.

Ora, se a avaliação do problema está feita, e A idéia é simples. Para que o partido político ad-
bem feita, tudo se resume, agora, à decisão de agir quira personalidade jurídica, basta que os fu,ndado-
parq sanar deficiências claramente diagnosticadas. res, em número não inferior a cento e um, requeiram
Alguns avanços, aliás, já podem ser contabilizados. E seu registro junto ao cartório competente do '1egistro
devemos louvar o Congresso Nacional por eles. Civil das Pessoas Jurídicas, da Capital Federal (é o

I

A promulgação de uma lei permanente - a Lei nº que diz a Lei dos Partidos, em seu art. 8º). Já para
9.504" de 1997 - para regular os processos eleitorais, participar de eleições, o partido precisa de apoio po-
sepultando o costume que se vinha formando de edi- pular, nos termos a que me referi, para registrar-se
tal' legislação especial para cada eleição, foi uma mu- junto ao TSE. Mas são os próprios pleitos eleitorais
dança salutar. qu~ mostrarão, em última instância, se tal partido tem

Talvez ainda mais significativa tenha sido a pro- r~a~mente magnitu,de,para participar dos órg,ãos ~eci-
mulgação da Lei dos Partidos Políticos - Lei nº 9.096, sonos do Estado. E ai que entra a famosa clausula de
de 1995. Basta lembrar que, a partir dela, o Fundo barreira.
Partidário deixou de ser uma ficção, pois recursos 01'- q ~t?,ntido çta,çláusula de barreira deve ficar bem
çamentários passaram a ser efetivamente carreados claro. Ela não impede a criação qo partido ou sua par-
para os partidos e suas fundações, com a preocupa- ticipação em eleições. Trata-se, tão-somente, de me-
ção prioritária de permitir o investimento em formação dir, depois do pleito, se tal partido demonstrou vigor
de quadros capacitados para o exercício das altas ta- suficiente para realizar funções tão elevadas como o
refas que, nas democracias contemporâneas, cabem governo da Nação, do Estado ou do Município - ou
aos partidos políticos. como a representação política, nas Casas Parlamen-

Outra inovação positiva ocorreu na definição le- tares, de parcela da cidadania.
gal do processo de formação de novas agremiações. Falta à legislação eleitoral e partidária brasileifa
Atualmente, o registro do estatuto de um partido junto vencer essa última etapa. Talvez pela dificuldade de
ao Tribunal Superior Eleitoral - condição para que a determinar o percentual exato de votos que tornaria
agremiação participe de pleitos eleitorais - depende um partido apto a participar dos órgãos decisórios do
de apoio popular, expresso pelas assinaturas de elei- Estado, não conseguimos ainda votar e aprovar a
tores em número correspondente a (e passo a citar a cláusula de barreira. Mas é mais que hora de agilizar-
Lei dos Partidos Políticos, art. 7º, § 1º) "pelo menos, mos as discussões, chegarmos a um valor razoável e
melo por cento dos votos dados na última eleição ge- implantarmos esse mecanismo de reforço do regime
ral para a Câmara de Deputados, não computados os representativo.
votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço, A cláusula de barreira não deve limitar-se a es-
ou mais, dos Estados, com um mínimo de um décimo tabelecer um percentual mínimo de votos, em termos
por cento do eleitorado que haja votado em cada um nacionais, para que um partido eleja seus candidatos.
deles". Deve-se exigir, ainda, tal como já acontece para o re-



É o resgate dessas condições que se espera da
administração do próximo Prefeito do Rio de Janeiro.
E César Maia detém as melhores possibilidades para
realizar tal missão em benefício dos cariocas e do
próprio turismo brasileiro: é competente, preparado,
experiente; possui espírito público e sensibilidade
para as questões sociais. Por isso, deverá imprimir
uma nova dinâmica de trabalho no atendimento das
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gistro do estatuto partidário junto ao TSE, que o parti- de, menos de dois anos após a vitória, verem o País
do receba um percentual significativo de votos em di- parado, à espera de outra eleição.
versos Estados. Esse é o melhor caminho para ga- Termino, Sras. e Srs. Deputados, reafirmando
rantir a criação de partidos de dimensão nacional. minha convicção de que complementar a reforma po-

Ao pensarmos no sistema partidário adequado lítica é urgente. E, mais que urgente, ela está madura
para o Brasil, essa preocupação com a dimensão na- para ser efetuada.
cional dos partidos deve estar sempre em plano des- Obrigado.
tacado. Não é salutar para o processo político a disse- O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
minação de agremiações menores, radicadas em Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
poucos Estados, muitas vezes em apenas um. Isso Sras. e Srs. Deputados, à medida que se aproxima a
impede-os de formularem programas para o País data da posse dos novos Prefeitos Municipais - dia 1Q

como um todo, uma das funções fundamentais do de janeiro de 2001 -, cresce a expectativa da popula-
partido político. ção da cidade do Rio de Janeiro diante da futura ad-

Um partido sem implantação nacional nunca ministração de César Maia.
será um partido forte. Qualquer momento negativo, De fato, Sr. Presidente, são grandes as esperan-
nos poucos Estados (ou no único) em que tem força, ças de todos os cariocas, com as novas perspectivas
significa a morte da legenda. Além disso, e pior, esses para o Município a partir da vitória de César Maia à
partidos não favorecem a disseminação, entre os ha- Prefeitura e de sua disposição em fazer um trabalho
bitantes do País, da sensação de que fazem parte de que faça retornarem para os habitantes do Rio de Ja-
um todo, de uma Nação. neiro a auto-estima e o orgulho de residir na Cidade

Além de favorecer a implantação nacional dos Maravilhosa.
partidos, a existência da cláusula de barreira facilita- A exemplo de outras grandes cidades brasilei-
ria a aprovação de outro mecanismo importantíssimo ras, o Rio vive situação de graves problemas sociais,
para a consolidação do sistema partidário. Refiro-me especialmente nas áreas de segurança pública e de
ao financiamento público das campanhas eleitorais. saúde, questões que se deterioram continuamente,

É preciso que nos libertemos - e libertemos o trazendo intranqüilidade à população e tornando mui-
povo brasileiro - do preconceito de considerar que a to difícil o cotidiano dos cariocas. Ainda mais do que
aplicação de recursos públicos nas campanhas dos nos outros grandes centros urbanos, por seu estilo de
partidos constitui desvio de dinheiro do Estado para cidade turística - principal cartão de visitas do Brasil-
fins privados. Nada mais longe da verdade. Não por que sempre exerceu enorme fascínio sobre todos os
serem entidades de direito privado deixam os parti- brasileiros e turistas estrangeiros, o Rio de Janeiro
dos de cumprir função pública das mais relevantes - precisa ter de volta sua condição de cidade alegre,
certamente a mais relevante em uma democracia, festiva, sem tensões, para que os visitantes possam
que é a de criar o caminho pelo qual a população par- desfrutar das belezas naturais e do espírito alegre do
ticipa do governo. carioca, um povo verdadeiramente receptivo e hospi-

Com a cláusula de barreira, o financiamento pú- taleiro.
blico das campanhas seria ainda mais facilmente de- A qualidade de vida em qualquer cidade depen-
fensável, pois apenas partidos fortemente implanta- de, entre outras, das condições de segurança, habita-
dos estariam em condições de receber recursos do ção, saúde e emprego. Quando uma Capital da im-
Estado. No entanto, a cláusula não é condição neces- portância do Rio de Janeiro tem destruídos sua in-
sária do financiamento. Tal como acontece hoje com o fra-estrutura e os serviços públicos básicos, inevita-
Fundo Partidário, a distribuição de recursos pode ser velmente ficam comprometidos os níveis de
escalonada segundo a dimensão dos partidos, resol- bem-estar e da própria auto-estima da sua popula-
vendo o problema de eventual fornecimento de dinhe- ção.
ira do povo para agremiações sem consistência.

Quero registrar uma última observação nesta li
nha de preocupações. Estou certo de que os partidos
políticos se veriam reforçados pela unificação das da
tas das eleições para cargos nos diversos níveis da
Federação. Assim, os partidos vitoriosos em cada ple
ito disporiam de situação confortável para implemen
tarem seus projetos até o fim, sem o constrangimento
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áreas de saúde pública, saneamento, educação e, Nossa Carta está completando doze anos, doze
principalmente, segurança. anos depois que foi proclamada pelo saudoso Dr.

Evidentemente que a solução para alguns des- Ulys~es como. a "Co~sti~uição cidadã". E doze anos
ses problemas, em especial o da segura_nça->_depende d~p?IS es~~cJdadanla amda luta em defesa de seus
da atuacão dos Poderes Públicos Federal e Estadual direitos, direitos que sequer chegaram a ser regula-
em face' de responsabilidades constitucionais especí~ mentados, conforme o quer o texto c~nst~t~cioral. E o
ficas. Portanto, a recuperação do Rio de Janeiro irá mesmo texto, reg_ula~e~~ado ou nao, Ja sofreu 2~
depender, em muito, da participação dos Governos ~me~das, o que nao slg?lflca~ vale ler:nbrar- a modl-
Estadual e Federal. E, para isso, o Prefeito César ficaça0 de 29 de seus dISpositiVOS, pOI~ que alg~mas

Maia, por sua capacidade de negociação e trânsito eme.nd~s engl?bavam dezenas de artigos, paragra-
junto às diferentes correntes políticas, deverá exercer fos, mCISOS, almeas.
forte liderança no sentido de arregimentar forças em Nem isto parece bastante. Quando, em 1993, se
torno de um novo Rio de Janeiro, de acordo com as reuniu a Assembléia de revisão da Constituição, por-
melhores tradições de Cidade Maravilhosa e hospita- que assim o definira a própria Carta, não foram pou-
leira. cas as vozes políticas que se levantaram para impedir

Era o que tinha a dizer. se mexesse no text~ constitucional, co~ ? que se
_ frustrou aquela tentativa de lhe dar um pOSIClonamen-

O SR. JOAO HERRMANN NETO (PPS - SP. to mais sólido definitivo mesmo. No entanto além
Pronuncia o seguinte discur~o.) - ~r: Pr~sidente, dessas 29 em~ndas, tramitam pela Câmara m~is f,l19
Sra~. e Srs. Deputados, a Na~ao brasllel~a fOI su.rpre- respostas de emenda à Constituição, nossas conh,e-
endlda - podemos mesmo dizer que fOI agredlda - cidas PEC havendo 273 delas em curso no Senado'
por dU,as. propostas de inst~lação de nova Asser:nbléia ou seja, Sr: Presidente, ainda há quase 900 proposta~
Constituinte. Uma delas fOi formulad~ pe~o Pres~d~nte de emenda do texto constitucional, o que, bem pensa-
da Ordem dos, Advogados do BraSil, o Ilustre JUrista do, deixa nossa Carta em retalhos.
Dr. Reginaldo de Castro. A outra, pelo Governador Ita- O que fazer? O texto em si é longo, prolixo e, em
mar Franco. várias vezes, redundante, quando não conflitante. Há,

Embora convergindo na idéia de uma Constitu- para isso, uma justificativa plausível. É que a cidada-
inte, as propostas são bem diferenciadas. O Dr. Regi- nia brasileira se distribui num leque tão amplo de con-
naldo quer uma Assembléia desvinculada do trabalho dições, de posicionamentos econômicos e políticos,
legislativo, eleita exclusivamente para compor uma que vão da exclusão total ao luxo oriental, que houve
nova Carta. Mais ainda, que seja eleita sem vincula- - continua havendo, aliás - a necessidade de que os
ção partidária. O Sr. Governador pretende que 80% tantos direitos e deveres para esses tantos segmen-
da Constituinte seja composta pelos atuais Parlamen- tos sociais fossem inscritos na Constituição, a impedir
tares e que os demais 20% sejam indicados pelas di- abusos e hipertrofia do aparelho governamental em
versas entidades sociais. detrimento da cidadania.

Não queremos aprofundar muito o assunto, e Vamos resumir nosso posicionamento. A idéia
isso porque se a proposta de Itamar se parece com de montar uma Constituinte aberra e acaba por criar
aquelas fórmulas que os velhos caciques do PPS mi- uma tradição de leviandade e imperfeição de que de-
neiro tiravam do bolso do colete e a impingiam à Na- vemos fugir, porq~e, daí por diante, seria montar uma
ção, a do Sr. Reginaldo de Castro, de uma Constituin- Constituinte a cada vez que um grupo, dentro ou se
te apartidária, nada mais é do que outra exibição da- aproximando do poder, entendesse burilar uma Carta
quela doce hebetude dos nefelibatas. a sua imagem e semelhança. Nada disso.

Mas, Sr. Presidente, independentemente dessa Podemos dizer, no entanto, que metade do texto
análise apressada que tivemos que fazer das duas constitucional, pelo menos em suas origens, sequer
propostas, é preciso que elas sejam examinadas, o foi colocado em prática e, antes mesmo de ter sido
que não significa que devam ser admitidas. Isto por- testado no meio do corpo social da Nação, não deve,
que, quando nada, elas foram apresentadas por lide- não pode ser modificado. O dever de cada democrata,
ranças das mais representativas: o Sr. Itamar Franco de cada guerreiro das liberdades democráticas, dos
já foi Presidente da República e conhece por dentro direitos do cidadãos é exigir respeito ao texto constitu-
os limites e os abusos da governabilidade, e o Dr. Re- cional, é exigir sua modificação quando e se a realida-
ginaldo de Castro preside uma das entidades civis de se mostrar ainda mais dinâmica, o que não signifi-
mais representativas de nossa terra. ca, obrigatoriamente, volúvel e/ou volátil. A Carta
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deve ficar para que, enfim, se crie uma tradição até lemos em um articulista da imprensa, que aos chile-
agora inexistente em nosso País: o respeito à Consti- nos caiba a ilusão de que os diplomatas americanos
tuição. irão comemorar o acordo bilateral corri seu país be-

Passo a abordar outro assunto, Sr. -Presidente. A bendo vinho chileno.
reação da diplomacia brasileira frente ao acordo bila- Desta forma, aparadas algumas arestas, de-
teral firmado entre o Chile e os Estados Unidos foi tão ve-se seguir com empenho para conseguir a adesão
extremada que gerou em nós uma séria preocupa- daquele país amigo, mas não vizinho, ao
ção: a de que a reunião do'MERCOSUL, em F/orianó- MERCOSUL, certos de que as vantagens e as des-
polis, acabe por transformar-se num bate-boca impro- vantagens sopesadas beneficiarão o Chile. I

dutivo e o desarrazoado entre os representantes bra- A questão da ALCA prossegue. Em 2003 o Bra-
sileiros e chilenos, sem deixar de lado a Argentina, sil e os Estados Unidos co-presidirão sua comissão
que entende melhor apressar a instalação da ALCA, organizadora. Isto, por si só, já comprova interesse do
como se isso fosse solução para sua crise econômi- Brasil em aderir àquela associação na certeza de
ca. que, atingida uma meta assim tão ambiciosa, em mui-

A questão deve ser melhor examinada. Que os to lucrarão os países de todas as Américas.
americanos farão de tudo para manter-nos isolados Mas é preciso entender que a discussão de um
no meio do comércio internacional não é novidade problema não se pode fazer com submissão préyia de
nenhuma. Dividindo, reinam. E, assim, melhor é ir ti- outro ou outros contendores. Recuar, remanchar, ter-
rando este ou aquele parceiro, efetivo ou em potenci- giversar, seja da parte de quem for, a ninguém inte-
ai, para impedir que se forme um bloco regional de li- ressa. O Brasil, por sua diplomacia, deve enfrentar
vre comércio capaz não de vencer mas, pelo menos, tais e tantos problemas de cabeça erguida, com os
de enfrentar a voracidade da política comercial ameri- olhos fitos nos interesses da NaçãO, o respeito mútuo
cana. e sobretudo a montagem de uma fraternidade ameri-

O Chile é um desses parceiros. Mas temer o cana que sirva de exemplo ao mundo.
quê? Não resta dúvida de que, integrando-se ao Assim, a questão da data-se 2003, se 2005 -
MERCOSUL, seus demais parceiros passariam a para a ALCA não é crucial. O crucial, de fato, é a de-
contar com um corredor de exportação para o Pacífi- terminação da pauta que será discutida, porque con-
co, atingindo, assim, com mais rapidez e menores forme nos disse o Embaixador Ricupero em artigo re-
custos a mais populosa área do planeta. Em contra- centemente publicado na Folha de S.Paulo - "absur-
partida, no entanto, o Chile poderia contar com os do é falar em prazo sem definir o que se vai negociar".
portos brasileiros e argentinos no Atlântico, abrin- Ademais, como estabelecer uma área de livre
do-lhe novas perspectivas dentro do comércio inter- comércio para toda a América quando dentro mesmo
nacional. E esta solução, ao que entendemos, é de dessa área de livre comércio se estabelecem san-
sumo interesse para o Chile. ções, como o fazem os Estados Unidos com o aço, o

Alguns dados nos ajudam a compreender esta açúcar, os têxteis brasileiros, como o faz o Canadá
assertiva. Diferentemente dos demais países do con- frente às exportações da Embraer, no caso com o res-
tinente, o Chile, há décadas, dirige todo o seu interes- paldo da Organização Mundial do Comércio?
se para as exportações. País pouco industrializado, Aqui estão, Sr. Presidente, algumas questões
exporta, em essência, produtos primários cujos pre- que, assim o entendo, animarão os debates em Flori-
ços andam em constante queda mundo afora. Com- anópolis. Que nossa diplomacia, uma vez mais, dê
pensa essa queda com o aumento das exportações, prova de maturidade e de uma flexibilidade que não
mantendo, assim, um fluxo mais ou menos regular de se traduza em mera docilidade, submissão.
recursos em moedas fortes. Mas as exportações do Era o que tinha a dizer.
Chile - pode alguém observar - cifram-se em pouco O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
mais de 30 bilhões de dólares, quando as brasileiras Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
ultrapassam os 100 bilhões. É fato. Mas sucede que, Sras. e Srs. Deputados, o consumo de cigarros é a
no caso do Chile, aquelas exportações representam mais devastadora causa evitável de doença~ e mor-
50% de seu PIB, enquanto, no Brasil, mal chegam tes prematuras na história da humanidade. De fato, o
aos 12%. Por isso, o temor e a revolta expressos por consumo do tabaco atingiu a magnitude de epidemia
nossos diplomatas podem ter sido um tanto exagera- global, provocando a morte de 4 milhões de pessoas
dos, pois, afinal, quem mais deve temer sua exclusão em todo o mundo a cada ano, em outras palavras,
do MERCOSUL é O Chile, não nos parecendo, como uma morte a cada oito segundos.
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Estes .não são dados estimados ou opiniões de são causadas pelo uso do fumo, que fumo também é
leigos~ São informações cientfficas vindas do Instituto responsável por 25% das mortes por doenças cére-
Nacional do Câncer. bro-vasculares, entre elas o derrame cerebral.

A Organização Mundial da Saúde - OMS, regis- Além disso, nas doenças pulmonares obstruti-
tra mais de 60 mil pesquisas publicadas e reproduzi- vas crônicas, como bronquite e enfisema, 85% das
das em diversos lugares do mundo, comprovando a mortes são causadas pelo tabagismo. Outras doer)-
relação causal entre o consumo do cigarro e doenças ças, como aneurismas arteriais, úlceras do trato di-
graves, como o câncer de pulmão (90% dos casos), gestivo e infecções respiratórias, tornam-se mais gra-
enfisema pulmonar (80% dos casos), infarto do mio- ves com o fumo.
cárdio (25% dos casos), bronquite crônica e derrame O Banco Mundial calcula que o fumo gera perda
cerebral (40% dos casos). mundial de 200 bilhões de dólares por ano. Essa per-

Esses dados são aterradores, Sr. Presidente, da é causada por diversos fatores, tais como sobre-
Sras. e Srs. Deputados, pois configuram quadro que carga do sistema de saúde com o tratamento das do-
traz graves conseqüências para a saúde pública, a enças geradas pelo tabagismo, mortes precoces de
economia e.o meio ambiente. cidadãos, maior índice de aposentadoria precoce, au-

Apes~r de o tabagismo ter relação causal bem mento nas faltas ao trabalho (de 33% a 45%), menor
estabelecida com várias doenças, grande parte dos rendimento no trabalho, mais gastos com Iimpe~a,

brasileiros fuma, principalmente os homens. Cerca de manutenção de equipamentos e reposição de mo!:!i-
um terço de nossCl; população adulta fuma, sendo Iiários, perdas com incêndio~ e redução da qualidade
11,2 milhões de mulheres e 16,7 milhões de homens. de vida dos fumantes e sua família, entre outros pro-
Existem atualmente no Brasil 2,4 milhões de fuman- bremas.
tes na faixa dos 5 aos 19 anos - e é nesta faixa etária O Brasil taxa o maço do cigarro em 74%, outros
que 90% dos fumantes ficam dependentes da nicoti- países, como a Dinamarca, taxam-no em até 83%.
na. I Entretanto, Sras. e Srs. Deputados, todo o recolhi-

A grande maioria dos fumantes tem entre 20 e mento de impostos que incidem sobre o cigarro, bem
49 anos de idade. Embora os homens fumem mais do como a receita proveniente da exportação do fumo e
que as mulheres, é triste perceber que elas vêm au- os empregos gerados no seu cultivo e industrializa-
mentando sua participação entre os que têm o vício ção, todas essas vantagens não superam os prejuí-
de fumar, sobretudo as de faixas etárias mais novas. zos decorrentes do tabagismo, segundo cálculo do

É triste, sim, Sras. e Srs. Deputados, se pensar- Ministério da Saúde.
mos que as mulheres geram os filhos e com eles con- Devemos ainda assinalar as agressões ao meio
vivem intensamente até a adolescência, transforman- ambiente e à saúde daqueles que lidam com a cultura
do-os em fumantes passivos e mostrando, pelo exem- do tabaco. Essa cultura é uma das principais respon-
pio, que o ato de fumar é banal e socialmente aceito. sáveis pelo desmatamento em larga escala, conse-

Está comprovado que há maior prevalência de qüência da necessidade de lenha nas estufas onde é
1abagistas entre os adolescentes e adultos jovens fi- feita a cura, ou seja, a secagem das folhas do tabaco.
lhos de pais fumantes. Nestes casos, a iniciação ao As 115.850 estufas de secagem de fumo exis-
tabagismo fica potencializada: o exemplo apresenta- tentes no Sul do País, segundo dados da Associação
do pelos pais soma-se à necessidade orgânica criada dos Fumicultores do Brasil, consumiram, nos anos de
por anos de Inalação inyoluntária da nicotina. 1992 e 1993, mais de 37 milhões de árvores. Este

Estima-se que no Brasil, a cada ano, ao mil pes- dado nos dá uma dimensão do impacto ambiental
soas morram precocemente devido ao tabagismo, nú- desta lavoura, aqui em expansão.
mero que vem aumentando ano a ano, pois como dis- Todos esses fatores nos fazem parabenizar o
semos, os efeitos nocivos do fumo relacionam-se a Ministro da Saúde, José Serra, que, destemidamente,
muitos problemas de saúde. tem enfrentado os poderosos interesses desse setor

O fumo é responsável por 30% das mortes por visando à saúde da nossa população. O posiciona-
câncer e 90% das mortes por câncer de pulmão; mas mento ativo do Ministro Serra e sua luta para diminuir
outros tipos de câncer também estão relacionados a propaganda e o consumo do cigarro, sem dúvida,
com o tabagismo, como o de boca, laringe, faringe, merecem nosso elogio.
esôfago, pâncreas, rim, bexiga e colo de útero. Neste particular, conclamamos os ilustres pares

Vinte e cinco por cento das mortes por doenças desta Câmara dos Deputados a aprovarem o Projeto
coronarianas, como angina e infarto do miocárdio, de Lei n.º 3.156, recentemente aprovado no Senado
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Federal e que volta a este Plenário para a apreciação das crianças dessa faixa etária que não estavam na
das modificações feitas naquela Casa Legislativa. escola baixou de 9,8%, em 1995, para 4,3%, em

Sem dúvida, estaremos dando grande contribui- 1999. A taxa de escolarização dos meninos continuou
ção a essa luta incansável contra o poderio das indús- ir:!erior à d~s meninas. De 1995 p~ra 1999, a propor-
trias de cigarros e em favor da saúde dos brasileiros. çao de meninos de 7 a 14 anos de Idade fora da esco-

E t· ha a d'l er la caiu de 10,7% para 4,7% e a das meninas, de 8,8%
ra o que In z. 3 9°/para , /0 •

.O SR. E~INH~ BEZ (Bloco/PM~B - SC. Pro- A taxa de analfahetismo das crianças de 1p_aJA..
nuncla o seguinte dlsc~rso.) - S~. ~resldente, Sra.s. e- anos de idade baixou de 9,9%, em 1995, para 5,5%,
Srs. ~eputados, o I~stltuto Brasileiro de Geografia ~ em 1999. Na população de 1°anos ou mais de idade,
EstatlS!ICa - IBGE divulgou os r~s~.ltados da PesqUl- a taxa de analfabetismo ficou em 12,3%, em 1999,
sa Naclo~al por A~ostra de DomicIlio - PNAD, encer- sendo de 12,5% para os homens e de 12,1 % para as
rando as Informaçoes de 1999. mulheres. '
. ~ntre outros aspectos, a pesq~isa aponta a c~n- Continuou subindo o nível de instrução da popu-

tlnuaçao do processo .de, ~nvelhe?lment? popu~aclo- lação. De 1995 para 1999, o percentual de pessoas
nal e a- a_scendente traJetona do nlvel.de Instruçao da de 10 anos ou mais de idade que tinham pelo menos
populaçao. o 2º Grau concluído (11 anos ou mais de estudo) ele-

C<?m referência ao mercado de trabalho, os re- vou-se de 15,5% para 19%. O nível de instrução das
sultados revelam aumento da população ocupada, mulheres continuou mais alto que o dos homens. Em
assim como significativa queda no nível das remune- 1999, essa parcela que concluiu pelo menos o 2º
rações e a continuação da redução no nível de con- Grau, representava 17,5% da população masculina e
centração dos rendimentos. Mostram ainda esses re- 20,4% da feminina.
sultados o crescimento no número de moradias aten- Quanto ao trabalho, de 1998 para 1999, a popu-
didas por serviç~s de saneamento básico, eletrifica- lação ocupada cresceu 2,4%. Esse aumento foi muito
ção e telefonia. E maior também o número de habita- superior ao observado de 1997 para 1998 (0,9%).
ções dotadas de determinado~ bens ~uráveis, ~mpor- O pessoal ocupado no ramo agrícola cresceu
tantes para o bem-estar, a saude e a Informaçao das 6,3%, de 1998 para 1999, e sua participação na po-
pessoas. pulação ocupada retornou ao patamar de 1997

Quanto aos aspectos demográficos, a participa- (24,2%). Nesse período, houve aumento de 5,5% no
ção das pessoas de menos de 18 anos de idade caiu número de empregados, 3,2% no de trabalhadores
de 38,7% para 36%, de 1995 para 1999. Por outro por conta própria, 2,1% no de empregadores, 9,8%
lado, nesse mesmo período, o número de idosos au- no de trabalhadores não remunerados e 7,7%. no de
mentou em 1,8 milhão. De 1995 para 1999, o número trabalhadores na produção para o próprio consumo.
de pessoas de 60 anos ou mais cresceu 14,5%. A O número de empregados com carteira de trabalho
participação das pessoas idosas na população pas- assinada cresceu 13,8%, e o de empregados sem
sou de 8,3%, em 1995, para 9,1%, em 1999. carteira assinada, 2,3%. ,

O perfil das famílias brasileiras vem apresentan- Entre os empregados em atividade não agríco-
do mudanças ao longo da década. Prosseguiu a redu- la, de 1998 para 1999, houve queda de 2% no número
ção gradual no tamanho médio da família, influencia- de pessoas com carteira de trabalho assinada e au-
da principalmente pela progressiva diminuição do nú- mento insignificante (0,7%) no de empregados sem
mero de filhos por mulher. De 1995 para 1999, o nú- registro. Na categoria de militares e estatutários, hc.u-
mero médio de pessoas por família passou de 3,6 ve elevação de 3,9%.
para 3,4. Em 1999, as mulheres eram responsáveis A população ocupada na indústria da constru-
por 26% das famílias. Em 1995, este percentual era ção caiu 4,8%, de 1998 para 1999. A participação
de 22,9%. dessa categoria na população ocupada foi de 6,6%,

Quanto à estrutura da população por cor ou em 1999.
raça, em 1999, as pessoas que se declararam bran- De 1998 para 1999, o número relativo a pessoal
cas representavam 54%, as que se disseram pardas ocupado na indústria de transformação não teve ele-
e pretas, 39,9% e 5,4%, respectivamente. vação significante (0,6%). Em 1999, esse ramo ab-

Especificamente com referência à educação, sorveu 11,6% da população ocupada.
prosseguiu o crescimento da taxa de escolarização O pessoal ocupado no comércio, de 1998 para
das crianças de 7 a 14 anos de idade. A proporção 1999, apresentou aumento de 2,1%, igual a9 que foi
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constatado de 1997 para 1998. A participação do recebida pelos homens e, quatro anos depois, alcan-
pessoal desse ramo na população ocupada ficou em çou 69,1%.
13,4%, em 1999. Em 1999, enquanto 20,1% dos trabalhadores

A população ocupada no setor dos serviços recebiam até um salário mínimo, somente 2,2% ga-
cresceu 2,5%, de 1998 para 1999. Esse setor deteve nhavam mais de 20 salários mínimos. Nesse mesmo
43,1% da população ocupada. Entre os seis ramos ano, havia 11,1 % das famílias com rendimento de até
que o compõem, os que apresentaram maior cresci- um salário mínimo e 5,9% na faixa de mais de 20 sa-
mento foram os da prestação de serviços (3,4%) e da lários mínimos.
administração pública (3,2%). Quanto à habitação, a parcela dos domicílios

De 1998 para 1999, o número de contribuintes atendidos por rede geral de abastecimento de água
para instituto de previdência apresentou crescimento representava 76,3%, em 1995, e atingiu 79,8%, em
insignificante (0,6%) e a sua proporção na população 1999. As residências com esgotamento sanitário ade-
ocupada baixou de 44,3% para 43,5%. quado, isso é, ligados a rede coletora de esgoto ou

Quanto ao trabalho infantil, o percentual de cri- fossa séptica, eram 69%,. ~~ 1995, ,e 64,6%, e~
anças de 5 a 14 anos de idade trabalhando ficou em 1999. O percentual de domlclllos atendidos por servl-
9o/~, em 1999. Do totai de 2,9 milhões de crianças de 5 ço de coleta de lixo subiu ~e 72,1% ~ara_79,9%,. n~s-
a 14 a~os de idade ocupadas, 87,1 % estavam na fai- s~s qu_atro ?n?s. Em 94,8 Yo das hablta~oes havia Ilu-
xa de 10 a 1,4 anos de idade. As meninas representa- mJnaça~ eletnca, e~ 1999, contra 91 ,8 Yo~ em 1995~A
vam cerca de um terço das crianças ocupadas de 5 a proporçao de moradias com telefone subiu de 22,4 Yo,
14 anos de idade. De 1995 para 1999, a proporção de em 1995, para 37,6%, em 1999.
crianças trabalhando na faixa de 5 a 14 anos de idade Em relação aos bens duráveis, a pesquisa
caiu de 14,5% para 11 ,8% entre os meninos e de aponta que, em 1999, havia geladeira em 82,8% das
7,8% para 6% entre as meninas. moradias, enquanto que, em 1995, esse percentual

O número de crianças ocupadas de 5 a 9 anos e~ta~a em 74,9%. Em quatro anos, o número de resi-
continuou apresentando tendência de declínio. De denc~as com freez~r aumentou d~ 1,~,4% para
1995 para 1999, esse contingente baixou de 519 mil 19,6 Yo, e o de moradla~ dotadas deomaqUlna de lavar
para 375 mil, e a sua participação no total dessa faixa roupa passou de 26,7 Yo 'p~ra .32,87'0. D,e .1995 'para
etária caiu de 3,2% para 2,4%. Em quatro anos, o gru- 1999; o percentu~1 de reslde,nclas ?O~ radlo subiu de
po de 1°a 14 anos de idade diminuiu de 3,3 milhões 88,9 }lo para 89,9 Yo. Qu~nto a televl~a.~, em 1995, es-
para 2,5 milhões, e a sua participação no total do gru- tava crresente em 81,1 Yo dos domlclllos e alcançou
po etário reduziu-se de 18,7% para 14,9%. No entan- 87,7 Va, em 1999.
to, de 1998 para 1999, esse grupo apresentou au- Sr. Presidente, quero parabenizar o IBGE pela
mento de 1,9%, em decorrência do crescimento da excelente pesquisa realizada. Esses dados servirão
mão-de-obra infantil em atividade agrícola. para que possamos analisar as disparidades, o eres-

Em re,lação a rendimento, o seu grau de concen- cime.nto, ~ quanto mais poderemos fazer. pelo noss~
tração continuou diminuindo, e caiu de forma acentu- Brasil, pOIS sabemos qu~ t~do o que ~Ol relatado.:
ada o nível das remunerações. De 1998 para 1999, ~ouco para os tantos braSileiros necessItados, mas Ja
entre os 10% com as menores remunerações de tra- e um grande passo.
balho, a perda real foi de 6,8% e, no outro extremo, Era o que tinha a ~izer. .
entre os 10eyo com os maiores rel')dimentos, de 8,6%. OSR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia
No perí?do de 1989 a, 1999, o índice de Gini relativo à o seguint~ d,iscurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
distribuição dos rendimentos de trabalho alcançou o putados, hoje, 13 de dezembro, é o Dia dos Marinhei-
máximo em 1989 (0,630) e o mínimo em 1999 ros. Um país como o nosso, com dimensões continen-
(0,567). O rendimento médio mensal real das pesso- tais, deve muito ao trabalho da categoria. Sim, nave-

I •

as com remuneração de trabalho teve queda substan- gar é preciso.
cial (7,1%) de 1998 para 1999. Aqui estamos para reconhecer o esforço que fa-

. A remuneração média mensal de trabalho das zem pelo,País os que hoje ocupam posto na Marinha.
mulh,eres ainda ficou em patamar muito inferior ao Esforço que sabemos gigantesco, co~siderando que
dos homens. No grupo de pessoas ocupadas com os portos foram abertos às naus neoliberais que nos
rendimento de trabalho, a remuneração média de tra- confiscam os bens materiais e imateriais, como pira-
balho das mulheres em 1995 representava 62,6% da tas da Idade Moderna.
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Incomoda-nos, porém, saber que muitos daque- os. As mulheres têm sido discriminadas quando se
les que prestaram serviço à Pátria e foram punidos trata de dar oportunidade para a constituição de em-
em um regime ditatorial ainda não conseguiram a preendimentos econômicos.
anistia. O Governo concedeu a devida anistia a todos O que esperar, então, de proposta de redução
os outros setores, mas não fez o mesmo com os mari- da pobreza nascida da cabeça de um economista, fa-
nheiros. zendo uso de ferramentas da política econômica mais

Há mais de vinte anos, mais de oitocentos mari- tradicional e da prática bancária: o crédito como cami-
nheiros aguardam a anistia, isso é, a justiça. São 501- nho ea mulher como agente indutor? Num dos países
dados, marinheiros, cabos e sargentos punidos por- mais pobres do mundo, onde 40% da população se-
que resistiram à deposição ditatorial do Presidente quer conseguem satisfazer suas necessidades bási-
João Goulart. cas e onde a mulher ainda se esconde atrás de um

Promulgada em 1979, a Lei de Anistia benefici- véu, não seria de se esperar muita coisa. Engano!
ou 1.402 militares: 339 da Aeronáutica, 206 da Mari- Essa proposta, resultado das pesquisas de um
nha e 497 do Exército. Os 1.509 marinheiros - fuzilei- professor de Economia de Bangladesh e do trabalho
ros navais e cabos - expulsos ou licenciados da Mari- de seus alunos - jovens universitários - tem tirado da
nha após a tomada do poder pelos militares não fo- miséria milhões de pessoas em todo o mundo. Assus-
ram incluídos na lista. Cerca de 700, no decorrer dos tado com os níveis de pobreza existentes em Bangla-
anos conseguiram a reintegração às Forças Arma- desh, Muhammad Yunus resolveu conhecer a fundo a
das. Os demais continuam aguardando. Até quando? realidade da indigência em seu país.

Neste momento o processo se encontra nas "Na universidade eu ensinava magníficas teori-
mãos do Ministro da Justiça, José Gregori. Ou na as econômicas sobre o mercado, o crescimento e a
casa Civil. Não se consegue precisar. O que se sabe é renda. Ao sair encontrava na rua esqueletos ambu-
que o processo foi concluído - não há mais o que ave- lantes. Compreendi nesse momento que era melhor
riguar, não há mais o que apurar. O Governo sabe mu- ser mais útil. Sem o lado humano, a economia é ape-
ito bem o que deve ser feito, quais os marinheiros que nas uma coisa fria e insípida como uma pedra de
devem se beneficiar da anistia e o que lhes corres- gelo", afirmou o Prol. Yunus.
ponde. Por que não os anistia? Por que não faz justi- Ao ingressar no meio daquelas comunidades fa-
ça? mintas, o professor descobriu um tesouro: pessoas

Lembramos aqui o trabalho desempenhado aptas a realizar projetos econômicos capazes de ga-
pela Unidade de Mobilização Nacional pela Anistia - rantir sua sobrevivência e a de seus filhos. Para emer-
UNMA, que apesar da resistência do Governo tem girem, no entanto, precisavam unicamente de capital.
sido persistente nessa batalha. E mínimo. Temiam os bancos, e estes as temiam.

Esses marinheiros, que trazem na história e na Em 1976, com apenas 27 dólares emprestados
alma o mérito de terem se negado a obedecer aos di- a 42 pessoas, o Prof. Yunus e os seus alunos inicia-
tadores enfrentam agora grande adversário. Mas ram uma guerra contra a indigência. Em 27 meses
nada é maior que a coragem e a determinação de chegaram ao segundo bilhão de dólares empresta-
quem costuma enfrentar o mar. dos. Em 1997, o "Banco dos Pobres" do Prot. Yunus ti-

Na oportunidade, mais uma vez, colocamos nha 1.105 agências que, em 38 mil aldeias atendiam
nosso mandato e nossa solidariedade à disposição a 2,27 milhões de clientes - todos indigentes - com
dessa gente. Navegar é preciso, sim. empréstimos feitos na porta de suas casas. E contava

Muito obrigado, Sr. Presidente. com um quadro de 13 mil funcionários, todos recruta-
O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o dos das próprias comunidades famintas. Dava-se o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- milagre da multiplicação!
putados, o debate político tem colocado em campos O Brasil detém invejável acervo de trabalhos,
diferentes, por vezes até opostos, as questões econô- pesquisas e idéias escritas sobre a fome. Em contra-
mica e social. Os economistas são vistos com des- partida, tem ainda o vergonhoso número de 53 mi-
confiança quando o tema é a redução do nível de po- Ihões de pessoas na faixa de pobreza absoluta. De-
breza. O setor financeiro, e de forma especial os ban- tém também moderna estrutura bancária e um contin-
cos, são considerados agentes concentradores de gente respeitável de empresas no setor financeíro,
renda e responsáveis pelo estado de desigualdade em paralelo com um número milhares de vezes maior
social. As políticas públicas para redução da pobreza de pessoas que, todos os dias, na luta pela sobrevi-
fazem muito barulho, mas apresentam resultados pífi- vência sua e de seus filhos, usa a criatividade empre-
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endedora, buscando aqui e ali de forma estéril apoio A experiência histórica do Brasil mostra a inca-
financeiro para o seu crescimento. Como Bangla- pacidade dos Governos de tocarem sozinhos, com re-
desh, o Brasil é um campo fértil para iniciativas como sultados positivos, iniciativas para redução das desi-
a do Prof. Yunus. gualdades econômicas e sociais. As pressõ~s e con-

O microcrédito não é um programa de caridade trapressões, agentes formadores da ação política go-
que vicia ou envergonha o cidadão e que eleva o nível v~rnam~ntal, in!bem-a~efi~iência dos programas s~ci-
de demagogia na política. Não propõe a intervenção ais. P?r I,SSO, a.lmportancla de um progra~a nascIdo
do Estado na atividade econômica retirando a fór- da propna realidade do mercado e encammhado pela
ceps recursos fiscais para o comb~te à pobreza. O socieda~e civil. Daí a relevância .de se convencer o
rnicrocrédito é uma iniciativa privada, que respeita as setor ~nvado. - e, de forma espe~I~I, as empresas do
regras de mercado e propicia oportunidades para setor fmancelro - do papel do credito como elemento
uma reestruturação da sociedade em patamares redut(~r da pobreza.
mais justos e eficientes. E preciso que todos conheçam a maior violência

"Não sou um capitalista segundo a concepção que,se comete em qualquer lu~ar do mundo contra o
simplista de direita ou esquerda, mas acredito numa s:r ~~mano:a falta de oportumdades de uma ocupa-
economia global de livre mercado e na participação çao Igna. _
nela por meio do uso de ferramentas capitalistas. E Em razao dos resultados apresentados pel?
acredito no poder do livre mercado e no poder do ca- Gram~en, o banco do Prof. Yunus, chama~ o setor fl-
pital nesse mercado", afirma o Prof. Yunus em defesa nancelro para ~o~por o quadro de parceiros ?8 um
de seu programa programa de credito para os pobres e assessora-lo na

.' • A ••• busca de sua própria eficíência. Com uma carteira de
No Br~~II, a expene~?la amd~ ca~m.ha lenta- empréstimos .de 2,4 bilhões de dólares e mais de 2

~ente, .mas Ja repleta ?~ VICIOS; ~ mlcrocre?I~O reche- milhões de clientes, o Grameen, apresenta taxas de
~a os. dlscu,rsos, a. retonca ~OhtIC~,e. as ~a~mas d~s inadimplência abaixo de 1% e fidelidade de 100% de
JornaiS, I-aVlstas e livros e ate do Olano OfICIai. Em la- sua clientela.
neiro, o Gover~o apre~~ntou à socie~ade ~rasileira a Uma situação, no entanto, pode não agradar a
regulamentaçao da atiVidade, ~as nao saiu em ca~- alguns financistas: são acionistas do Grameen os
po. F~lta-lhe os melhores parceiros: aqueles que o fi- seus próprios clientes -Indigentes transformados em
nanclem. banqueiros capitalistas.

Como o uso do cachimbo faz a boca torta, por Era o que tinha a dizer.
~qui, ~s Governos resol~eram, c.om recursos fiscais, O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pronun-
fman~l~r. o~ pobres. ASSim, ~urglu. o Banco do Povo, cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
uma IniCIativa do Go~erno, ,financIada com recu~so~ Deputados, foi realizada em Brasília, hoje, dia 13 de
arrancados de todos, inclUSive dos pobres, com direi- dezembro de 2000 na sede do CECAV - Centro Na-
to a mensagens publicitárias. ~ tudo o mais. Melho~ do cional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas no
que nada, mas com? t?da atiVidade tocada excluslv~- IBAMA, solenidade de entrega de honra e agradeci-
mente. pelo seto.r publico, AO ~anco do Po~o p~de cair menta aos Deputados Federais Serafim Venzon,
na velha, armadilha da cromca falta de dmhelro para Agnelo Queiroz, Luciano Pizzatto e o ex-Deputado
atend~r as demandas e_mer~u,lhar ~o exces~.o de bu- Federal Fábio Feldmann, pelo apoio no encaminha-
rocracla, na acomodaçao e flsrologlsmo POlJtICO. menta de emendas parlamentares para implantação

Na questão do microcrédito, os governos devem do Centro Especializado do Ibama.
ser parceiros de iniciativas privadas, que são motiva- A equipe do Ibama ainda deseja homenagear os
das pela intenção da cidadania mais consciente em re- Deputados Fernando Gabeira e Jaques Wagner no
solver problema que, por definição, não existiria não mesmo sentido.
fosse a miopia econômica e política do próprio Estado. Trata-se de um centro de referência para as ca-

A implantação do programa exige conscientiza- vernas. Atuando em todo o território nacional, esse
ção e capacidade de mobilização, virtudes mais pre- Centro é uma unidade administrativa do Instituto Sra-
sentes em iniciativas privadas. O agente financiador sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
precisa estar inserido na realidade social do financia- nováveis - Ibama, subordinada à Diretoria de Ecos-
do. Conhecer de perto e, se possível, por experiência sistemas - DIREC. Tem como finalidade propor, nor-
própria as necessidades e prioridades das comunida- matizar, fiscalizar e controlar o uso do patrimônio es-
des onde vai atuar. peleofógico, bem como fomentar levantamentos, es-
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tudos e pesquisas que ampliem o conhecimento so- quatros ventos por segmentos interessados na con-
bre as cavernas brasileiras. solidação de um mundo justo e perfeito, ainda está

Com a criação do Cecav, estabeleceu-se um longe de ser alcançada, na medida em que não se
marco histórico de proteção ao patrimônio espeleoló- tem conhecimento de programas governamentais
gico no Brasil. Através deste Centro de Pesquisa do voltados para a peS$Oélbumana, em especial para a
Ibama, materializa-se o anseio e expectativa de toda infância e a juventude, também globalizados.
comunidade espeleológica brasileira em busca de Sr. Presidente, não basta pensar em um mundo
uma melhor eficiência para aplicação da legislaçãO' rico, capitaneado por meia dúzia de dirigentes, rodea-
competente no trato das questões relacionadas com dos de miséria por todos os lados, como acontecia
proteção, manejo e valorização do patrimônio espele- antigamente. As dinastias faraônicas, apesar do seu
ológico nacional. significado histórico, não passam hoje de figuras de

São objetivos do Cecav: retórica.
• implementar os princípios de conservação a Foi neces~ário que ~s povos remanescente~ da

das cavernas brasileiras e incentivar a sua va- 2- Guerra Mundial se reunissem em torno de uma Ins-
lorização pela sociedade; tituiç~o que_cong~egasse os anseios ~a h~manidade

• promover a proteção dos sítios espeleológi- e~ dlme.nsao maior, no caso, a Organlzaçao das N~-

d ' 't' . t d çoes Unidas, para que o mundo começasse a caml-cos e as areas cn Icas assim como es u os . .
. . t ' , ,. - d nhar no rumo de dias melhores. E nessas assertivase pesquisas com VIS as a amp laça0 o co- . _ . .

h · t I I" . I t S· optou a ONU pela crraçao de setores especializados,n eClmen o espe eo oglco; Imp an ar um IS- ,
t N · I d I f - E I I" encarregados de tratar de problemas como saude,ema aCiona e n ormaçoes spe eo ogl- _. ,

'd ' . t t' . f educaçao, agncultura e tantos outros do Interesse da
cas vlsan o reunir e SIS ema Izar as In orma- h 'd d
ções existentes e as que venham a ser produ- umam a e. ,..
zidas' Segundo relataria divulgado recentemente pelo
, '. _ , Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF,

• rnce~tlvar a pr~teçao das cavernas ,atr~ve~ o Distrito Federal, o Rio de Janeiro e São Paulo são as
do tunsm~ planejado, f~rnecend.o apoIo tecnl- três Unidades da Federação com melhor Índice de
co para ~ Impleme~ta~ao de projetos eplanos Desenvolvimento Infantil.
de manejO compatlvels com estes ambientes; O t d . t .,. b .

. .. _. es u o, cUjas qua ro varlavelS se aselam em
• promover prog~am~s de senslblhzaçao amb~- dados de 1996 a 1999, revela que apenas 12,4% das

ental p~r~ valorrzaç~o e o adequado uso SOCI- mães do Distrito Federal freqüentaram a escola por
oeconomlco e ambientai das cavernas; menos de quatro anos. No Estado do Rio de Janeiro,

• divulgar a importância científica, histórica, 14,43% das mães têm escolaridade precária, contra
cultural, econômica e social das cavernas, 46%, em Alagoas, e 43%, no Maranhão. Mesmo as-
como estímulo a que toda a sociedade partici- sim, o Brasil é o País da América Latina com o melhor
pe de sua conservação. índice de escolaridade.

A proteção do valioso e frágil ambiente das ca- No Rio de Janeiro, Niterói apresenta índice de
vernas depende da conjugação de esforços de toda a Desenvolvimento Infantil mais elevado, ocupando o
sociedade brasileira e também dos grupos e institui- décimo sétimo maior do País, enquanto Macaé está
ções espeleológicas em todo o mundo. O estabeleci- em quadragésimo lugar na classificação nacional, se-
mento de parcerias possibilita potencializar recursos, guida por Cordeiro, Miracema e a Capital, cuja colo-
unificando esforços de conservação para as caver- cação é a sexagésima nona do Brasil.
nas, o que será prontamente realizado pelo CECAV - Ainda segundo o Unicef, o Brasil melhorou de
Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de posição, mas ainda vai muito mal na classificação
Cavernas do Ibama. mundial de mortalidade infantil, empatado com o Viet-

Quero em nome dos homenageados agradecer nã e perdendo para os vizinhos Paraguai, Colômbia e
o destaque. As cavernas constituem um belo e atra- Argentina. Em 1999, o País ocupava o 85Q lugar no
ente equipamento turístico, que precisa ser preserva- ranking mundial de mortalidade infantil, com 42 óbi-
do e explorado adequadamente. Os ecossistemas re- tos para cada grupo de mil nascidos vivos. Este ano,
lacionados a elas não podem ser interrompidos. essa cifra passou para o 89Q lugar, com a média de

O SR. LUISINHO (Bloco/PST - RJ. Pronuncia o quarenta mortos.
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- E as causas são sempre as mesmas: desnutri-
putados, a globalização da economia, apregoada aos ção, falta de saneamento básico, ausência de campa-
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nhas de profilaxia de doenças endêmicas e parasitári- vantes para o bom desempenho da função foram
as direcionadas exclusivamente para a infância. Nem considerados fundamentais, como a formação profis-
mesmo o programa Comunidade Solidária tem alcan- sional e as exigências de conhecimentos técnicos
ç,ado os seus objetivos, pois não basta distribuir cesta condizentes com a elevada responsabilidade e a
de,alimentos à popul~ção faminta, como acontece em complexidade das funções exercidas pelos servido-
algumas regiões da Africa. res dentro da nova organização, o que requer perma-

Chega de paliativos, Sr. Presidente! Chega de nente capacitação e aperfeiçoamento para os ocu-
Biafras! pantes dos cargos.

Era o que tinha a dizer. A dinâmica do novo Plano de Carreiras da Previ-
O SR. LUIZ PIAUHYLlNO (PSDB - PE. Pronun- dência Social possibilitará a captação de melhores

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. profissionais no mercado de trabalho mediante con-
Deputados, recebi da Associação Nacional dos Servi- curso público, capazes de atender às necessidades
dores da Previdência Social uma correspondência existentes em função dos atrativos da carreira, que
onde esta entidade associativa, que congrega cerca possibilita ao funcionário o crescimento na carreira
de 53 mil servidores previdenciários, ou seja, mais de pautado no mérito e na competência, uma vez que a
60% do número total do quadro de pessoal do Institu- progressão e a promoção serão orientadas mediante
to Nacional do Seguro Social- INSS, faz merecidos os resultados aferidos na avaliação de desempenho
elogios à iniciativa do Ministro Waldeck Ornélas de re- do servidor.
messa ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Outra importante mudança introduzida na carre-
Gestão de um anteprojeto de lei que dispõe sobre a ira de Técnico Previdenciário é a tomada de decisões
carreira de Técnico Previdenciário. que favorecem a autogestão, o planejamento da car-

Esta feliz iniciativa do Ministro Ornélas vem reira pelo servidor, que buscará evoluir profissional-
atender a um antigo pleito dos milhares de funcionári- mente através da elevação do seu nível de escalari-
as do INSS, que aguardam até hoje a implantação do dade e a busca de salários justos e compatíveis com
Plano de Carr~iras da Previdência Social prometido a responsabilidade e desempenho.
pelo Governo Federal em 1986. . Concluindo, Sr. Presidente, quero congratu-

A previdência social pública no Brasil tem quase lar-me com o Ministro Waldeck Ornélas pelo antepro-
80 anos de existência e hoje passa por um processo jeto da carreira de Técnico Previdenciário e parabehi-
de modernização em todos os seus setores, realizan- zar os servidores do INSS, que, apesar de todas as
do um trabalho de enorme ab~angência social, que se dificuldades, vêm trabalhando - e muito - pelo bem
estende quase à totalidade da população brasileira, estar da população brasileira, que certamente será
servindo como um fator de equilíbrio em nossa socie- beneficiada com a melhoria das condições profissio-
dade. nais dos funcionários do INSS, quando da aprovação

Conscientes da necessidade de aprimorar o d::fi~itiva do Plano de Carreira de Técnico Previden-
atendimento e adaptar o perfil dos servidores para clano.
garantir a eficiência da moderna estrutura administra- Era o que tinha a dizer.
tiva recentemente implantada no INSS, o anteprojeto O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o se-
que dispõe sobre a,carreira de Técnico Previdenciá- guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
rio, flpresentado pelo Ministro Ornélas, precisa rece- dos, causou impacto na sociedade brasileira o pro-
ber nosso total apoio, pois além de corrigir uma injus- nunciamento da Primeira-Dama Ruth Çardoso, no
tiça praticada por vários anos aos servidores públicos Encontro sobre Responsabilidade Social e Empresa-
da previdência social, que não evoluíram funcional- rial, realizado recentemente na sede da Federação
mente por falta de um plano de carreira, trará para as das Indústrias do Rio de Janeiro.
cento e duas categorias funcionais que estarão incluí- Questionada sobre o volume dos recursos ofici-
das no cargo de Técnico Previdenciário um novo per- ais destinados à área social, D. Ruth foi enfática em
fil para o servidor, de modo a assegurar o melhor afirmar que o problema não está na quantidade, mas
cUlT)primento da missão institucional, buscando a na forma com que tais recursos são repassados para
qualidade dos serviços, o menor custo e os melhores a população carente. Em comparação com outros pa-
resultados. íses, verifica-se que não há grande diferença em ter-

No anteprojeto que regulamenta o cargo de mos de gastos com política social. O que há, no caso
Técnico Previdenciário, elaborado pelo Ministério da brasileiro, é uma extrema ineficiência quanto aos re-
Previdência e Assistência Social, os aspectos rele- sultados: apenas uma parte muito pequena do dinhei-
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ro destinado à área social beneficia de fato a popula- de etapas e demais procedimentos de repasse e dig-
ção. tribuição.

Segundo D. Ruth, o problema reside no exces'so Acreditamos, Sr. Presidente, que uma ampla re-
de burocracia que ainda permeià as políticas gover- visão dos programas sociais brasileiros deva come-
namentais brasileiras relativas à questão social. Seria çar pelo 'estabelecimento de tal objetivo, isto é, pela
preciso encontrar um novo desenho para o aporte\de pretensão de atingir, de forma eficaz, as populações
recursos, de modo que estes não,se perdessem nas alvo. A burocracia tem de estar a serviço de tal objeti-
sucessivas operações de repasse entre os 'diversos vo, e não o contrário, os programas deixando de-a.ten-
níveis administrativos do País, "Como está, afirma a der aos necessitados-em-fl:lAção de um sem'-fim de
primeira-dama, de nada valerá um aumento de ver- exigências burocráticas. '
bas, ainda que substancial, porque tudo depende da Esperamos, assim, que a palavra abalizada da
retormulação dos mecanismos de distribuição". primeira-dama mobilize os altos escalões do Gover-

Pensamos ser extremamente oportuna a obser- no, de_modo que se promo~a, uma ~er?adeira reto,r-
vaç~o de D. Ruth, que fala com con,~ecimento de cau- mulaçao dos pr?gramas ~o,~lals b~asllel,ros, P?r m~lo
sa. A frente do Programa Comunidade Solidária vem da qual predomrne,a sensibilidade a realidade ~~edla-
realizando um importante trabalho na área social, e ta das cla,sses mais. carentes. Temo~ ?e adl~mtl~ q~e,
conhece, mais do que muito~ tecnocratas, a extensão c?mo esta: caractenza-se o de~p:rdlclo e a Ineflclen-
dos problemas sociais do Brasil. Cla, que, nao bastassem os preJulzos que nos acarre-

, , ,_ 'tam aqui, ainda causam péssima repercussão n'o que
Compartilhamos de sua oplnlao porque enten- se refere à imagem do Brasil no exterior

demos que há realmente uma falha na política social M 't b' d .
b 'I' d' 't . b' t' 'd d d (' UI o o nga o.rasl eira, que IZ respel o a o Je IVI a e as rea Iza- , ,
ções. Sabemos, por exemplo, que é.preciso ampliar o ,O ~R. JOSE DIRCE~ (PT - SP. Pronuncia o se-
programa educacional, o que compreende a constru- gUlnte dl~curso.) - Sr. PreSidente, S~as. e Srs. Deputa-
ção de salas de aula, a distribuição de material esco- dos, mais, uma vez quero, cump~me~tar todos os
lar o fornecimento de merenda e outras medidas. Sa- c0!TIpanhelros e companheiras, nao so do PI, mas
be;"os ainda que há recursos para tanto, mas não te- ~a~bém dos partidos que cono~co ?is~u~aram ~s ele-
mos obtido o sucesso que poderíamos obter no que I?~es deste ano e~,t~do o Brasl~. Ja fOI dito aqUi ~ s~-
se refere ao alcance da implantação. flclente sobre ~ vltona que obtlvemo~ nesta elelçao

, , ,. de 2000. Acredito que o meu papel, ate pelo tema que
E , Interessante observar, ainda" que, aS~lm nos foi solicitado, "As eleições de 2000 e as perspecti-

c?mo ha recursos que se c_onsomem por ~nc0';1peten- vas políticas para o PT e o campo democráti-
cla dos agentes ou e~ ~~z~o da bur?c~acl~,_haos que co-popular", é falar mais sobre o futuro, os proolemas,
sobram por ,falta de iniCiativa na dl~tnbUlçao, Recur- os obstáculos, as dificuldades. Mas eu não poderia
s~s ~onc~dldos pelo Banco Mundial, ,P?~ exemplo, deixar de destacar para os que estiveram aqui na
n~o tem ~Ido gast~s por Estados e ~~n1ClpIO.S, A

em,ra- conferência, para os candidatos e candidatas clue
za~ do nao-cumpn~en~~ de u~a sene de e,xlgenclas, partilharam conosco - comigo, com o Lula - o debate
mUito embora a saude Ja, esteja descentra~lz~da pelo que fizemos antes das eleições.
SUS. Por outro lado, e ~a, p~u~o tempo~ fOI divulgado Todos se recordam quando usei da palavra e co-
que 0_ or?ame~to do .Mlnlsteno da Sa~de para este loquei, de maneira clara, que havia um sentimento de
ano nao tinha Sido aplicado nem em 30 Yo de seu valor mudança no País e que o PT seria o porta-voz dl~ste

total. sentimento. Quero dizer aos companheiros e compa-
De nossa parte, entendemos que o Governo de- nheiras que o nosso povo tomou uma decisão nesta

veria agilizar os procedimentos de repasse e distribui- eleição, começou a caminhar com suas próprias per-
ção para evitar impasses de tal natureza. Seria preci- nas. Nosso povo, apesar do uso das máquinas - e
so verificar criteriosamente quais os pontos de es- não foi pouca coisa o que foi usado de poder econô-
trangulamento, tendo sempre em vista as reais e ime- mico -, da manipulação de pesquisas contra nós, do
diatas necessidades da população. Os programas so- discurso, da intimidação, do medo, que beira o fascis-
ciais devem deixar de ser atividades burocráticas, mo, do discurso antipetista, da exploração do precon-
executados à distância por pessoas não diretamente ceito que existe na nossa sociedade contra vários te-
envolvidas nos setores beneficiados. Ao contrário, de- mas que são caros aà nosso partido, como os direitos
vem ter em vista, prioritariamente, as possibilidades humanos, ainda assim, uma imensa parcela do nosso
efetivas de plena execução, a começar pela redução povo votou no PT.
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Vejam bem, a nossa vitória foi qualificada pelos ulo o PSDB nos apoiou na Capital, é mais do que evi-
nossos adversários. Ela poderia ter sido a vitória da dente que travamos uma luta em Guarulhos, Mauá e
ética, apenas, o que já teria sido uma grande vitória, pampinas contra as máquinas estadual e federal do
poderia ter sido a vitória da moralidade pública, a vitó- PSDB, contra derrames de recursos, visitas de Minis-
ria do diálogo, da participação e da prioridade para o tros e articulação da mídia contra nossos candidatos.
investimento social. Mas ela se transformou, princi- Fizemos as duas disputas e, com humildade, temos
palmente no segundo turno, numa vitória do verme- que reconhecer que nossos adversários qualificaram
lho, da estrela, do PT, do Lula. Assim quiseram nos- nossa vitória. Essa foi uma vitória do Partido dos Tra-
sos adversários, assim quis a direita conservadora balhadores.
brasileira. E foi uma derrota para o projeto neoliberal, O País entendeu essa questão e, então, abre-se
porque a cada eleição vai se constituindo um bloco para nós aquilo que antes era uma hipótese nas elei-
social no Brasil. A cada Governo nosso, a cada ação ções, quando debatíamos aqui. Somos de novo colo-
nossa no Parlamento, a cada disputa social e política cados frente à responsabilidade de ser Governo no
no País, vai se construindo o imaginário de que o País Brasil, porque nosso povo, mais uma vez, está dan-
precisa de uma nova maioria, de um novo Governo, do-nos a oportunidade. Já nos deu em outros mo-
de um novo rumo, e é disso que trata o desafio para mentos e deixamos escapar, por nossas mãos. É ver-
2002. dade que enfrentamos o poder econômico, forças po-

Por que são tão importantes os nossos Prefei- Iíticas internacionais que operam nas eleições presi-
tos, as nossas Prefeitas, os nossos Governos? Por denciais brasileiras; enfrentamos o conservadorismo,
que são tão importantes nossos Deputados, nossos o medo hipócrita de grande parte do empresariado
Senadores? Por que a postura do nosso partido de fa- brasileiro, incapaz de romper com um Governo que
zer política e de não se apegar a uma perspectiva pu- não tem projeto de desenvolvimento nacional, que se
ramente ideológica, mas sempre sem recuar ou ce- rendeu ao capital internacional, à globalização e que
der? Por que ter flexibilidade de compreender a reali- não pensa nos problemas sociais do País, não pensa
dade local, compreender o nível de consciência, os no Brasil como projeto cultural de nação, de povo.
problemas que estão colocados nas regiões, nas ci- A verdade é que o País perde mercado Interno,
dades, mas sem jamais recuar? perde soberania nas decisões econômicas, de políti-

O Governo e a Direita querem estigmatizar, cri- ca monetária e fiscal, dobra-se às exigências dos cre-
minalizar o MST. Muitas vezes a Direita quer estigma- dores internacionais e do FMI. As pequenas e médias
tizar a greve, a luta social. Quando se fala em greve e empresas brasileiras não têm futuro e nosso mercado
MST, não se está falando do MST de per se, na ques- interno é cada vez mais restrito. A verdade é que o
tão das ocupações de terra ou nos problemas que o nosso povo não tem poder de compra. Não há de-
MST enfrenta. Quando se fala na greve, não se está manda. Não há política de desenvolvimento para o
falando na greve isolada e especificamente; está-se País. Não há um projeto para o País crescer.
falando da mobilização social, da luta social, da trans- O único projeto que existe é o de pagar as dívi-
formação social; está-se falando da de~ocracia, do das externa e interna. O único projeto que existe é o
povo, senhor da política e do Governo. E isso que as de produzir superávit. O único projeto que existe é o
elites não conseguem aceitar e não conseguem en- de abrir o País para o capital externo. O único projeto
tender, que nós viemÇ>s, principalmente, para organi- que existe é o de privatização. O único projeto que
zar a sociedade brasileira para ser governo e para fa- existe é o da hegemonia total do capital rentista, fi-
zer transformações sociais, e essa é a bandeira, a ra- nanceiro, internacional, associado com uma parcela.
zão de ser; é a palavra do manifesto de fundação do minoritária, mas hegemônica, da burguesia brasileira.

PT. O PT cresceu nas classes populares e, pela pri-
Eu quero começar falando com humildade, por- meira vez, com um crescimento consistente. A elei-

que, uma eleição de segundo turno é uma eleição por ção do João Paulo é mais do que uma eleição. O povo
exclusão, que polariza, que disputa dois projetos, e de Recife, o povo pobre, os deserdados da terra, ele-
nós tivemos apoio de forças centristas no segundo geram João Paulo Prefeito contra a oligarquia moder-
turno e, mUitas ,vezes, até de direita para derrotar can- na que há no Recife, representada pelo PFL. Nada
didatos em muitas cidades. mais importante do que derrotar o PFL em Recife.

Sem querer descaracterizar este caráter do se- Tem um simbolismo para nós porque esse é o partido
gundo turno, o que não faz bem a nós e à democracia, que realmente articula, sustenta e verbaliza a reação
e levando-se em conta, por exemplo, que em São Pa- do Brasil. E não o PSDB, que, na verdade, serviu de
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estepe para a Direita brasileira hegemonizar de novo porque eu já perdi uma eleição para Governador e sei
o processo político no País, que não tem consistên- o que significa perder uma eleição. Devemos cumpri-
cia, não é o projeto de um verdadeiro partido pol ítico. mentar e abraçar todos aqueles que foram derrotados
Mas nós sabemos o que representa o PFL. Portanto, eleitoralmente, mas que foram vitoriosos politicamen-
esta é uma vitória histórica. te, porque em nenhuma dessas campanhas nos ren-

É evidente que para o nosso coração nada mais demos ao caminho fácil de mudar a posição política
alegre do que vencer em Diadema, de novo. A cidade ou de fazer alianças e depois tornar inviável o exercí-
lulista, a cidade petista, a cidade que elegeu todos os cio do governo; ou ao caminho fácil do desespero. To-
Governadores, Senadores, que elegeu Lula três ve- dos combateram a boa causa até o final.
zes para Presidente da República. Dá-nos alegria a Mas vamos ter que analisar, em alguns casos,
vitória. Mas é São Paulo e Recife que simbolizam o os erros que cometemos, tanto a direção nacional do
que o Brasil precisa e o que o Brasil quer. partido - e teremos que assumi-los - como o partido

O Brasil sabe que precisamos de alianças políti- nos Estados e nos Municípios, porque tivemos derro-
cas e de unidade política. E a vitória em Recife no se- tas e devemos analisá-Ias.
gundo turno é a vitória da Frente Popular e de uma O Brasil vai olhar nossos Governos. Nós cons-
Frente Popular que soube dividir o PSDB, soube he- truímos no nosso País aquilo que intitulamos "admi-
gemonizar o processo político, soube ganhar a classe nistrações democráticas populares" e, no caso nosso,
média e soube atrair os setores populares mais atra- do PT, strictu sensu, o modo petista de governar,
sados em nível de consciência política. Uma enge- que tem a marca da ética, do orçamento participativo,
nharia política que merece ser estudada e o PT, de de programas de investimento social.
tantos problemas, de tantas crises em Recife, quando Dias atrás, o Senador Roberto Freire, presiden-
se uniu venceu, e essa é a grande lição desta eleição. te do PPS, nosso aliado no primeiro e segundo turnos
A unidade interna no PT, a realização de uma campa- em centenas de cidades do Brasil, fez uma crítica ao
nha eleitoral sem olhar cores e tendências dentro do PT: a de que fazemos políticas liberais como a renda
partido, o apoio a todos os candidatos, uma distribui- mínima. Marcelo Déda, nosso líder, Prefeito eleito de
ção democrática e eqüitativa dos recursos, da agen- Aracaju no primeiro turno, com seu bom espírito, dis-
da, da assessoria jurídica e de comunicação, além de se que "estava muito bem", que o Roberto Freire esta-
uma linguagem comum e de uma aliança política fo- va melhorando, já que, pela primeira vez Freire criti-
ram determinantes para este resultado. E merece es- cou o PT pela Esquerda. Ele geralmente nos critica
pecial destaque a política de alianças, uma vez que a pela Direita. -
Executiva Nacional proibiu quase trezentas alianças E eu quero falar sobre essa questão. Em primei-
no Brasil porque elas eram um rotundo equívoco polí- ro lugar, quero dizer, com orgulho, que não vamos
tico. As eleições mostraram que o PT tinha que fazer abrir mão de nenhum desses programas que temos,
alianças, sim, mas tinha que preservar o seu caráter e porque o povo brasileiro quer mudar o modelo econô-
sua face política programática. mico, mas não podemos esperar a mudança do mo-

A vitória em Belo Horizonte é outro exemplo que delo econômico para combater a pobreza, a desigual-
precisamos analisar. Porque nós temos Porto Alegre, dade, o preconceito que existe na nossa sociedade. E
onde o PDT enveredou por um caminho antipetista, os instrumentos que temos nas mãos são Renda Mí-
aliou-se às forças da Direita e do conservadorismo, o nima, o Bolsa-Escola, o Banco do Povo, o Médico de
que só qualificou a vitória de Tarso Genro e do PT. O Família, a prioridade social. São programas que de-
próprio Tarso Genro disse "foi bom ter havido segun- senvolvemos com nossa criatividade dentro de um
do turno; o povo nos deu uma lição, o povo queria este quadro de política neoliberal de desmonte dos servi-
debate; nós o fizemos e vencemos". E qualificamos a ços públicos, de ajustes e liquidação da Federação e
vitória porque ela foi programática, foi ideológica, foi do estrangulamento dos Municípios e Estados.
de projeto contra projeto. A vitória em Porto Alegre Mas nós temos que refletir e olhar para o futuro.
nos treina para 2002. As vitórias em Recife e São Pa- Os nossos Prefeitos têm uma agenda nova, que é a
ulo nos dão a medida da aliança no primeiro e segun- geração de emprego e renda, que é o combate à vio-
do turnos. lência pela promoção do desenvolvimento social; têm

Todos nós devemos analisar e estudar essas ex- uma agenda nova que é a das regiões metropolita-
periências de vitórias e as derrotas também. Não as nas, a agenda das grandes metrópoles, da poluição,
derrotas dos candidatos. Devemos reconhecer, cum- das enchentes, do trânsito, do problema grave do lixo.
primentar, abraçar, ser solidários com todos aqui, até Têm uma agenda, portanto, que aponta para 2002.
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Mas eles vão ter que dar respostas também. Vão ter de 2002 em 2001. Temos que fazer isso. Nós quere-
que repensar o modo petista de governar e essa C.on- mos e vamos governar o Brasil: 'Isso não é nenhum
ferência é o começo disso. sonho, nenhuma utopia. Está colocado e temos a

No PT, vamos ter que reestruturar a SNAI, forta- mais firme decisão de assumir essa tarefa e fazer do
lecer as secretarias de assuntos institucionais nos PT Governo do Brasil em 2002.
Estados; vamos ter que aproximar mais nossos Go- O cenário não vai ser fácil, não subestimemos
vernos da bancada, equacionar melhor a relação com as forças da Direita, do conservadorismo. No segun-
sindicatos, associações e movimentos comunitários, do turno da campanha eleitoral, já vimos o que eles
com a luta social. Há, portanto, uma agenda para re- são capazes de fazer. Não subestimemos os proble-
novar e avançar no modo petista de governar. Não mas que temos no campo de~ocrático e popular com
adianta reclamar. A sociedade entregou em nossas o PDT e com o PSB; eles apareceram como nunca
mãos uma tarefa que vai além do modo petista de go- nessa campanha eleitoral em São Paulo, Porto Ale-
vernar; ela está articulada com nossos Governos gre, Rio de Janeiro, Maceió e Natal. Nós temos a fir-
Estaduais e com o futuro do Brasil, e vamos ter que me determinação de reconstruir uma frente política
enfrentá-Ias. Este é o desafio dos futuros Prefeitos e de esquerda. Mas eu quero dizer, em meu nome, é de
Prefeitas, dos futuros Vereadores e Vereadoras, dos minha responsabilidade, portanto, o que eu já disse à
nossos vices e de nossas vices. imprensa, o PT quer, vai trabalhar e pretende constru-

,Como combater o desemprego, a crise social e ir uma aliança. No entanto, o PT tem força, base social
a corrupção, que são 05 três grandes males que exis- e decisão política para disputar a eleição sozinho ou
tem no Brasil, dentro do quadro político e social que numa coligação restrita. O PT não vai ser surpreendi-
vivemos e das restrições, inclusive agora da Lei de do por nenhuma força política, porque não é verdade
Responsabilidade Fiscal? que o nosso partido não faz aliança e não apóia can-

O PT precisa mudar. O PT, apesar da vitória elei- didatos de outros partidos.
toral que conquistou em vários Estados do Brasil, vive Basta ver o quadro de alianças neste ano repre-
crises de organização, de direção. Nós ainda não te- sentadas pelos apoios que demos a outros candida-
mos uma estrutura organizativa de comunicação, de tos vitoriosos de outros partidos em centenas de cida-
formação política, de assessoria à altura do que preci- des. Só não fizemos aliança em Porto Alegre e em
sarnas. Ainda não conseguimos interagir com nossos São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, o
Governos Municipais e Estaduais e ainda não damos, que nos daria vitória nessas quatro cidades - aliás,
não acompanhamos e não interagimos na demanda nós vencemos em três. Só não vencemos no Rio de
necessária que existe com os movimentos sociais. Janeiro, onde seguramente teríamos vencido se ti-

Aagenda para 2001 é governar cidades e Esta- véssemos construído essa aliança entre os quatro
dos para governar o Brasil. Esse é nosso lema: "Em partidos, o PSB, o PDT, o PCdoB e o PT.
2001 governar cidades e Estados para governar o A bem da verdade, o PCdoB fez conosco alian-
Brasil". Mas nós temos uma agenda social no País. A ça em 22 Capitais, construiu uma sólida relação com
CUT e a Força Sindical iniciaram um processo de rei- o PT para 2002.
vindicações, de negociações, dei contratos coletivos. A agenda de 2002, de certa maneira, já está de-
Existe a privatização do BANESPA e da CESP. Nós lineada com a pré-candidatura de Itamar Franco e
telT)os, cada vez com mais urgência - e temos que também com a pré-candidatura de Ciro Gomes. O
abrir uma agenda de discussão transparente e públi- nosso partido terá candidato. A Executiva Nacional já
ca ,com o MST e o PT -, a questão da reforma agrária decidiu reunir o Diretório Nacional do partido para dis-
e do M8T, que vive um momento difícil de ataques por cutir 2001, para organizar a agenda das lutas sociais,
parte do Governo, de cerco do Governo e de dificulda- organizar o acompanhamento, a assessoria, a orien-
des perante a opinião pública. Temos, portanto, uma tação geral, porque os Governos, os Prefeitos, o se-
agenda social. cretariado, têm autonomia para governar, para fazer a

Estará o PT à altura de enfrentar essa agenda política administrativa. Não é o partido que governa
de governar, legislar e fazer a luta social? Acredito as cidades. Não misturamos o partido com o Estado.
que vamos precisar repensar a organização do parti- Não devemos misturar porque a experiência histórica
do em nível nacional. O companheiro João Paulo Cu- foi trágica. Mas somos Governo nas cidades, somos o
nha, que tão bem dirigiu o GTE nessa campanha elei- principal partido ou aliados de Governos que elege-
toral, vai apresentar à CEN do PT um projeto para mos e, portanto, temos o dever, o direito e a obrigação
2002 que comElça em 2001. Vamos construir a vitória de acompanhar, orientar e dar as diretrizes para es-
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ses Governos e de fazer os balanços e reorientar a mais experi~ntes, mais amadurecidos, temos mais
política quando necessário. capacidade política, temos mais apoio na sociedade

Não adianta certa mídia e certas forças políticas e temos uma melhor compreensão do que acontece
hipócritas, que governam e submetem seus governa- no mundo.
dores e seus presidentes à política de seus partidos, Quero repetir o que disse: o Brasil não cabe nes-
dizerem que o PT não pode fazer. se mundo neoliberal, globalizado. Nós somos mais do

Mas vamos ter que preparar também a agenda que um povo, do que uma nação, nós somos uma civi-
para 2002. Acredito que devemos ter mais preocupa- lização nos trópicos. Nós temos que colocar nosso
ção com nossos Governos, mais preocupação com a povo de pé. Temos que resgatar para nosso povo sua
luta social do que com a candidatura do PT. Essa é história, sua cultura, porque, a cada dia que passa,
uma questão que depende do quadro político eleitoral mais se procura apagar a história e a cultura de nosso
do País. Essa é uma questão que depende de como povo.
as forças conservadoras vão se posicionar. Essa é Nós não temos um destino manifesto, porque
um,a questã~ q.ue .depe~de da evolução polí!ica do como todos aqui sabem, somos socialistas, mas nós
Pais e dapropna. s!!ua?ao da esquerda no PaIs: Por- temos uma missão, porque a luta política e social, a
tanto, a mmha oplnlao e que o PT deve ter serenidade nossa atuação a nossa capacidade nos colocou nes-
e firmeza nessa questão. Deixar claro para a soeieda- sa posição. '
de que o PT quer, vai disputar e terá candidato à Pre- , ,
sidência da República. Todos vocês sabem que o . Fomos nos mesmos que con~trUlmos essa rea-
companheiro Lula já disse que o prazo dele é março IIdade de 200~ e pod~mos. c0.nstru~~ ~_d~ 2002. Nesta
de 2002 para decidir se é candidato, o que não signifi- campanha ~l~l~oral nao f~l so a mlhtancla do P"!" que
ca que é o prazo para o partido, e ele mesmo já disse nos deu, a vlt?na. Se voc~s observare~ cada cidade
isso que esta aquI, cada candidato, cada militante que fez

. campanha, vão perceber que o povo assumiu nossa
Nós teremos renovação das direções do parti- campanha. Milhares e milhares de cidadãos e cida-

do, de nosso mandato, de todos nós, dirigentes, que dãs, que não são filiados ao PT, que não são militan-
estamos aqui, vencendo em setembro, outubro e no- tes do nosso partido, colocaram a estrela do PT e pe-
vembro de 2001. Eu, particularmente, tenho a mais diram para a sociedade, para os cidadãos e cidadãs
firme decisão de fazer a renovação na data estipulada votarem no PT.
pelo 2º Congresso, já sob as novas regras de eleição
direta, e pretendemos no Diretório Nacional aprovar o Meus companheiros e minhas companheiras,
novo estatuto e regimento interno do partido para que sabem o que significa isso? Que o PT se transformou
o PT já comece o ano de 2001 com uma nova realida- num partido de massas. Vocês se deram conta disso?
de organizativa. O nosso velho sonho, a nossa velha aspiração de ter

Eu tenho a seguinte opinião e a convicção de um partido de trabalhadores, democrático, socialista,
que nunca tivemos uma oportunidade como esta, e de luta social e popular no Brasil como um partido de
este é o sentimento que eu quero passar a cada um massas acabou de se realizar em 2000, pelo proces-
de vocês que estão aqui hoje: o Brasil falou, o Brasil so eleitoral.
fez uma opção. O nosso povo começou a caminhar Um processo eleitoral combativo, de participa-
com suas próprias pernas. O nosso povo começou a ção social, não um processo eleitoral só porque a co-
entender o que está acontecendo historicamente no municação é importante, o marketing é importante, o
nosso País, não no processo conjuntural, mas histori- debate político é importante, mas de ação social e de
camente. E nós somos a força política que representa movimento social, de interação com a sociedade. E é
essa aspiração e essa esperança de nosso povo. Por por isso que podemos ser governo no Brasil, porque
isso a responsabilidade dos Prefeitos, das Prefeitas, se deslocou o processo político brasileiro, do proces-
dos Diretórios Municipais, dos vices, das vices que so da elite, do processo das cúpulas partidárias, do
estão aqui é enorme. "Governar as cidades e os Esta- processo do jogo político eleitoral na mídia para o pro-
dos para governar o Brasil" deve ser a nossa bandeira cesso social, para o despertar de energias políticas e
em 2001. Tenho certeza de que está ao alcance de sociais do nosso povo e, quero repetir, Recife é o mai-
nossas mãos governar o nosso País. E olhando a or exemplo. Evidentemente que muitas outras cida-
nossa história, nesses 20 anos, talvez tenha sido uma des viveram esse processo, tenho certeza, mas cito
sábia decisão de nosso povo esperar o terceiro milê- Recife pela importância, que é uma cidade que tem
nio e o século XXI para o PT ser Governo. Estamos uma história política e social. :



v - GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Sebastião
Madeira, do PSDB do Maranhão.

S. Exa. dispõe de até 25 minutos.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no mês de novembro foi aprovado no Se
nado projeto de lei do Senador Mozarildo Cavalcanti
autorizando a realização de plebiscito para a criação
do Estado do Tapajós, no Pará, no qual toda a popula
ção do Estado será ouvida.

Trago para reflexão nesta Casa a idéia de uma
redivisão territorial não apenas do Pará, mas também
de outros Estados brasileiros. Temos neste País Esta
dos maiores do que muitos países, imensos vazios
que precisam ser preenchidos, regiões abandonadas
muito longe do centro de poder, o que dificulta a me
lhora da condição de vida de seus habitantes.

Na época da Constituinte, foi criada uma comis
são para discutir a divisão territorial do País. Naquela
ocasião, foi estudada a redivisão territorial do Mara
nhão, com a criação do Estado do Maranhão do Sul,
Çtua a,barcaria o sul e a região ocidental do Estado.
Entretanto, apenas o Estado de Goiás foi efetivamen
te dividido, criando-se o Estado de Tocantins, precedi
do, pouco antes, pela criação do Estado de Mato
Grosso do Sul.

Sr. Presidente, o exemplo mostrou que foi bom
para Goiás, melhor ainda para o povo que morava no
norte do Estado, a criação do Estado de Tocantins. Do
mesmo modo, foi boa para o Mato Grosso, o Estado
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Já falei demais, mas falei com o coração e ex- mais pobre do País, o de menor renda per capita, e
pressei aquilo que sinto neste momento. ótima para o Mato Grosso do Sul a nova divisão terri-

Quero dizer que vocês não podem imaginar o torial. Ambos desenvolveram-se e viram suas popu-
orgulho, a honra que tenho de representar todos vo- lações melhorar de vida.
cês e principalmente o companheiro Lula, que foi o 9ábado passado, dia 9, para tristeza ,nossa, fo-
primeiro militante dessa campanha, o mais humilde, o ram apresentados, em todos os grandes jornais do
que mais trabalhou, o que mais sonhou com essa vi- País, estudos do IBGE que apontam <? _M_aranhão.
tória. E a ele e ao nosso povo nós devemos dar esta como um Estado que está perdendo a corrida para o
vitória, que foi uma vitória daquilo que ele sonhou desenvolvimento. Enquanto o PIB do País, de 1994 a
quando pensou, propôs e trabalhou para fundar este 1999, cresceu pouco mais de 18%, o do Maranhão
partido. Mas essa vitória não é do PT, essa vitória não cresceu apenas 7%.
é da nossa bancada, não é nossa, da Direção Nacio- Mas em relação a muitos outros índices sO,ciais
nal. Essa vitória é do nosso povo, que está construin- o meu Estado amarga as piores colocações. Hoje foi
do os instrumentos para ser Governo e para mudar o publicado um estudo sobre a situação da infância no
Brasil. Maranhão, revelando que aquele é dos piores Esta-

Pelo PT e pelo Brasil vamos a 2002; vamos ven- dos para se nascer, porque é onde a pessoa tem me-
cer como em 2000 e vamos governar o Brasil. nos chances de progredir. O Maranhão ocupa as pia-

o SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) _ Pas- res posições no País, se não me engano a vigésima
sa-se ao sexta.

Com 336 mil quilômetros quadrados de área e
quase 6 milhões de habitantes, o Maranhão não está
conseguindo seguir os passos do País, que já são pe
quenos.

Sr. Presidente, tenho domicílio eleitoral em
Imperatriz; portanto, represento nesta C~sa a região
tocantina do Estado do Maranhão, formada pelos ter
ritórios localizados ao redor de Imperatriz e no sul do
Estado, área que faria parte do Estado do Maranhão
do Sul, caso tivesse sido aceita a proposição apre
sentada à época da Constituinte.

Volto a debater o tema porque a redivisão terri
torial é um sonho da gente da minha região. Está pro
vado que, no meu Estado, os Governos, ao longo do
tempo, não conseguiram atender às expectativas da
quela população. A criação do E~tado do Maranhão
do Sul é sonho dos moradores de cada cidade, de
cada distrito, de cada povoado, de cada fazenda, de
cada grotão da região tocantina. E um sonho não se
pode deixar morrer, um sonhq tem de ser acalentado.

Hoje dizem ser inviável a criação de, um novo
Estado, pois os custos são altos demais. Mas se Si
queira Campos, hoje Governador do Tocantins, tives
se pensado assim, não teria mobilizado o povo de seu
Estado e realizado seu sonho.

Hoje vemos Araguaína, uma cidade de área
equivalente a pouco menos de metade da área de
Imperatriz, transformar-se num centro univer.sitário.
Os jovens de Imperatriz têm de estudar em Araguaí
na. Se Araguaína ainda fosse um Município abando
nado ao norte do Estado de Goiás, com certeza isso
não estaria acontecendo. Vemos também Palmas
transformar-se numa terra de promissão. Separados
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do Estado de Tocantins apenas pelo rio de mesmo tantes está melhorando. É um exemplo de que o me-
nome, vemos aquele Estado prosperar, cheio de Ihor meio, a melhor maneira de integrar e de desen-
oportunidades. volver é a divisão territorial, com a descentralização.

Também o Maranhão tem regiões promissoras, O Sr. Wilson Santos - Concede-me V. Exa. um
com a de Balsas, ao sul do Estado, de terras tão férte- aparte?
is que se tornou um dos pólos de produção de grãos O SR. SEBASIlÃQMADEIRA - Pois não,
RO Brasil. Ten:os ta~bém ~ç~ilâr:dia, cid~de com -O s;' Wils~n- Santos - Deputado Sebastião
grande potencial de .lndustr~~lIzaçao: localizada ~o Madeira, estou prestando atenção ao pronunciamen-
cruzamento da ferrovIa CaraJas-ltaqUl com.a ferro~'a to de V. Exa. e sinto-me no dever de trazer a esta Casa
Norte-~.ul, no cruzamento da B.R-01 O, que liga Belem o testemunho das conseqüências da divisão do meu
a Brasllla, c~~ a BR-222: que liga o Norte ~o Nordes- Estado, o Mato Gross'o, divisão sonhada desde o iní-
te. Ess~ reg/ao" ~r. Presldent~, tem boas ar~as para cio deste século e consolidada a partir de 1979. Cri-
p~oduçao, p,ecuana d~senvolvlda e uma metrop?l~ re- ou-se então o Estado do Mato Grosso do Sul, que tem
glonal que : Imperatn~, grande centro de comercIo e 21 anos de idade. O velho Estado do Mato Grosso, al-
de p~estaçao de servl?os. P?de nascer. um Estado guns anos antes da criação de Mato Grosso do Sul, já
com I~f;a-estrutura mUlt~ maior do que tinha o n?rte havia cedido um pedaço de sua área para a criação
de Galas antes de ser Criado o Estado de Tocantins. do território de Guaporé, hoje Estado de Rondônia.

No começo do próximo ano, apresentaremos Então Mato Grosso é o pai e a mãe de Rondônia e de
projeto de lei propondo a realização de um plebiscito Mato Grosso do Sul. Restaram-nos ainda 901 mil qui-
na Estado do Maranhão, em mais uma tentativa de re- lômetros quadrados. Quando houve a divisão, em
alizar o sonho das pessoas que habitam aquela área. 1979, o Mato Grosso ficou com 38 Municípios, um ter-
Sei que não será fácil, pois, dos dezoito Deputados ço da população e um terço da economia do Estado
Fed_erais e t~ê~. Senad~res do Estad?, poucos defen- original. Passados 21 anos, o Mato Grosso pulou de
derao essa Idela. M..as Iremos consolidando, ao lon~o 38 para 139 Municípios. Noventa e nove novos Muní-
do tempo, ~_o coraçao e na mente do,povo que hablt~ cípios foram criados no Estado. Partindo de um terço
aquela reglao, a certeza de que alguem defende a Crl- da economia do Estado original, hoje o Mato Grosso
ação do Maranhão do Sul. Os eleitores saberão ele- tem um PIB de mais de 30% do que tinha o Mato
ger, a partir de 2002, os políticos comprometidos com Grosso do Sul quando foi criado - o novo Estado na
esse sonho. época ficou com dois terços da economia do velho

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, haverei Mato Grosso. E a população é maior, como também é
de encampar esta luta enquanto mandato eu tiver. maior a população eleitoral. Por isso somos favoráve-
Ainda me restam pelo menos dois anos e um mês. Se is às novas divisões. Não é possível, de maneira inteli-
outros mandatos me forem dados, no futuro, pelo gente, administrar um Estado do tamanho do Amazo-
povo da minha região, do Estado que represento, con- nas, que tem mais de 1 milhão e 500 mil quilômetros
tinuaremos essa luta que já foi vivida no passado du- quadrados, e do tamanho do Pará, que tem mais de 1
rante a Constituinte e que haveremos de manter. O milhão e 200 mil quilômetros quadrados. Nesses
debate foi suscitado no Senado, com o projeto de lei Estados há Municípios em extremos que distam mais
do Senador Mozarildo Cavalcanti. Agora, em novem- de 2 mil e 200 quilômetros um do outro. Dos 62 Muni-
bro, tivemos prova de que esse projeto foi importante, cípios do Amazonas, 56 são ligados exclusivamente
porque em outras regiões, como no Amazonas, há o por água, e apenas seis são ligados por rodovias. As
sonho de se criar o Estado de Solimões; em Minas dimensões são quase continentais. Sendo ma-
Gerais, o Estado do Triângulo Mineiro; no Paraná, o to-grossense e tendo vivenciado a divisão, afirmo que
Estado de Foz do Iguaçu, assim como muitos outros V. Exa. tem toda a razão ao discutir a questão e levan-
Estados, que servirão de modelo para dar ânimo a tar a bandeira da divisão do Estado Maranhão, o que
outras populações e regiões. criará nova unidade com garantia de recursos consti-

No Maranhão havia apenas 136 Municípios e fo- tucionais por parte da União e uma área territorial me-
ram criados 81 em 1996. Hoje seis distritos de Impe- nor, mais unida e coesa em sua realidade. Com certe-
ratriz, por exemplo, foram transformados em Municí- za o velho Maranhão continuará no seu camin~o de
pios; alguns deles ficavam a 150 quilômetros da sede desenvolvimento, e no no,!o Estado do Maran~ao do
e não recebiam qualquer atenção do Prefeito, e hoje Sul também aumentará o Indice de DesenvolVimento
recebem saneamento, investimentos, têm sua própria Humano e a renda per capita, a democracia vai aper-
administração, e a qualidade de vida dos seus habi- feiçoar-se e os cidadãos viverão com muito mais
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oportunidades. Meu Estado foi dividido duas vezes Maranhão e seu povo; ajudaria o povo da região do
neste século e só ganhou com isso. Os filhos que Parnaíba, do Itapecuru, do Mearim, o sul e a região
nasceram no velho Mato Grosso ganharam com a di- ocidental do Maranhão.
visão. T?dos foram vencedore~, melhorar~m a r,enda Essa nossa disposição de luta não é contra o
~er caplta, melhorar~m a quahd~de de Vida e flrma- Estado do Maranhão atual. É, sim, em favor do povo
ram-se como comunidades autonomas da Federa- do Maranhão como um todo.
ção. Os Estados Unidos, país que tem área equiva- , - , , ,
lente à do Brasil, possui 50 Estados. A questão muni- . Ho!e S~o LUIs esta em franco desenvol,vlmento
cipal na Europa é muito mais séria: há países como a - e ISSO e mUito bom -, porque consome a ~a~or parte
França ou a Alema h t' 't' t 'I dos recursos do Estado; basta olhar o propno Orça-

, , , ,n a qu: em m~ls nn a miou qua- mento. Grande quantidade das emendas de bancada
renta mil mUnlClplOS. Entao, precisamos começar a ' , I' - d C ' 't I N- I

I
' - . , , visam a ap Icaçao e recursos na apl a. ao rec a-

ace erar a cnaçao de novos Estados, diVidindo o , f' 't f I' dI' t
P ra

' o A M h- b ? mo, ICO mUI o e IZ com o seu esenvo vlmen o, mas
a, mazonas, o aran ao e - quem sa e. - o t ,- 'd', , M t G E' d" - I'd as ou ras regloes mais Istantes devem ter a mesma

propno a o rosso, na IVlsao que se conso I am t 'd d
t 't·' d h' . . f 'I'd d d opor Uni a e.em onos menores, on e a mUito mais aCI I a e e
governo. Essa história de dizer que há gastos não Ouço o nobre Deputado Cesar Bandeiré\.
procede; é natural que haja, e existem "n" formas de O Sr. Cesar Bandeira - Deputado Sebastião
se economizar, barateando o custeio, tendo mais ri- Madeira, tenho alguns comentários a respeito da pos-
gor com as obras, superfaturadas em sua maioria, sível divisão do Maranhão. Fui autor de emenda cons-
com o dinheiro que desaparece; enfim, nós temos a titucional - aprovada depois de cinco anos de luta -
consciência de que o exemplo histórico de Mato que restringia a criação de novos Municípios no Bra-
Grosso, de Goiás e de outros Estados que outrora sil. A Assembléia Nacional Constituinte de 1988 con-
permitiram a sua divisão só tem dado resultados posi- cedeu às Assembléias Legislativas o direito de fazer
tivos. Parabéns, Deputado. Essa não é uma luta fácil. essas emancipações, Houve no País inteiro um ver-
Há uma questão cultural por trás disso, há uma ques- dadeiro festival de criação de Municípios e conse-
tão regional. O processo nãq é simples; é longo, ge- qüentemente de divisão da miséria. Não sou contra a
ralmente muito longo, mas é preciso que alguém dê o divisão do Maranhão. Se ela acontecer, vamos dividir
primeiro passo, que alguém assuma essa bandeira. E não apenas o Estado mas as necessidades, para não
eu tenho absoluta certeza de que V.Exa., Parlamen- dizer a miséria do povo. Nós, os Parlamentares mara-
tar experiente, tem todos os predicados e adjetivos nhenses, temos de lutar não pela divisão do nosso
necessários para liderar luta de tamanha envergadu- Estado, mas por uma boa infra-estrutura, para que ele
ra e tão necessária para a população do sul do Mara- se recupere e cresça. Hoje mesmo, na região que dá
nhão, que tanto confia em V, Exa. acesso à de V. Exa., estão sendo inauguradas três ro-

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA _ Agradeço o dovias estaduais. Elas, facilita:ã~ s~brem,aneira o ,es-
testemunho tão importante ao Deputado Wilson San- c,oament~ .da safra, al~m de ~lmmUJr o trafego ~~ ~e-
tos, que vem de um Estado onde ocorreu divisão. Isso lem.Br~sll!a. Volto a dizer: nao sou contra a diVisa0,
torna sua participação essencial nessa luta futura. mas nao e oportuno falarmos no assunto neste mo-

, menta.
As vezes, quando se fala em divisão de Estado, - .,

o debate vai para o campo emocional, mas essa não ._ O SR. SEBASTIAO~ADEIRA- Respelto,a OPI-

é uma questão emocional; é racional. Os dados mos- n~a??e V. Exa., ~m,b?ra na? con~orde quando diZ que
tram que o Estado do Maranhão enfrenta dificulda- dlv~dl~~~os a ~I~~na. A .s~tu_açao ,do po~~ do Mara-
des. Com certeza, em predicados físicos, não somos nhao Ja e de ~Isena. A ~lv~sao fara a reglao andar 1\-
o Estado mais pobre do Brasil. Não temos os proble- vrement~ e sair da condlçao de pobreza absoluta na
mas com a seca que alguns outros Estados têm. No qual esta mergulhada.
entanto, os números do IBGE apontam o Maranhão O Sr. Cesar Bandeira - O Maranhão pode sair
como o Estado mais pobre do País, Na realidade, não dessa horrível situação com a ajuda de todos nós.
é o Estado mais pobre; seu povo é que é o mais po- O SR. SEBASTIÃO MADEIRA - Ouço com pra-
bre. zer o Deputado Narcio Rodrigues.

A razão mostra que alguma mudança há de ser O Sr. Narcio Rodrigues - Deputado Sebastião
feita. A razão mostra que há uma região no Estado Madeira, cumprimento-o pela feliz iniciativa de propor
com perfil humano totalmente diferente das outras. A a discussão da criação de um novo Estado com a
razão mostra que uma divisão ajudaria o Estado do subdivisão do Maranhão. Passada a etapa das refor-



O SR.IÉDlO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR.IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, este Plenário é testemu-

raso

o Sr. GerSO!1 Peres - Deputado, nós Constitu
intes tivemos o cuidado de corocar na Carta Magna
um dispositivo de divisão do Brasil. Demos prazos e
estabelecemos Comissão Especial. Se dividirmos o
Brasil sem o estudo prévio de uma comissão especia
lizada, podemos escorregar num precipício, sobretu-

67480 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

mas econômicas - e hoje tanto se fala da necessida- do porque vivemos em crise. A implantação de um
de da retomada desenvolvimento do País -, chegou o Estado gera tanto riquezas como despesas. Todos os
momento de, sem emoções e passionalídade, discu- recursos para a infra-estrutura inicial serão tirados do
tirmos profundamente a redivisão territorial do País. Tesouro Nacional. Daí a nossa maior preocupação. A
Se há ocupação demográfica bem feita no Sul, não há Comissão deveria ser reativada. Não sou contra a di-
dúvida de que em outras Regiões do Brasil se impõe visão territorial. Às vezes ela pode ser necessária. Se
hoje a necessidade da redivisão territorial como fator for feita pontualmente, como estão querendo, pode
de distribuição das oportunidades de desenvolvimen- ser que dê certo. Contudo, corremos sério risco de
to. Os exemplos da divisão dos Estados do Mato cometer os mesmos erros que cometemos quando di-
Grosso e de Goiás mostram claramente que se fez vidimos o País em Municípios. Por isso, tive o cuidado
bem às duas partes: a parte do Estado que perde e a de fazer emenda para exigir o plebiscito global, não
da região que se emancipa. Nós do triângulo mineiro parcial, não só da parte postulante, mas de todos os
temos a visão clara de que sem um estudo profundo, integrantes da área. Hoje, para dividir um Estado, de-
técnico e criteriosamente definido dificilmente pode- ve-se ouvir toda a sua população, não apenas a parte
remos fazer com que as desigualdades regionais se- que postula.
jam efetivamente combatidas. A proposta de V. Exa. O Sr. Cesar Bandeira - Deputado Gerson Pe-
vem ao encontro de uma necessidade do País. Cum- res, minha proposta não evita discussões.
primento-o pela iniciativa de propor esta discussão ao O Sr. Gerson Peres - Não anulo o entusiasmo
Plenário. de V. Exa. pela divisão nem o critico por isso. Pode até

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA - Ouço com pra- ser que esteja certo. Temos, porém, de postular a ins-
zer o Deputado Jovair Arantes. talação de comissão para estudar o assunto. O Igua-

O Sr. Jovair Arantes - Nobre Deputado, quero çu, o Triângulo Mineiro, o Maranhão, o Pará e o Tapa-
neste aparte dar o testemunho... jós querem a divisão. Querem dividir o Pará em cinco

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ territórios. Não so~ cont~a a divisã<:>. yamos ve! o.que
Quero informar ao aparteante que o tempo de que sobra para o Par~, quais as co~dlç?eS economlcas.
dispõe o orador está esgotado. A~~adeço ao Presidente a deferencla de ter-me per-

. ., miMo apartear V. Exa.
O Sr. ~~valrArantes - Sr. :~esldent~, serei bre- O SR. SEBASTIÃO MADEIRA _ A radeço a V.

've. O tema e Importante. O Brasil e um Pais absoluta- " _ " _g
mente continental. A divisão de Goiás foi boa para Exa. a partlclpaç_ao. E Interessant~ debatermos o as-

. . sunto, porque nao podemos aceitar que um Estado
ambas as part~s, Toca~tlns ~em-se desenvolvido ~e de 336 mil quilômetros quadrados com imenso po-
forma substancial, efetiva e Importante para o PaiS., ,,',
E t d t ~ t d li t' , d E t tenclal, apareça nas estatlstlcas como o mais pobresuas em mos ra o que ocan InS e um os s a- , , "
d

' di' f t t S do Pais. Algo esta errado. Se e aSSim, temos de fazer
os em que mais se esenvo veu a In ra-es ru ura. e d
. d t' t I d G' , t' d uma mu ança.am a es Ivesse a re a o a OIas, es ana amargan o _ , ,

apenas ser o norte goiano, sem possibilidade alguma ~sse sonho, Deput~do Gerson, Peres, n::,o e so
de desenvolvimento. V. Exa tem o apoio de toda a meu: E de toda a popul~çao que habita as regloes sul
bancada de Goiás para essa possível divisão do Ma- e oClden~al do ~aranhao.
ranhão e de outros Estados brasileiros que dela preci- MUito obngado.
sam. Durante o discurso do Sr. Sebastião

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA - Agradeço a V. Madeira, o Sr. Wilson Santos, § 2~ do artigo
Exa. o aparte. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da

O objetivo do meu pronunciamento foi puxar o pr~sidência, que, é ocupada p'elo Sr. The-
debate sobre um Estado de imenso potencial. mlstocles SampaIo, § 2- do artIgo 18 do Re

gimento Interno.
Ouço com prazer o nobre Deputado Gerson Pe-



do.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ALOíZIO SANTOS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exa. a palavra.

O SR. ALOíZIO SANTOS (PSDB - ES. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, novos e promissores hori
zontes começam a ser visualizados no agronegócio
do Espírito Santo, na entrada do século XXI.

Dois fatores afiguram-se como diferenciais. Um
deles é a ampliação e a agilização do apoio institucio
nal do Governo do Estado à produção rural. Outro é a
investida política liderada peja nova diretoria do Cen
tro do Comércio de Café, com vistas a inserir o Esta
do nos colegiados decisórios da política cafeeira naci
onal.

A nova forma de atendimento ao homem do
campo está surgindo com a constituição de uma au
tarquia, o Imcaper, que irá substituir, com vantagens
operacionais, a antiga empresa pública, a Emcaper.

O instituto que está surgindo terá quadro de
pessoal com 854 integrantes, mais 192 que os 662
funcionários da Emcaper. Assim, pressupõe-se que o
maior número de agentes permita apoio constante ao
empreendedor rural em todos os Municípios.

Além disso, o Imcaper ampliará suas forças de
atuação através de parcerias privadas e da captação
de créditos para pesquisa e desenvolvimento tecnoló
gico. A resultante esperada é a implementação de
condições para o crescimento da competitividade do
agronegócio capixaba. O que vem a ser um avanço
muito importante para garantir espaços de mercado.

Sob O ponto de vista político, é também absolu
tamente saudável que a agricultura capixaba procure
ampliar sua presença no cenário nacional. É muito
justo que o Estado esteja sempre representado nos

I

organismos que tratam do planejamento e da execu-
ção da política cafeeira do País.
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nha da radiçal posição que assumi contra os recentes mais cara do País e praticamente privatizou as praias
aumentos do pedágio que é cobrado na Via Lagos, a de minha região.
Rodovia RJ-124, que liga Rio Bonito a São Pedro da - Em vez dos atuais 13 reais e 20 centavos ida e
Aldeia, daí acessando Iguaba Grande, Cabo Frio, Bú- volta, os residentes e os freqüentadores da Região
zios e Arraial do Cabo, Municípios que fazem parte da do~ Lagos vão desembolsar apenas 6 reais, ou seja,
~egião dos Lagos, minha área de residência e reduto menos da metade do preço para utilizar os 56 quilô-
eleitoral. metros de ótima qualidade da Via Lagos.

Ao manifestar-me contrário à cobrança de 4 rea- As comunidades favorecidas agradecem.
is e 30 ce~tavos, nos dias út~is, e 6 reais e.60 ~enta- Os turistas apreciadores do sol e das alvas arei-
vos, nos fins de semana e fenado~, cheguei ate a su- as da região rejubilam-se.
gerir ao Governador do E~tado .do Rio. de Janeiro o Este Parlamentar sente-se com o dever cumpri-
cancelamento da concessao, pOIS conSidero absu rdo
que a região, predominantemente turística, seja pe
nalizada em sua base de sustentação econômica por
custos tão abusivos.

p'ara gáudio de todos os moradores dependen
t~s de percurso rodoviário e dos milhões de visitantes
que ,durante todo, o ano optam pelo lazer nas magnífi
cas prai~s da região, o Governo do Estado anunciou,
no ~ia ~ 1 de dezembro, ter fechado acordo com a Via
Lagos para reduzir o valor do pedágio na estrada.

Segundo o Governador Anthony Garotinho, a
partir do dia 2 de janeiro de 2001 a tarifa será de 3 re
ais ,odos os dias, úteis ou não, como informa o jornal
O Gíobor edição de 12 de dezembro.

A fim de confirmar essa notícia jornalística,
mantive contato telefônico com o Dr. Flávio Almada 
Presidente da Via Lagos -, que serena e gentilmente
participou-me que estava apreensivo com a questão,
mas ao mesmo tempo sensível com a problemática
social criada pelo preço atual do pedágio, o que o le
vou a concordar com a diminuição da tarifa

A negociação que permitiu essa redução contou
com a participação de diretores da concessionária,
represe[1tantes do Banco Interamericano de Desen
volvimento - BID e do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico - BNDES, além do próprio Gover
nador e do Presidente do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, e somente foi consolidada
após a segunda reunião.

O Governador esperava diminuir o pedágio para
1 real e 85 centavos, conforme havia anteriormente
afirmado, mas a Via Lagos informou que qualquer va
íor abaixo de 3 reais seria inviável. Propôs, então, a
tarifa de 4 reais e 50 centavos, valor que foi recusado
pelo Governador. Este afirmou, "ao bater o martelo",
que a concessionária vai compensar a diferença com
o maior volume de tráfego que o preço mais baixo
atrairá.

Em conseqüência, louvo a atitude firme do Go
verno do meu Estado, que não permitiu a continuação
da imoralidade de uma cobrança que se tornara a
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Para que assim seja, não faltam credenciais de pela prestação de contas qu-ª-.çl-ª _nós espera a socie-
negócios ao Espírito Santo. Afinal, é-o-Estado que dade brasileira. - - -- -
responderá por 30.% do café brasileiro a ser colhido Credite-se, ao desempenho do Congresso, a
na próxima safra. E também o segundo maior produ- aprovação de matérias importantes, entre outras, a
tor nacional e disparadamente o primeiro em conilon. Lei de Responsabilidade Fiscal, a emenda constituci-
Finalmente, opera o sistema portuário segundo maior onal relativa à Saúde e a criação da Agência Nacional
do País em embarques de 'café verde e solúvel. Falta de Águas. Esforçamo-nos por merecer a confiança do
o reflexo mais exato da importância desses fatores cidadão e o crédito do eleitor, como porta-vozes que
nas esferas da política cafeeira. somos da opinião pública, mandatários do- desígnio

O Brasil sai ganhando com a participação efeti- popular. '
va do Espírito Santo na concepção e na execução do Some-se, ao desempenho conjunto dos 513 De-
planejamento para o setor de café. A experiência ca- putados, o que se realizou nas Comissões Perma-
pixaba é muito grande e diversificada; conseqüente- nentes e Temporárias. Porque - ao contrário do que
mente, seu potencial de colaboração é forte, capaz de proclamam alguns órgãos da imprensa - plenário va-
iluminar a busca de caminhos. zio não corresponde, necessariamente, a Câmara

Esse é um bom momento para crescimento da ociosa, à Casa inerte. Lembre-se, como ilustração, o
valorização política da atividade econômica movida bom trabalho das Comissões Parlamentares de
pelo café no Espírito Santo. Coincide com um novo Inquérito do Judiciário (no Senado Federal) e do Nar-
momento, cuja grande bandeira é a evolução em qua- cotráfico, na Câmara dos Deputados - esta, respon-
Iidade. sável pelo indiciamento de 827 pessoas (entre elas,

Com esse objetivo, realizam-se esforços e reconheça-se por amor à Justiça, alguns Parl~menta-

ações programáticas interativas entre agentes priva- res). _
dos do setor produtivo e instituições públicas, munici- ~e ~uito fi~emos, outro tanto resta po~ .f~zer: E
pais, estaduais e federais. Nesse contexto desta- se mais nao realizamos, ~~Ipe~s~ :nenos o Le~lsl?tlvo

cam-se a participação capixaba no programa Café do d? que o Gover~o da Umao, dl~I~ldo, como n~o ~ n?-
Brasil e o programa Café das Montanhas do Espírito vldade, entre a Incerteza e a dUVIda, entre a dlscordla
Santo. dos aliados (que nunca se acertam) e as insignificân-

O parque cafeeiro capixaba está vitalizado, mais cias políticas que consomem forças e ocupa~ o tem-
produtivo e cresce com segurança e amadurecimento po. ,
competitivo. O Espírito Santo caminha vencendo suas Assim, ficaram por votar a Lei das Sociedades
próprias limitações para consolidar-se no trade inter- Anônimas, a reforma do Judiciário, a reforma tributá-
nacional como referência de produtor de café da mais ria e a regulamentação do Sistema Financeiro, entre
alta qualidade no mundo inteiro. E está conseguindo outras propostas de igual relevância. Mais do que
galardões internacionais, como o conferido recente- pela perda política, esses débitos nos apen~m pela
mente pela exigente marca italiana Iflycaffe. distância com que nos afastam da sociedade, com

que nos mostram alheios ao clamor das ruas; às ne-
Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronun- cessidades do cidadão comum, do homem do povo.

ciamento em todos os meios de comunicação desta
Casa. De certo modo, a sociedade brasileira pôs-se à

frente da sua representação política pela consciência
O SR. LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, com que votou em 1Q de outubro. Elegeram-se não os

peço a palavra pela ordem. candidatos da manobra política, do arranjo partidário,
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - da conveniência palaciana, mas aqueles que real-

Tem V. Exa. a palavra. mente encarnam o decoro pessoal, a inteireza ética,
O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB - o brio moral, a disposição de lutar por um futuro me-

GO. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Ihor, politicamente mais honroso, economicamente
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando chega- mais próspero e socialmente mais justo. ,
mos ao termo dos nossos trabalhos, cumpre-nos pro- No mundo globalizado que nos é imposto, ante-
ceder a uma avaliação, honesta e isenta, do que fize- vêem-se desafios para os governantes brasileiros. Os
ram o Congresso Nacional e o Governo Federal no problemas econômicos por que passa a Argentina, os
decorrer do ano 2000. Avaliação se justifica não ape- receios quanto à consolidação do Mercosu'l, a alta de
nas pelo hábito de com ela encerrarmos a Sessão Le- preço do petróleo e a provável desaceleração da eco-
gislativa, mas pela satisfação que devemos ao povo, nomia norte-americana são transtornos que nos co-
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bram saber político, competência administrativa e Em todos os níveis, o atendimento das questões
agudeza diplomática, para que a eles sobrevivamos de saúde, educação, segurança e serviços básicos
mais fortes e mais confiantes no destino grandioso do de infra-estrutura está na dependência da administra-
Brasil. ção de Porto Velho, que até agora não tem dispensa-

Esse, o sentimento com que encerramos esta do a atenção que os moradores, os produtores, os
Sessão Legislativa. Estimula-nos a certeza de que funcionários públicos, os eleitores merecem.
maior do que as intempéries é o valor dos brasileiros, Extrema e Nova Califórnia não possuem cartóri-
o emocionante exemplo que nos dão de coragem cívi- os de registro civil e de notas, nem bancos ou postos
ca e de amor à Pátria. Que Deus nos ilumine e nos de serviço. O funcionário público, o comerciantEJ, o
fortaleça para que continuemos trabalhando por esse produtor rural e os pequenos industriais necessitam
admirável povo. deslocar-se para Porto Velho, para receber salários,

. Sr. Presidente, Srs. e Srs. De~uta:dos, finalizan- efetuar transações bancárias, pagar duplicatas. É de
do, desejo cumprimentar a Faculdade de Odontologia estarrecer, mas até hoje o prefixo 000 para as duas
da Universidade Federal de Goiás, que comemora 55 localidades, Extrema e Nova Califórnia, é 68, que é o
anos, saudando o trabalho r~aiizado pela sua Direto- prefixo do Estado do Acre, e não o prefixo 69, que é o
ra, a Prof. Terezinha Vasconcelos Campos. de Rondônia.

Muito obrigado. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando
O SR. NILTON CAPIXABA _ Sr. Presidente da criação do ~erritório Federal do Guaporé, porforça

. I I d ' do Decreto-Lei nQ 5.812, em 13 de setembro de 1943,
peço a pa avra pe a ar em· I • a área era de 243.044 quilômetros quadrados. Muitos

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - estudiosos chegaram a escrever e muitos políticos
Tem V. Exa. apalavra. chegaram a se manifestar sobre a redução da área do

O SR. NILTON CAPIXABA (PTB - RO. Pela or- atual Estado de Rondônia, que atualmente é de
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- 238.512 quilômetros quadrados.
te, Sras. e Srs. Deputados, Extrema e Nova Califórnia, Muitos pensavam que a diminuição da área de
situadas na região fisiográfica de Ponta do Abunã, 4.532 quilômetros quadrados - que corresponde a
têm uma assistência da administração pública bas- 453 mil hectares - do Estado de Rondônia se devia à
tante difípil, seja em função da falta de autonomia ad- pendência jurídica entre os Estados do Acre, Amazo-
ministrativa, seja da distância da sede do Município nas e Rondônia, que disputavam a zona fisiográfica
da qual dependem, Porto Velho. da Ponta do Abunã.

E~sa dificuldade ficará agravada com o fecha- A peridência jurídica prevaleceu por mais de
menta do escritório do Ibama em Extrema. A unidade uma década. Posteriormente foi firmado um Termo de
do ibama ficou sem nenhum de seus quatro funcioná- Acordo Entre os Poderes Executivos dos Estados do
rios, contando hoje com apenas um vigia e uma zela- Acre e Rondôriia, datado de 10 de janeiro de 1997 e
dora no prédio para não deixar o local abandonado. firmado pelo Governador Orleir Messias Cameli, do

O responsável pelo lbama em Rondônia, Sr. Acre, Governador Valdir Raupp, de Rondônia, Minis-
Erismar Moreira, disse o seguinte: "No meu entendi- tro de Estado da Justiça Nelson Jobim, Senadores
menta, 9 escritório de Extrema é muito importante, e Nabor Júnior, Flaviano Mello, Marina Silva, do Estado
poderia funcionar por meio de uma unigestão, com do Acre e José Bianco, de Rondônia.
pessoal do Ibama Rondônia, do Acre e Amazonas, O acordo objetivava medidas transitórias e defi-
cada um atendendo a seus Estados ou desenvolven- nitivas, necessárias ao cumprimento de decisão do
do atividades comuns". Supremo Tribunal Federal que considerou integrada

A situação de abandono e descaso em que vi- ao Estado de Rondônia a região ~a qual se situam as
vem os moradores de Extrema e Nova Califórnia deu vilas Extrema e Nova Califórnia. E importante alertar
origem ao apelido, em forma de brincadeira, de Esta- que a área de 4.532 quilômetros quadrados nada tem
do do Melo. Os dois aglomerados ambicionam consti- a ver com a disputa jurfdica que definitivamente defi-
tuir-se em novos Municípios do Estado de Rondônia. niu a Ponta do Abunã como pertencent~ ao Estado de
Justificam a emancipação com as dificuldades dos Rondônia. .
povoados, que nem c~egam a ser distritos, distantes Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, da con-
da sede,dq Município de Porto Velho 350 quilômetros, sulta feita por mim ao Presidente do IBGE, Dr. Sérgio
tendo ainda um obstáculo que é a transposição do Besserman Vianna, e ouvida a Diretoria de Geociên-
Rio Abunã, através de uma balsa. cias daquele Instituto, foi esclarecido que a área do
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Estado de Rondônia, é de 238.512,8 quilômetros procedimentos em que se privilegiou o emprego da
quadrados, nela evidentemente incluída a Ponta do digitalização e das folhas das Cartas em Escalas To-
Abunã. Esse valor consta da Resolução da Presidên- pográfícas. As alterações metodológicas ensejaram o
cia do IBGE de nº 24, de 25 de julho de 1997, publica- questionamento dos valores alcançados e o aprofun-
da no Diário Oficial da União de 26 de agosto de damento da base conceitual de suporte às novas tec-
1997, Seção I, folha 18.569. nologias.

O valor referido é resultado da aplicação, na dé- As revisões procedidas, a consolidação e homo-
cada de noventa, de novas metodologias de cálculo e geneização dos conceitos e critérios até então adota-
emprego da digitalização de cartas topográficas de dos no tratamento das massas d'água e dos limites
maior precisão. O assunto referente à Ponta do Abunã político-administrativos justificam as discrepâncias
foi definido de forma clara e inequívoca pelo Supremo entre valores anteriormente divulgados para as su-
Tribunal Federal, no âmbito da Ação Cível Originária perfícies estaduais e municipais.
nº 415-2, Distrito Federal, quando da publicação, em Os valores para as áreas territoriais, referidos à
4 de dezembro de 1996, do acórdão daquele excelso estrutura politico-administrativa vigente em 31 de de-
Tribunal sobre a questão de limites entre os Estados zembro de 1993, totalizam para a superfície do Brasil
do Acre, Amazonas e Rondônia. 8.547.403 quilômetros quadrados. Para a grande mai-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprovei- oria dos Estados, as diferenças entre os valores ago-
tando do ensejo da discussão da área do Estado de ra divulgados e aqueles publicados anteriormente
Rondônia, creio oportuno dar informações adicionais não alcançam a cifra de 0,6% da área territorial. As
sobre a área territorial do Brasil e as modificações pe- exceções ficam por conta dos Estados de Pernambu-
las quais passou ao longo do tempo. A primeira esti- co, Alagoas e Paraíba, em que o percentual atinge
mativa oficial para a superfície do território brasileiro aos valores de +5%, -4% e +4%, respectivamente; as
data de 1889. O valor de 8.337.218 quilômetros qua- diferenças justificam-se nas inconsistências dos cál-
drados foi obtido a partir de medições e cálculos efe- culos anteriores, agora eliminadas com a revisão dos
tuados sobre as folhas básicas da Carta do Império limites estaduais sobre as bases cartográficas de ma-
do Brasil, publicada em 1883. ior precisão e a introdução da nova metodologia de

A partir de 1922, a estimativa que passou a figu- cálculo. Nesta nova metodologia foi utilizada a Proje-
rar nas publicações oficiais brasileiras, calculada pela ção Cilíndrica Equivalente, na qual inexiste deforma-
Comissão Organizadora da Carta do Brasil, do Clube ção de área. \
de Engenharia, totalizou 8.511.189 quilômetros qua- Feita esta extensa explicação, que julgo oportu-
drados, explicada a diferença entre as duas estimati- na para melhor informar aos estudiosos, aos políticos
vas, de 173.971 quilômetros quadrados, pelos acrés- e ao público em geral, volto ao tema da retomada da
cimos territoriais que tiveram éfeito no período repu- faixa de terras da Ponta do Abunã. Os problemas da
blicano, além da melhor qualidade para a documenta- região de Extrema e Nova Califórnia não terminaram
ção cartográfica de apoio e os processos de cálculo com a decisão do Supremo Tribunal Federal reconhe-
mais rigorosos e calcados no emprego de planíme- cendo os direitos de Rondônia sobre aquela área.
tros-integrados mecânicos. Em que pese toda a satisfação governamental e

A elaboração e a publicação de novas folhas da da população com o desfecho do problema, somentE:
Carta do Brasil ao Milionésimo tornou possível a revi- isso não basta. Foram mais de dez anos em que a po..
são do traçado dos limites internacionais e interesta- pulação da região ficou abandonada pelo Poder PÚ-
duais, da mesma forma que a linha do litoral. Nos es- blico. Era como se intitulavam o Estado do Meio. Muita
tudos e interpretações geográficas para o estabeleci- coisa precisa ser feita para superar o atraso decorren-
mento dos limites para as águas internas e áreas ter- te do litígio jurídico. As autoridades de Rondônia, nós
ritoriais, recorreu-se aos conceitos então divulgados políticos temos que fazer uma ampla mobilização, um
pelo United States Bureau of the Census. A revisão grande esforço, e impregnar na consciência dos mo-
da área do Brasil aprovada pela Resolução nº 392, de radores do antigo Estado do Meio que o futuro haverá
29 de outubro de 1952, da Assembléia Geral do Con- de ser melhor, mais justo, como rondonienses.
selho Nacional de Geografia, tornou oficial o valor de A situação de Extrema e Nova Califórnia ainda
8.513.844 quilômetros quadrados. demorará para serdefinida. No final do ano de 1999, o

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para o Procurador Regional Eleitoral, Dr. João Bernardo, in-
decênio de noventa, os valores para as áreas estadu- terpôs junto ao Tribunal Superior Eleitoral um pedido
ais e municipais emergiram da aplicação de novos de suspensão do plebiscito, que criaria condições
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p~~a que os povo_ados passassem a ser novos Muni- O SR. MÁRCIO BITTAR (PPS - AC. Pela or-
Clpl.OS. A ~Ieg~çao.dada p~lo Procurador Regional demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
Eleltor~1 fOI a Ile~ahdade :xlstente no parecer dado te, Sras. e Srs. Deputados, se existe alguém que sem-
pelo Tnbunal Regional Eleltoral- TRE, de Rondônia. pre exerceu um papel inegavelmente importante em

A Constituição Federal, em seu art. 18, diz que a nossas vidas, este alguém é o professor. Quem não
cliação de novos Municípios faz-se por lei estadual e se lembra daquela pessoa paciente, sempre disposta
que depende de consulta prévia às populações inte· a repetir suas explicações e encorajar cada um de
ressadas, por meio de plebiscito. A consulta deve ser seus alunos? .
feita às po~ulações que .con.stituirão o.no~o Município: . Por que será, então, Srs. Parlamentares, que a
mas t~mbem nos Municípios de cUJa area se esta sociedade esqueceu-se de um profissional com todas
emancipando. estas qualidades? Ou melhor, por que ele andq tão

O local da sede do novo Município deve contar desvalorizado? A resposta não é tão difícil se lem-
também com um mínimo de duzentas casas e uma brarmos que as propostas governamentais sobre
populàção residente estimada em cinco milésimos da educação desprestigiam o papel do professor junto à
população existente no Estado. Rondônia, com uma sociedade. As condiçl5es de trabalho nas escolas pú-
popula~ão, em 1998, de 1.276.173 habitantes, deve- blicas, sobretudo as de ensino fundamental e médio,
ria abrigar um mínimo de 8.380 habitantes (1.276 x 5 são de causar vergonha. A falta de material escolar
=8.380), para poder ser submetida a um plebiscito. básico, como papel e giz, e a mudança do plano de

As cidades emancipadas passam a ter direito a ensino feita pelo Governo - muitas vezes sem a con-
urna percentagem do FPM ~ Fundo de Participação sulta das partes mais interessadas ~ são alguns dos
dos Municipios, que é transferido da União para os probl~mas enfrentados pela categona.
Municípios, Os recursos do FPM provêm de parte da Aliás, Sr. Presidente, a educação j?lmais deveria
cobl'i:irlça do IR -Imposto de Renda e do IPI-Irnpos- ser matéria desprezada pelo Governo, já que é notó-
to sob~e Produtos Industrializados e devem ser em- ria sua importância para o desenvolvimento do País.
pregados em obras e serviços. A criação de mais Mu- Lembro que, há algum tempo, muitas crianças dese-
nicfpios em um Estado diminui a cota do FPM dos Mu- javam ser professores quando se tornassem adultas.
nicípios que já existiam; afinal de contas, o tamanho Atualmente, boa parte dos nossos jovens quer ser jo-
do boio é um só. gador de futebol ou artista de televisão. Este é um dos

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, concluo reflexos do descrédito da profissão. .
meu discurso indaQ~ndo o seguinte: por que os crité- Com exceção dos professores de escolas parti-
rias para realizar plébiscitos que conduzam à emanci- culares, faculdades e universidades - que acabaram
pação de novos Municípios variam fortemente de um -constituindo uma espécie de elite financeira da área-
Estado para outro? No Estado de Mato Grosso, 35 a profissão está hoje desprestigiada e é almejada por
distritos municipais se candidataram à emancipação. muito poucos. Dentre aqueles que ainda exercem a
Há denúncias de que esses povoados não teriam o profissão, falta-lhes "vestir a camisa", talvez por cau-
número mínimo de habitantes para obter a autonomia sa de tanto desprestígio. Infelizmente, algumas pes-
políticá. soas tornam-se professores por simples falta de op-

~~gundo o Tribunal Superior Eleitoral, este ano ção. Isso lhes ~era uma .frustração senti~? també~
foram re.alizadas eleições em 5,5-13 cidades; são 35 pelos alun?,s, Criando ~~IS _um?ro~le~.a, Ja que ~UI-
locais a mais que ei:1tão participando do pleito munici- tos des:es se~ vocaçao nao tem dldatlca de ensino.
paI. Estes 35 Municípios são do Estado de Mato Gros- Nao precisamos de professores de ocasião em
so. No çaso de Extrema e Nova Califórnia, por que o nosso País ou, ainda, de professores fatigados com
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia foi tão exi- ~ma carga horária de trabalho excessivamente longa.
gente? Por que castigar uma população tão laboriosa, E preciso encarar a educação no Brasil como uma
sofrida e organizada? ,Por que não lhes possibilitar o bandeira a ser levada com toda a dedicação. Para fo-
alcance da tão sonhada autonomia administrativa? mentar isso nos profissionais da área precisamos de

Muito obrigado. investimentos reais, sem propagandas enganosas ou
, . o simples crescimento no número de vagas escola..:

O SR. MARCIO BITTAR - Sr. Presidente, peço res. Para que se mude um país, se não a curto, pelo
a palavra pela ordem. menos a médio prazo, é preciso haver escolas de

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - qualidade, material didático apropriado, boas instala-
Tem V. Exa. a palavra. ções e profissionais pagos de forma justa.



o Congresso Nacional tem desempenhado pa
pei exemplar nessa saudável revolução de costumes.
A população brasileira sabe que conta hoje com um
legislativo sério e atuante, capaz de colocar os inte
resses da sociedade acima de quaisquer privilégios
corporativos, disposto a exercitar com dignidade e
alto espírito público o difícil convívio entre os contrári
os, que é a alma dos Parlamentos e da Democracia.

Neste sentido, quero saudar os nobres colegas
por algumas importantes decisões tomadas neste
ano pela Casa, como a aprovação, na semana passa
da, da emenda constitucional que cria o Fundo da Po
breza, em votação quase unânime.

Ninguém ignora que a desigualdade é o mais
grave problema enfrentado hoje pela sociedade brasi
leira, uma tragédia que, se não for combatida com efi
cácia, representará sério obstáculo ao desenvolvi
mento nacional nas próximas décadas.

O Fundo da Pobreza, composto de receita gera
da através do aumento das alíquotas da CPMF e do
IPI de produtos considerados supérfluos, será um va
lioso instrumento de combate à injustiça social, finan
ciando ações como o programa de renda mínima e
projetos de saneamento básico.

Outros projetos com impacto significativo na
desconcentração da renda nacional são as propos
tas que garantem à Receita Federal mecanismos de
combate à sonegação fiscal, crime que atinge propor
ções escandalosas no Brasil e dificulta a adoção de
políticas efetivas de distribuição de renda, como o au
mento do salário mínimo acima dos índices inflacio
nários e a manutenção de serviços públicos gratuitos
de qualidade.

Gostaria de destacar, também, o primoroso tra
balho realizado pelos nobres colegas integrantes da
CPI do Narcotráfico ao longo de dezoito meses de
exaustivas investigações, que incluíram a tomada de
475 depoimentos durante 152 sessões.

O combate implacável ao crime organizado no
Brasil é um dever que se impõe a todos aqueles com
prometidos com o desenvolvimento saudável da nos
sa sociedade. Inúmeros Estados nacionais já foram
completamente dominados pelo crime organizado, in
fernizando a vida de suas populações, e não pode-
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Enquanto a educação continuar sendo apenas pidez pela disseminação dos mais elevados valores
um palanque para a propaganda governamental, a democráticos.
população brasileira nunca terá acesso a escolas de É muito significativo que, no país do jeitinho e da
qualidade real e o ofício de professor vai continuar malandragem, a sociedade esteja empreendendo um
sendo sinônimo, para muitos, de segunda opção pro- movimento de intensidade jamais vista em defesa da
fissional. lei, das regras democráticas e pelo fim da impunida-

Mas se temos tantos exemplos de quão praze- de.
roso pode ser o magistério, como a dedicação dos
professores primários a suas crianças ou mesmo o
bom funcionamento de algumas escolas - possibili
tando um ensino de qualidade, com boas condições
de trabalho e boa remuneração -, por que não perse
guir a meta de uma educação de qualidade que al
cance toda a população? Verba para torná-Ia realida
de existe, e se não for desviada de seu objetivo, ela
será capaz de transformar a educação e, conseqüen
temente, recuperar a importante função social do
professor junto à sociedade, além de melhorar sua
auto-estima.

Muito obrigado pela atenção.

O SR. DR. BENEDITO DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SA. DA. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, é com o conforto do dever
cumprido que concluímos mais um ano de profícuo
trabalho parlamentar.

A despeito das eleições municipais, que exigi
ram nosso acompanhamento e eventual participação,
essa sessão legislativa contou com alto quorum no
Plenário e atividade intensa nas comissões. Matérias
polêmicas foram votadas, e as cinco CPI em funcio
namento na Casa realizaram importantes investiga
ções sobre questões de grande relevância nacional.

A seriedade, empenho e admirável capacidade
de trabalho demonstrados por todos os nobres Cole
gas Deputados, assim como pelos eficientes funcio
nários da Casa, são a melhor forma de retribuirmos a
confiança em nós depositada pela sociedade.

O cidadão brasileiro hoje pode não estar satisfe
ito com a composição ideológica do atual Parlamento,
quando esta discrepa de suas preferências pessoais,
mas jamais poderá acusar Deputados e Senadores
de omissão ou incúria.

O Brasil está atravessando fase particularmente
promissora de sua História. Estamos experimentando
uma verdadeira revolução cultural, em que velhos ví
cios nacionais têm sido substituídos com enorme ra-



Saio daqui com 512 amigas e amigos que
aprendi a respeitar e com os quais dividi grandes res
ponsabilidades.

Tenho certeza de que aprendi muito nesse pe
ríodo que aqui passei, porque, sem dúvida, o Con
gresso Nacional é a maior escolap91ítica do País.

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Corau
ci Sobrinho.

O Sr. Corauci Sobrinho - Deputado Antonio
Palocci, neste momento em que V. Exa. praticamente
faz sua última intervenção dessa tribuna, porque,
como já disse, vai tomar posse como Prefeito no dia
1Q de janeiro, não poderia deixar de consignar meu
respeito e minha admiração pelo trabalho que desen
volveu aqui ao longo desses dois aros, seja nas Co
missões Permanentes, seja no plenário como Vi
ce-Líder, seja no Estado de São Paulo como Presi
dente Regional do PT. Tivemos sempre uma convi
vência harmoniosa e conciliadora. A decisão do povo
de Ribeirão Preto de, novamente, outorgar a V. Exa.
os destinos maiores de nossa cidade é, sem dúvida,
referendada pelo seu governo no período entre 1989
e 1992, quando lá imprimiu um trabalho moderniza
dor, progressista. Mais ainda, foi em reconhecimento
ao trabalho desenvolvido pelo nobre Deputado nesta
Casa nos últimos dois anos como Vice-Presidente da
Comissão da Reforma Tributária. Durante todo esse
tempo, V. Exa. lutou para que a reforma tributária fos
se efetivamente votada. Enfim, nas grandes questões
nacionais, jamais se esqueceu da sua base, a região
de Ribeirão Preto. Por isso, ao mesmo tempo em que
me entristeço com sua saída desta Casa, pois vamos
perder um grande Deputado, alegro-me, porque sei
que minha cidade terá um mandatário à altura dos
seus problemas e da sua realidade. Com certeza, V.
Exa. terá na nossa cidade a mesma competência que
já demonstrou no passado para equacionar os gran
des desafios que terá naquela cidade e naquela re
gião. Desejo-lhe muito sucesso na nova caminhada.
Como já disse pessoalmente, pode contar com este
Deputado toda vez que o interesse da região de Ribe
irão Preto for questionado em Brasília, em São Paulo.
Onde for necessário, estaremos perfilados para levar
adiante os projetos para o bem da nossa cidade e da
nossa região. Que Deus o acompanhe sempre.

O SR. ANTONIO PALOCCI - Muito obrigado,
Deputado Corauci Sobrinho.

Embora em partidos tão distantes, eu e V. Exa.
convivemos de forma muito direta e companheira.
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mos permitir que essas poderosas quadrilhas façam em plenário, enfim, no dia-a-dia do trabalho legislati-
o mesmo conosco. vo.

O trabalho realizado pela CPI do Narcotráfico
representou uma importante vitória dos que lutam
para combater o crime organizado. O relatório final da
CPI, que exibe uma verdadeira radiografia dos intrin
cados nieandros da atuação dessas quadrilhas no
Brasil, funcionará como um valioso mapa para a ação
de outras instituições que lutam contra o crime organi
zado, como a Polícia Federal e o Ministério Público da
União.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com
grande alegria e emoção que olho para trás e consta
to que, durante toda a sessão legislativa de 2000,
esta Casa atuou como fiel intermediária de aspira
ções coletivas que almejavam transformar-se em leis
e em decisões de Governo.

Faço questão de registrar a honra que sinto por
integrar tão nobre colegiado, e agradeço a todos
aqueies que, direta ou indiretamente, contribuíram
para que eu desempenhasse da melhor forma possí
vel minha missão parlamentar, tais como os funcioná
rios dá Casa, minha família, amigos, jornalistas e, es
peciaimente, o povo do Amapá, sempre presente
atrav~s de sugestões, comentários e incentivo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Prosseguindo com o Grande Expediente, concedo a
palavra ao Sr. Deputado Antonio Palocci, do PT.

S. Exa. dispõe de 25 minutos.

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, ocupo a tribuna, acredito, pela última vez, na me
dida em que, no dia 1Q de janeiro próximo, assumirei o
cargo de Prefeito da cidade de Ribeirão Preto, o qual
a população daquela cidade honrou-me no dia 1Q de
outubro.

Portanto, acredito que esta seja a última vez que
me dirigido ao membros desta Casa, com os quais
convive em dois anos de um rico debate e de um ex
celente relacionamento.

Sr. Presidente, antes de falar das questões aqui
trabalhadas, quero dizer que foi uma satisfação imen
sa ter sido membro da bancada do Partido dos Traba
lhadores. Assumi meu mandato ainda como Presi
dente do PT de São Paulo e aqui encontrei 60 valoro
sos companheiros da bancada.

Tive também uma boa convivência com Deputa
dos de outros partidos, com os quais dividi responsa
bilidades nas Comissões, nas discussões e votações
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Portanto, é uma honra para mim -receber seu
aparte neste momento.

Tenho certeza de que a região de Ribeirão Preto
terá, como tem tido nesses últimos anos, representa·
ção à altura, concentrada também na sua pessoa.

Ouço, com prazer, o Deputado Aloizio Merca·
dante,. Líder da minha bancada.

O Sr. Aloizio Mercadante - Deputado Antonio
Palocci, como muitos companheiros querem partici·
par deste momento, rapidamente, quero parabenizar
a cidade de Ribeirão Preto por levá-lo de volta à fun·
ção de Prefeito. Pela sua competência e pela qualida·
de da sua administração, V. Exa. projetou aquela cida
de do Estado de São Paulo e, diria, a si mesmo como
uma liderança nacional. Tenho certeza de que será
um imenso êxito sua administração, sobretudo por·
que V. Exa. vai levar para Ribeirão P.reto vivência ad
ministrativa e de política nacional. Falando pela ban·
cada, digo que é uma imensa perda para todos nós. O
companheirismo, a generosidade, a serenidade, as
contribuições que V. Exa. tem dado à nossa bancada
marcaram c?da um de nós ao longo desses dois
anos. Mais que um companheiro parlamentar, V. Exa.
tem sido um amigo de todas'as horas, um conselheiro
absolutamente essencial nos momentos difíceis, de
lealdade acima de tudo nos embates que travamos.
Tenho absoluta segurança de que sua intervenção de
hoje é a última desta Sessão Legislativa, mas segura·
mente não será a última da história do Brasil. O Brasil
e esta Casa precisam de homens como V. Exa., com
seu caráter, suas atitudes e sua competência, com·
promissados fundamentalmente com a justiça social
e a construção de um país mais soberano e generoso
para seu povo. Por tudo isso, muito obrigado pela con·
vivência. Tenha certeza de que nossa bancada vai
apoiá-lo em tudo que for necessário na nova emprei·
tada. Tenho imenso orgulho de ter convivido e com·
partilhado esses anos de mandato parlamentar com
V. Exa., que muitas saudades deixa na nossa banca·
da.

O SR. ANTONIO PALOCCI - Muito obrigado,
Deputado Aloizio Mercadante. Tem sido uma honra
muito grande estar na bancada do PT pelos valorosos
companheiros e companheiras que temos e, em es·
peeial, pela liderança que V. Exa. exerce de maneira
tão ampla e vigorosa nesta Casa. Muito obrigado pe·
las suas palavras.

Ouço o Deputado Antonio Kandir.
O Sr. Antonio Kandir - Prezado Deputado

Antonio Palocci, V. Exa. e eu não pertencemos ao
mesmo partido. Eu sou do PSDB, e V. Exa. é do PT.
Temos várias divergências, e alguns pontos em co-

mum. Nossos partidos têm travados muitos embates,
com algumas convergências, nos quais tenho-apren
dido a respeitar os representantes do PT - vários de
les presentes neste momento no plenário -, porque,
ainda que em alguns momentos o debate seja duro,
há sempre lealdade e busca de convergência, no in
teresse do País. Entre esses Parlamentares, destaco,
em particular, V. Exa., pela sua atuação. Tivé enorme
prazer de, em vários momentos, em diversas -situa
ções, compartilhar a possibilidade de tentarnidS; jun
tos, construir determinadas soluções, mesmo com as
nossas divergências, cada um no seu campo. Real
mente, aprendi a respeitá-lo, e muito. Acho que o seu
trabalho como Parlamentar foi extremamente impor
tante para o Congresso e vital para a Comissão da
Reforma Tributária, onde somós compàhheiros.
Compartilhamos a Vice-Presidência daque'la 'Ç:õmis
são, sob a Presidência do Deputado Germano ~-.igot

to e Relatoria do Deputado Mussa Demes. Com,Q, seu
companheiro de Vice-Presidência, quero testemu
nhar que, se chegamos.onde chegamos n~ r~orma

tributária, isso deve·se ao enorme talento, espírito pú
blico, de lealdade e companheirismo de V. Exà. Epre
ciso dizer que a reforma tributária é um processo lon
go, mas avançamos juntos e conseguimos, na: verda
de, preparar o terreno para essa reforma, que será vi
toriosa. Como muito bem disse o seu Líder, V. Exa.
tem espírito de lealdade, companheirismo e a postura
de construir sempre. Por isso, na reforma tributária
seu trabalho foi fundamental e decisivo para que
avançássemos. Certamente este Congresso e o PT
cresceram muito com a sua participação. Portanto,
num primeiro momento, esta minha mensagem é de
tristeza, considerando que o Congresso Nacional e o
Partido dos Trabalhadores perdem um Deputado do
seu valor, da sua qualidade. Mas tenho certeza de
que sua administração em Ribeirão Preto construirá
um processo positivo de política pública. Desejo toda
sorte e V. Exa. e a todos os moradores de Ribeirão
Preto e região, que certamente muito irão se benefici
ar. Parabéns, Deputado Antonio Palocei! Realmente,
foi uma grande honrar compartilhar esse período com
V. Exa., que nos deixa forte sentimento de amizade.
Espero que possamos estar juntos por muito tempo.

O SR. ANTONIO PALOCCI - Muito obrigado,
Deputado Antonio Kandir. V. Exa. me fez aprender,
mais uma vez, que mesmo com posições políticas
distantes é possível construirmos em conjunto proje
tos nesta Casa. Realmente, é uma honra receber sua
palavra neste momento.
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Ouvirei o nobre Deputado Milton Temer e, depo- ra, Deputado Antonio Palocci, de ter sido Líder da
is, o Prefeito, também eleito, Deputado José Macha- bancada do PT em 1997, período agudo para o País,
do. de grandes reformas e grandes embates políticos.

O Sr. Milton Temer - A quem também quere- Para mim, foi um momento de muita experiência.
mos elogiar. Meu amigo Antonio Palocci, quero, pri- Como Prefeito, sou de uma geração anterior a de V.
meiro, pedir desculpas pela informalidade, que se Exa.. Fui Prefeito de Piracicaba, de 1989 a 19_92,_e v~

deve muito mais à forma como convivemos todo esse Exa. veio na geração seguinte. Agora, voltamos jun-
tempo. V. Exa. é um dos meus mais novos velhos ami- tos. V. Exa. e eu temos a responsabilidade de gover-
gos, pela convivência nesta Casa. O Deputado Arlin- nar dois Municfpios pujantes, históricos, do interior do
do Chinaglia, no início desta Legislatura, já me alerta- Estado de São Paulo. Tenho a certeza de que a nos-
va, com a experiência de Secretário-Geral do PT, de sa convivência e o nosso trabalho em conjunto ~erão
conhecer todos os quadros do partido - aquele velho de muito diálogo, muita colaboração e solidariedade.
burocratismo que marca a Secretaria-Geral do PT -, Na gestão de V. Exa., foi possível desenvolver muitos
dizendo o seguinte: "O Palocci é capaz de congregar projetos emblemáticos, que deram a V. Exa. projeção
todo Í11L!ndo. Você vai ver". Por isso, não é nenhuma nacional. Espero, agora, nesta oportunidade histórica
surpresa que os moderadores venham à tribuna para de estai a seu lado, ao governar Piracicaba, oferecer
louvá-lo, mas o importante eque os chamados chuta- e receber contribuições, no sentido de construirmos,
dores de balde também o fazem com o maior orgulho. de maneira cada vez mais aprofundada, uma forma
isso mostra que V. Exa., companheiro Palocci, é um democrática e participativa de governar, voltada para
Deputado que é referência do partido, pela sua capa- as transformações sociais e para a preocupação mui-
cidade de mostrar o que é o PT - não é que nos es- to séria quanto à ética na política. Estou certo de,que
condamos das divergênci~s ou das vocações distin- teremos, juntos, a possibilidade e a responsabilidade
tas. V. Exa. é capaz de ser Líder, conforme o foi na Co- de exercitar nossos mandatos com muita colabora-
missão de Reforma Tributária, como bem citado pelo ção e estreita relação política, de modo a cravarmos,
Deputado Antonio Kandir. Lá, tive a honra de ser seu no pujante Estado paulista, duas administrações que
liderado e a tranqüilidade de sempre entregar a V. possam ser referências para nosso País. A possibili-
Exa. a capacidade de decidir, sem nenhuma necessi- dade e a responsabilidade de exercer dois mandatos
dade de esta~ acompanhando tudo, com a certeza de de muita colaboração e estreita relação política, de
que sua decisão atendia ao PT, aos interesses do modo a cravarmos no nosso pujante Estado paulista
povo ,brasileiro e, principalmente ao assalariado. Te- duas administrações que sirvam de referência para o
nho muito orgulho de ter convivido com V. Exa. e de

País. Evidentemente, não queremos dar lição a ninter-me inscrito, tenho certeza, entre seus amigos pes-
soais. Desejo muita sorte e muitas felicidades a V. guém, mas, com certeza, podemos contribuir para o

bem-estar da nossa gente. V. Exa. já deu sua contrí·Exa. em Ribeirão Preto!
I buição, quando foi Prefeito pela primeira vez. Em ou-

O SR. ANTONIO PALOCCI- Obrigado, Depu- tra conjuntura, também realizei trabalho que acredito
tado Miiton Temer. Saiba que deixo este Congresso tenha sido importante para o momento. Voltamos
tendo em V. Exa. um grande amigo, um amigo de pri- agora, numa nova conjuntura, num novo desafio. De-
meira hora. seja-lhe toda sorte e felicidade e uma gestão extre-

Ouço, com prazer, o Deputado José Machado. mamente profícua, a favor da comunidade de Ribei-
O Sr. José Machado - Prezado companheiro, rão Preto. Tenha em mim um companheiro leal, soli-

Deputado Antonio Palocci, Prefeito eleito de Ribeirão dário, que vai trocar com V. Exa. experiências úteis
Preto, prevaleço-me deste seu pronunciamento para não apenas para nossos partido e comunidades, mas
também, quem sabe, fazer minha despedida deste para o Estado São Paulo e a Nação. Felicidades a V.
Plenário. Nesta Casa, fiquei um tempo maior que V. E
I xa.
Exa. Estou completando seis anos de Câmara dos
Deputados. Foi um tempo de muito trabalho, muita O SR. ANTONIO PALOCCI - Muito obrigado
luta e muita convivência fraterna com os companhei- Deputado José Machado. Receba também nossos
ros da bancada do Partido dos Trabalhadores. Foi desejos de pleno sucesso frente à ges~ão de Piracic~-
uma convivência muito cordial e de muito diálogo com ba, que certamente V. Exa. terá, como Prefeito experi-
todos os Deputados. Deixo registrado os meus agra- mentado que é.
decimentos por todo esse tempo de convivência, de Ouço com prazer o aparte do Deputado Arlindo
muito trabalho e construção democrática. Tive a hon- Chinaglia.



nho.

O Sr. Professor Luizinho - Nobre Deputado
Antonio Palocci, preciso agradecer-lhe a convivência
desde a época sindical do funcionalismo público do
Estado de São Paulo até os dias de hoje. São poucas
as oportunidades para agradecimentos, precisamos
saber aproveitá-Ias. Ter V. Exa. como líder, professor
na arte de bem saber conduzir a coisa pública, os in
teresses da maioria, trabalhar as divergências e bus
car caminhos é muito gratificante. Tive a felicidade de
conviver com essa experiência na Assembléia Legis
lativa de São Paulo; vi seu trabalho na Prefeitura de
Ribeirão Preto, consagrando a região uma das mais
fortes e potentes do Estado, elegendo mais de quinze
prefeituras; vi sua conduta na Presidência do Diretó
rio Regional. Temos de reconhecer que V. Exa. muito
ajudou no caminho para chegarmos aonde chega
mos em São Paulo, com a vitória do PT. As condições
em que encontramos a unidade partidária no Estado
e o convívio nesta Casa, bebendo mais uma vez da
sua experiência, liderança e convívio pessoal é um
prêmio. Desejo que a população de Ribeirão Preto,
que acertou na opção, consagre a administração que
V. Exa. vai iniciar. Bom caminho, boa triagem. O Brasil
vai continuar crescendo com trabalhos da envergadu
ra dos que V. Exa. desenvolve.
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O Sr. Arlindo Chinaglia - Prezado companhei- O SR. ANTONIO PALOCCI - Muito obrigado,
ro Antonio Palocci, não posso deixar de fazer referên- Deputado Professor Luizinho.
cia ao tempo em que ~bservo sua ~tividade política, o Ouço com prazer o Deputado João Paulo.
mesmo que tenho pnvado de amizade que sempre _ ..
nos enriquece. Vou citar como exemplo o Deputado ?, ~r. ~oao P~ulo - Depu~ado ~ntonro P~IOCCI,
MiltQ.n Temer, que aqui falou uma verdade e fez uma sua vltona-e-um mlsto-Ele-a1egrla-e tnsteza. Tnsteza,
confissão: a verdade é que de fato eu havia alertado porque deixará, a partir de 1Q de janeiro, a convivên-
sobre sua capacidade; a confissão é que a Secreta- cia diária com esta Casa, a que me acostumei, ·por-
ria-Geral do PT acerta, quando analisa e alerta. que é a segunda vez que se despede deste Deputa-
S.Exa., ao levar em conta a Secretaria-Geral do PT, do. No exercício do mandato estadual, em 1992; lem-
se deu bem. Tenho hoje duas satisfações, mas com o bro muito bem que fez discurso também de despedi-
sentimento contraditório de que, ao V. Exa. deixar a da e que, na saudação, disse "até breve". Acabamos
Câmara dos Deputados - e Parlamentares de vários nos reencontrando aqui em Brasília. Porém, não so-
partidos demonstram isso -, vai gerar um sentimento mente foi esse episódio: lembro bem que, quando dei-
de perda. Mas sabemos que, no exercício do manda- xava a Presidência do Diretório Regional de São Pau-
to, leva o reconhecimento da população que o viu lo, passei a faixa a V. Exa. e disse "até breve". Portan-
nascer e crescer como cidadão e político. Esse senti- to, nossos caminhos se têm encontrado em diversos
mento, portanto, sublimamos com o objetivo de sepa- momentos. Tem sido para mim uma satisfação' muito
rar quem tem compromisso na vida de quem tem ob- grande conviver com V. Exa., sua sabedoria, qualida-
jetivos de fazer justiça e escolhas, como V. Exa.. Nes- de que poucos políticos possuem. A sabedoria princi-
te momento, desejo-lhe sucesso, tanto político quanto pai de um político é saber muito bem que a dimensão
pessoal. do universal é o conhecimento da sua própria aldeia,

O SR. ANTONIO PALOCCI - Obrigado, Depu- e V. Exa. sabe fazer isso muito bem. Tanto é que o vín-
tado Arlindo Chinaglia. É uma honra receber seu culo, a raiz, o conhecimento e o amor que tem para
aparte. com Ribeirão Preto, e vice-versa, traduzem o mesmo

Ouço com prazer o Deputado Professor Luizi- sentimento que o motiva a conhecer o Brasil e o mun-
do e a saber distinguir e conduzir a política com os
olhos voltados para o universal e para a aldeia. A tris
teza de perder a convivência com V. Exa. é da mesma
dimensão que a alegria de saber que a população da
sua cidade terá um governante que ama e conhece
as necessidades de seu povo. Parabéns, Deputado
Antonio Palocci, e até breve. -

O SR. ANTONIO PALOCCI - Até breve..

Ouço com prazer o Deputado Eliseu Resende.

O Sr. Eliseu Resende - Deputado Antonio Pa-
locci, nossa convivência nesta Casa não foi muito lon
ga, mas plena de admiração e respeito pelo seu tra
balho, particularmente na Comissão da Reforma Tri
butária. Vamos ter o prazer de ouvir também as pala
vras do Presidente da Comissão, Deputado Germano
Rigotto, e do Relator, Deputado Mussa Demes, teste
munhas do seu esforço, do seu trabalho de paciência,
de compartilhamento de idéias, do seu mergulho no
"algebrismo" tributário, particularmente em defesa
dos Municípios. Portanto, trago-lhe minha palavra de
congratulação. Desejo-lhe uma brilhante administra
ção na cidade de Ribeirão Preto e espero que esse
brilho se estenda sobre o sudoeste de Minas Gerais,
de modo a que possamos auferir benefícios da sua
competente e moderna atuação na vida pública.



O SR. ANTONIO PALOCCI - Com todo o pra
zer, Deputado.

O Sr. Dr. Hélio - Deputado Antonio Palocci, em
nome do PDT, desejo a V. Exa. um profícuo trabalho.
O PDT escolheu um,homem competente, experiente
e sério para administrar Ribeirão preto. Desejo res
saltar ainda que uma das qualidades principais de V.
Exa. é saber superar todas as dificuldades. V. Exa. já
provou isso como médico e como ex-Prefeito de Ribe
irão Preto. E certamente saberá enfrentar as grandes
dificuldades e os grandes desafios por que passa Ri
beirão Preto e região e, com isso, servir de exemplo
para todo o Estado de São Paulo, contribuindo, para
isso, com esta pausa que V. Exa. faz aqui, a fim de
mostrar para a Nação que é possível, com firmeza,
seriedade e ética, levar este País a bom termo. Para
béns a V. Exa.
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. O SR. ANTONIO PALOCCI - Muito obrigado, de reforma agrária, praticamente aprovado por unani-
Deputado Eliseu Resende, foi um prazer receber seu midade, que muito se deveu a sua capacidade, a sua
aparte. liderança e a sua presença constante na Comissão.

, Ouço com prazer o Deputado Maluly Netto, tam- Deputado Antonio Palocci, a Casa perde um grande
bém prefeito, que deixará esta Casa. Parlamentar, mas, com certeza, Ribeirão Pret~ terá

. O Sr. Maluly Netto - Eminente Deputado Anto- um grande Prefeito, como V. Exa. já foi quando da
nio Palocci, V. Exa. deixa para esta Casa exemplo de sua primeira administração. Acredito que não será fá-
dignidade, respeito e amizade constante e, sem dúvi- cil superá-Ia, mas conhecendo V. Exa. como conhe-
da, f(isteza por sua partida. Mas dá alegria ao povo de ço, conseguirá aquilo que parece impossív~l: a supe-
Ribeirão Preto e a todo nós, pelo muito que haverá de ração e um trabalho ainda mais importante para Ribe-
fazer por aquela população do interior de São Paulo. irão Preto do que fez a sua primeira administração.
Orgulhq-me de ombrear com V. Exa., já que também Deputado Antonio Palocci, fico muito triste ao ver V.
as~umo, a partir de 1Q de janeiro, a Prefeitura Munici- Exa. se afastando da Casa, mas quero desejar-lhe
pai de Araçatuba. Triste e ,lamentavelmente vou rece- todo sucesso, pela sua dignidade, capacidade, hon-
bê-Ja - e só por isso aceitei o desafio de disputar as radez, enfim, por tudo que V. Exa. representou pata
elejç,qes - com um orçamento de 137 milhões e uma esta Casa nesse período em que aqui esteve. Foi
dívida em muito superior a 300 miihões. Em boa hora com muito orgulho que tive V. Exa. como meu Vi-
veio aL~i da Responsabilidade Fiscal, que nos permi- ce-Presidente, e não tenho dúvida, Deputado Palac-
tirá corrigir esses erros. Depois de ser Prefeito de ou- ci, que o seu trabalho na Comissão de Reforma Tribu-
tra cidade, Mirandópolis, depois de três mandatos na tária foi importante. Teremos essa reforma, mais
Assembléia Legislativa de São Paulo, do sexto man- cedo ou mais tarde, votada neste plenário. Talvez V.
dato nesta Casa, onde cultivei, para minha alegria, Exa. não estará presente para dar seu voto, mas es-
tantõs amigos, em tantas legislaturas, partiremos tará vibrando com aquilo que iremos conseguir, como
desta Casa, mas deixaremos um até breve, um até já, resultado de mobilização e de pressão que faremos
porque voltaremos, ainda que não oficialmente, para para, inclusive, compensar todo o trabalho que foi fei-
viver esta amizade que não se apaga de forma algu- to até agora. Parabéns, felicidades, e que V. Exa.
ma. Parabéns a V. Exa, que Deus ilumine o seu cam;- seja, mais uma vez, o grande Prefeito em Ribeirão
nho. É o que desejamos querido colega, Deputado Preto.

Antonio Palocci. O SR. ANTONIO PALOCCI - Obrigado, Depu-
O S~. ANTONIO PALOCCI- Ouço, com prazer, tado Germano Rigotto. Foi uma grande honra convi-

o Deputado Germano Rigotto, Presidente da Comis- ver com V. Exa. tão de perto no período em que estive
são de Reforma Tributária, que conheci na minha ci- nesta Casa. Muito obrigado.
dade, há muitos anos, como Líder do Governo, en- O Sr Dr: H '1'1 V. E d .

t
"t 1a A . h h' . f' . . e o - . xa. conce e-me um apar-

quan o VISI ava a - gns OW, oJe a maior eira agro- te?
pecuária que se realiza no País.

O Sr. Germano Rigotto - Deputado Antonio
Pal09ci, não poderia deixar de aparteá-Io nesta hora
em que V. Exa. se despede desta Casa - despedida
que chega a nos emocionar. Aprendemos a respeitar
V. Exa., como amigo, como companheiro não de parti
do, mas desta Casa. V. Exa. é um homem competen
te, capacitado, corajoso, um homem que acredita na
quilo que defende. Tive a oportunidade de conviver
com V. Exa. como meu Vice-Presidente na Comissão
de Reforma Tributária, e muito me honra e me alegra
poder ocupar a tribuna para dizer que o que conquis
tamos com muita dificuldade na Comissão de Refor
ma Tributária - que só não chegou ainda ao plenário
porque o Governo não se convenceu da importância
dessa reforma -, aquela mobilização nacional, foi um
trabalho que, acredito, engrandeceu esta Casa.
Entregamos ao Presidente Michel Temer um projeto



ceu.

res.
O Sr. Waldir Pires - Querido colega, V. Exa. é

unanimidade nesta Casa, por sua dignidade, inteli
gência, capacidade de servir e compreensão do ser
humano. Seu exemplo o impede de falar no período
do Grande Expediente, porque a Casa lamenta sua
partida. Sendo seu companheiro de partido, quero di
zer que foi uma honra conviver com V. Exa. Redobro
em mim as esperanças dos homens públicos deste
País, quando vejo uma pessoa da sua competência,
da sua geração e com seus compromissos. Permi
ta-me dizer, querido companheiro, que, indo para Ri
beirão Preto e continuando sua trajetória, como fez na
Câmara dos Deputados, antevejo para seu destino
grandes missões, grandes tarefas em nosso País, na
imensa transformação da sociedade que deve reali
zar. Muito obrigado.

O SR. ANTONIO PALOCCI - Muito obrigado,
Deputado Waldir Pires. Foi um enorme prazer convi
ver com V. Exa., grande professor de todos nós.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado José Dir-

O Sr. José Dirceu - Deputado Antonio Palocci,
foi com tristeza e ao mesmo tempo com alegria que
ouvimos seu pronunciamento de despedida. Eu esta
va em audiência com o Ministro da Reforma Agrária,
por isso não pude estar presente desde o início da
sua fala. Desejo-lhe boa sorte, o que V. Exa. precisa
rá, porque hoje é um desafio governar cidades no
Brasil. V. Exa. fará falta à bancada do PT na Câmara e
no Congresso. Reafirmo que Ribeirão está em boas
mãos e destaco a sua importância na construção da
vitória do PT em São Paulo. Partido obteve 4 milhões
e 800 mil votos nas eleições majoritárias municipais,
25% dos votos válidos do Estado. V. Exa. foi Presiden
te do PT na gestão 97/99, Vereador, Deputado Esta
dual, Prefeito de Ribeirão Preto, Presidente da CUT
da Região, acumulou grande experiência política de
Governo e hoje é uma liderança nacional, não só do
PT, mas do Brasil. Reconhecido, V. Exa. tem trânsito e
legitimidade não só nos partidos de oposição, mas
também no Governo e, particularmente, no empresa
riado brasileiro, o que é muito importante para o futuro
do Brasil e, também, para o futuro do PT. Quero dizer
que o Deputado Antonio Palocci honrou a bancada do
PT, o nosso partido, e hoje é uma liderança nacional
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O SR. ANTONIO PALOCCI - Obrigado, Depu- do PT. Boa sorte. Estaremos aqui sempre à disposi-
tado Dr. Hélio. Agradeço, de público, o apoio do PDT, ção de V. Exa., para, juntos, governarmos a cidade de
por intermédio do apoio que V. Exa. e o Deputado Ra- Ribeirão Preto e ajudarmos o nosso Estado de São
fael Silva nos deram quando da eleição e na constru- Paulo.
ção do Governo de nossa cidade. Muito obrigado. O SR. ANTONIO PALOCCI - Muito obrigado,

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Waldir Pi- nobre Deputado José Dirceu.

Para mim, nobre Deputado, é uma honra'parti
Ihar do trabalho da bancada com V. Exa., sobretudo,
ser membro do PT, em especial, sob a Presidência de
V.Exa..

O Sr. José Dirceu - Bondade de V. Exa.

O SR. ANTONIO PALOCCI- Ouço, com prazer,
o Deputado Moreira Ferreira.

O Sr. Moreira Ferreira - Meu caro amigo Pa
locci, companheiro de jornada na Comissão da Refor
ma Tributária. Eu também não poderia deixar de me
associar a todas essas manifestações que lhe são
merecidamente feitas, porque V. Exa. tem sido um
exemplo para todos nós, um exemplo de dignidade,
de competência, de seriedade.

E ao mesmo tempo em que vai fazer muita falta
- particularmente na guerra que temos travado pela
reforma tributária, que um dia veremos vitoriosa -, Ri
beirão Preto está de parabéns por tê-lo de novo à
frente de seus destinos. Temos certeza de que V. Exa.
fará uma administração correta, competente, dentro
daquilo que o povo espera nessa cidade tão impor
tante para o Estado de São Paulo e o Brasil. Não po
dia deixar de abraçar-lhe neste momento e, como
companheiro de bancada paulista, dizer que tive mui
to prazer de conviver com você bons momentos na
Casa. Não são muitos, mas tivemos bons momentos,
particularmente na Comissão da Reforma Tributária,
presidida pelo querido Deputado Germano Rigotto e
tendo como Relator o querido Mussa Demes. Para
béns a você e a Ribeirão Preto!

O SR. ANTONIO PALOCCI - Muito obrigado,
Deputado Moreira Ferreira.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Adolfo
Marinho.

O Sr. Adolfo Marinho - Nobre Deputado, quero
associar-me aos seus companheiros de partido, aos
diversos companheiros da Casa, nesse sentimento
de perda e também à homenagem que prestamos a V.
Exa. por todas essas virtudes exaltadas: competên
cia, espírito público, capacidade invulgar de articular
e de conviver. Porém, quero reportar-me ao momento
em que o conheci. V. Exa. era Prefeito em sua primeira
administração, e eu trabalhava no Governo Federal,
como Secretário Nacional de Habitação. Pude conhe
cer de perto o trabalho que V. Exa. desenvolvia. Por
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isso. no momento em que V. Exa. se prepara para ini- O SR. ANTONIO PALOCCI- Muito obrigado.
ciar um novo mandato - competindo consigo mesmo, Deputado Mussa Demes, por favor.
o que não s~rá fácil-, quero deixar mui!o claro que há O Sr. Mussa Demes - Meu prezado companhe-
e~ ,todos nos, que gostamos. da questao urbana bra~ iro Antonio Palocci, o juízo que faço a seu respeito
s~lel~a. uma grande expe~tatlva. Entre todas ,as suas está resumido no cartão que lhe encaminhei poupo
virtudes, destaco a. ~a~acldade de enxergar a frente, depois do resultado da eleição que o faz voltar à cida-
d~ o~:ar com eqUlllbno ~ segurança. C,o~ certeza, de de Ribeirão Preto. Sua atuação na Casa, ao longo
Rlbelrao Preto ganha ~u~to c?m o exercICIO d? n;a_n- de tão curto tempo - dois anos apenas - revelou-nos
dato de V. Exa. O BraSil flcar~ olhando para RI.~elr~o um Deputado da mais alta qualificação profissional,
Preto, na certeza d~ que ser~ uma boa ex~enencla, articulador nato, responsável, provavelmente, pelo
um grande referenCial. Parabens e sucesso. sucesso dos trabalhos da Comissão de ReformaTri-

O SR. ANTONIO PALOCCI - Muito obrigado, butária, da qual V. Exa. foi o Primeiro Vice-Presidente.
Deputado Adolfo Marinho. Foi o seu trabalho paciente de articulação, especial-

Concedo aparte ao Deputado Edinho Araújo. mente com os partidos de esquerda. que levou a Co-
OSr. Edinho Araújo - Nobre Deputado Antonio missão - presidida com muita competência pelo De-

Palocci, conheci V. Exa. na Assembléia Legislativa de putado Germano Rigotto -, de fato a ter uma natureza
São Paulo no mandato de 1990 a 1994. Em 1992, V. suprapartidária. Só não votamos o substitutivo da Co-
Exa.• como faz hoje, de!5pediu-se daquela Casa para missão por absoluta intransigência do Governo em
assumir a Prefeitura de nossa querida Ribeirão Preto, relação a determinados pontos - que ainda espera-
onde estudei por oito anos. V. Exa. fez uma adminis- mos ver resolvidos no início do próximo ano. V. Exa.
tração inovadora, revolucionária - poderia até dizer -, deixa amigos. As manifestações mostram realmente
que chamou a atenção do Brasil. Voltamos a nos en- a estatura que V. Exa. tem na Casa em tão pouco tem-
contrar no Congresso Nacional. Hoje, V. Exa. se des- po de convivência. Tenho certeza, Deputado Antonio
pede mais uma vez para voltar a governar Ribeirão Palocci, que sua carreira política não vai encerrar-se
Preto. Não tenho dúvida, como disseram os compa- nesse mandato de Prefeito de Ribeirão Preto. Coisa
nheiros que nos antecederam, de que V. Exa. terá que muita importante ainda vai acontecer. Espero, meu
superar a si próprio, porque já foi um grande Prefeito, caro amigo - e já lhe disse isso naquele cartão -,
e mais uma vez V. Exa. fará um grande governo na- vê-lo ainda Presidente da República.
quela cidade. Estaremos muito próximos, de São O SR. ANTONIO PALOCCI - Muito obrigado,
José do Rio Preto, ficarei com os olhos postos no Go- Deputado Mussa Demes. Agradeço a V. Exa. a gene-
vemo de V. Exa, para compreender e aprender muito rosidade das palavras. mas certamente a Comissão
com a administração que haverá de desenvolver na- da Reforma Tributária não avançaria tanto se não fos-
quela cidade. Boa sorte! Deus o abençoe! V. Exa. é, se V. Exa., os Deputados Antonio Kandir, Germano
sem dúvida, liderança e político da nova geração, Rigotto e outros, que tanto contribuíram para esse ira-
exemplo para todos nós. balho. Tenho certeza, como foi dito aqui, de que pIan-

o O SR. ANTONIO PALOCCI - Obrigado, Depu- tamos uma forte semente para a mudança que o País
tado Edinho Araújo. Desejo-lhe sucesso na adminis- exige e que certamente virá.
tração da grande São José do Rio Preto - cidade irmã Ouço com prazer o Deputado Walter Pinheiro.
de Ribeirão Preto -, que certamente terá um grande O Sr. Walter Pinheiro - Deputado Antonio Pa-
desenvolvimento em suas mãos. locci, como todos os companheiros da bancada já dis-

Concedo aparte ao Deputado Luiz Carlos Hauly. seram, para nós é uma perda considerável a saída de
O Sr. Luiz Carlos Hauly - Caro Deputado Anto- um companheiro do Parlamento. Obviamente São Pa-

nio Palocci, não podia deixar de lhe trazer um abraço ulo nos brindará com outro Deputado importante e
e desejar-lhe felicidades na nova empreitada. Foi uma atuante. A saída de V. Exa. se, por um lado, nos deixa
alegria conviver com V. Exa. na Comissão de Reforma um pouco triste, por outro, alegra-nos a forma vitorio-
Tributária e em outras atividades. Com tranqüilidade, sa, uma vez que V. Exa. vai conduzir importante cida-
discernimento e experiência de administrador munici- de do Estado de São Paulo, onde vai desenvolver a
pai, V. Exa. contribuiu grandemente com o Parlamen- política do PT. Estamos radiantes porque Ribeirão
to e com seu Partido. Perde o Congresso e o Partido Preto, através dessa campanha, influenciou dezenas
de V. Exa., mas ganha Ribeirão Preto e a administra- de cidades naquele Estado. principalm!3nte na região,
ção pública municipal do País. Um grande abraço. Fe- principalmente pela forma petista de administrar.
licidades! Que Deus o abençoe na nova jornada. Nessa vitória estão inseridos o caráter, o compromis-
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so, a conduta séria e a capacitação, que todos co- saúde, desenvolvimento e justiça social. V. Exa. foi
nhecemos nesses anos de convivência, do cidadão isto na Comissão de Reforma Tributária e V. Exa. é
Palocci. Tivemos muito a aprender. V. Exa., pela for- isto nesta Casa, todos os dias. Pode considerar-se
ma tranqüila e serena de se conduzir, parece muito um exemplo de conduta, de dedicação e de compe-
mais mineiro - alguns dizem que paulista é mais agi- tência para todos nós. Meus parabéns pela eleição.
tado. Que Deus lhe dê toda a clarividência, saúde e compe-

Vamos sentir muito mas com certeza vamos ter tência para superar sua primeira gestão. Leve um
muitas alegrias. Estare~os, a partir daqui, vibrando abraço de uma pessoa que tem a honra de ser seu
com a experiência e com a possibilidade de dizer ao amigo, que o admira e que deseja o melhor para V.
Brasil que o PT pode dirigir o País, principalmente le- Exa. e para os munícipes de Ribeirão Preto, São Pau-
vando em consideração o que V. Exa. fez e o que fará lo e todo o Brasil. Parabéns.
em Ribeirão Preto. Parabéns! Boa sorte! Com certe- O SR. ANTONIO PALOCCI - Obrigado, Depu-
za, a sorte acompanha os que agem com firmeza, tado Walfrido Mares Guia. Foi um prazer ouvi-lo neste
competência e padrão ético. Um grande abraço, De- momento.

putado. Ouço o nobre Deputado Alexandre Cardoso.
O SR. ANTONIO PALOCCI - Obrigado, Depu- O Sr. Alexandre Cardoso - Deputado Antonio

tado Walter Pinheiro. Foi um prazer conviver com V. Palocci, o Deputado Mussa Demes acaba de criar ou-
Exa. na Casa. tro problema para o PT, quando lança V. Exa. candida-

Concedo aparte ao Deputado Walfrido Mares to a Presidente da República. (Risos.) Deputado
Guia. Antonio Palocci, nós, do Partido Socialista Brasileiro,

OSr. Walfrido Mares Guia - Meu prezado com- temos dito que a verdadeira reforma política se instala
panheiro Deputado Antonio Palocci, tive uma expe- no momento em que a classe média torna-se respon-
riência que me engrandeceu muito - ser membro da sável neste País. Nos últimos vinte anos, a classe mé-
Comissão Especial de Reforma Tributária, sob a notá- dia brasileira não foi usuária do Estado, ela pôde pa-
vel e competente liderança do nosso companheiro gar o plano saúde e ter o filho na escola privada, mas
Germano Rigotto. E lá pude ver algumas pessoas não foi solidária com aqueles que estão vendo o Esta-
que, para mim, construíram e constroem o paradigma do ser desmontado há mais tempo, com aqueles que
do político moderno, comprometido com a população, ainda não têm direito ao hospital público e à escola
com a sociedade, um político que tem inteligência, pública de boa qualidade. Entendo que personalida-
preparo, compostura e capacidade conciliadora, ca- des como V. Exa. representam a verdadeira reforma
pacidade de argumentar, capacidade de ajustar pólos política deste País. É o retorno do jovem que pôde de-
opostos. Reparei na sua pessoa e na sua maneira de bater política e hoje começa a ocupar, no País, o es-
se conduzir. Ao ouvir os companheiros aqui, cheguei paço do debate político. A eleição de V. Exa. para uma
à conclusão de que ninguém perde, mas sim ganha, cidade da importância de Ribeirão Preto, na verdade,
principalmente a cidade e o povo de Ribeirão Preto, significa mudança do conceito da própria classe mé-
que teve competência de escolher um Prefeito com os dia brasileira, quando quer ousar para ter verdadeiras
traços de V. Exa. Essa cidade sim, pode ser invejada, transformações sociais no País ou fazer a reforma po-
e seus eleitores estão de parabéns por saber esco- lítica não de cima para baixo, mas que leve a ousadia
Iher um homem da sua estirpe, da sua postura, com- da transformação. Em nome do Partido Socialista
petência e integridade. Nós também ganhamos, por- Brasileiro, registro a admiração pela condução de V.
que pudemos tê-lo aqui durante dois anos, conviver Exa. não só na Comissão de Reforma Tributária, mas
com V. Exa e desfrutar da sua amizade. V. Exa., jo- também no Parlamento. Parabenizo os eleitores de
vem, médico, fica como exemplo para o País, aliás, Ribeirão Preto. A transformação desta Casa com a in-
um Parlamentar competente que volta à Prefeitura, na clusão de personalidades, como a de V. Exa., mostra
flor da idade, para trazer com mais maturidade e ex- que o País tem futuro com esperança. A postura de V.
periência uma melhor gestão. Quando o Deputado Exa. é o resgate da esperança da juventude do País.
Mussa Demes disse que V. Exa. pode ser o futuro Pre- Agradeço-lhe a oportunidade do convívio com V.
sidente da República, S.Exa. não o fez apenas pela Exa., que fará uma boa gestão em Ribeirão Preto; de-
amizade e pela retórica, e sim, porque V. Exa. tem o pois, o retorno a esta ou a outra Casa ou a outros car-
traço de estadista. Devemos levar isso muito a sério. gos no País. Tenho absoluta certeza de que o Deputa-
o País quer políticos comprometidos com as causas do Mussa Demes não quis criar problema para o PT,
de que a sociedade precisa, quais sejam, educação, mas falar do seu sentimento por V. Exa. Muito obriga-
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do pelo o que V. Exa. significou e significa na política to, quando debatíamos temas muitas vezes delicados
brasileira. para o País, para o nosso partido e para a gestão públi-

O SR. ANTONIO PALOCCI - Muito obrigado, ca. Tive sempre de sua pessoa palavras de incentivo.
Deputado Alexandre Cardoso. Neste momento agra- Considero-o líder nato. Sob sua liderança va-
deço, de público, o partido de V. Exa. o apoio e o in- mos continuar caminhando, porque ainda teremos
centivo durante o processo eleitoral de Ribeirão Pre- importantes vitórias e grandes responsabilidades no
to, os quais - tenho certeza - continuarão ocorrendo Estado de São Paulo e no Brasil, certamente com a
no próximo período. Foi um prazer conviver com V. presença firme de V. Exa.
Exa. nesta Casa. Muito obrigado.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado José Ge- Ouço, com prazer, o Deputado Nelson Pellegrino.
noíno. O Sr. Nelson Pellegrino - Por que não dizer

O Sr. José Genoíno - Deputado Antonio Paloc- que o Deputado José é um líder genuíno? Deputado
ci, é um dever participar do pronunciamento de des- Antonio Palocci, aproveito publicamente esta oportu-
pedida de V. Exa. E é um dever registrar aqui que V. nidade para me despedir de V. Exa. neste Parlamento.
Exa., como militante do nosso partido, como adminis- Certamente o farei em outras ocasiões. Como não o
trador da cidade de Ribeirão Preto, como Deputado conhecia pessoalmente, mas de nome, pela sua atua-
Federal e, ao mesmo tempo, como pessoa humana, ção como Prefeito de sua cidade e como militante do
funde a competência com a habilidade, a firmeza e o nosso partido, dou meu testemunho no sentido de
companheirismo tanto dentro do partido como fora que, nesses dois anos de convívio, V. Exa. fez crescer
dele. V. Exa. marcou nesta Casa, no primeiro manda- em mim uma admiração já existente. Como registrou
to, em dois anos, uma projeção nacional, algo que é o Deputado José Genoíno, V. Exa. deixa registro ao
difícil, Deputado Palocci. Estou aqui há quase 20 passar por esta Casa. Deixa respeito. A votação con-
anos e só no segundo mandato, na Constituinte, pude sagradora que V. Exa. recebeu, sendo eleito no prime-
alcançar um nível de conhecimento e de reconheci- iro turno nas eleições municipais, demonstra que o
mento da Casa. V. Exa., em dois anos, firmou uma povo de Ribeirão Preto tem acertado não só porque o
personalidade nacional, tanto de temas relacionados conduziu pela primeira vez ao Governo do Município,
com o Estado brasileiro, a questão tributária, como como também o enviou - juntamente com a região - a
nos assuntos do partido, na maneira como conduziu a esta Câmara, onde tem desenvolvido brilhante atua-
bancada, quando eu estava na Liderança e V. Exa. era ção como Parlamentar e agora o retira do nosso con-
o responsável pelos encaminhamentos da bancada vívio. Perde o Parlamento, mas ganha o povo de Ribe-
na questão da reforma tributária. V. Exa. foi um dos irão Preto com o retorno de V. Exa. ao comando da
poucos candidatos a Prefeito deste País, cuja arma administração municipal. Não poderia deixar de me
do adversário para tirar-lhe voto era dizer que V. Exa. associar a todos os Deputados q~e lamentaram a
poderia ser eleito mas iria ficar poucos anos na Prefe- perda que V. Exa. representa para o Parlamento brasi-
itura porque iria disputar um cargo maior em 2002. leiro, uma vez que assumirá o cargo de Prefeito Muni-
Portanto, V. Exa. é uma liderança que cresce, repre- cipal em 19 de janeiro de 2001. Saiba que minha ad-
senta valores, representa uma visão universal de miração por V. Exa. aumentou nos dois anos de conví-
como entender a política e de como travar o debate via. Considero-o amigo. Tenho profundo respeito pelo
político. V. Exa. sintetiza firmeza de posição com flexi- homem público Antonio Palocci não só pela serieda-
bilidade e habilidade, na medida em que a política é de, mas pela dedicação com que exerce os múnus
uma síntese da disputa e da negociação. V. Exa. de- públicos que o povo do Estado de São Paulo e do Bra-
senvolverá nova experiência em Ribeirão Preto. Para sillhe têm dado. Faço votos de uma administração bri-
nós, do PT, para o povo de São Paulo e para o povo Ihante, como foi a primeira em Ribeirão Preto e os
brasileiro, V. Exa. é uma dessas figuras que surgem dois anos de mandato nesta Casa.
na política e adquirem projeção nacional, com valo- O SR. ANTONIO PALOCCI - Muito obrigado,
res, categoria, espinha, caráter e principalmente com Deputado Nelson Pellegrino. Foi uma honra conviver
visão de futuro. Parabéns meu companheiro e amigo com V. Exa.
Antonio Palocci. Ouço com prazer o Deputado Eber Silva.

O SR. ANTONIO PALOCCI - Agradeço-lhe o O Sr. Eber Silva - Deputado Antonio Palocci,
aparte, Deputado José Genoíno. Foi grande a satista- quero corroborar as palavras ditas neste plenário a
ção de conviver com V. Exa. neste plenário, mas, antes respeito de V. Exa. e fazer dois destaques. Primeiro, a
disso, foi uma honra tê-lo muitas vezes em Ribeirão Pre- dignidade com que V. Exa. exerceu o mandato e o fato



O SR. ANTONIO PALOCCI - Obrigado, Depu
tado Marcelo Déda. Desejo a V. Exa. pleno sucesso à
frente da Prefeitura de Aracaju, onde foi eleito de for
ma meteórica, como erajusto que o fosse.

Sr. Presidente, não vou me estender mais, evi
dentemente, porque ultrapassei o tempo permitido.
Não pude falar, mas levo para Ribeirão Preto esta ho
menagem emocionada, e emocionante para mim, de
parceiros, de companheiros dos diversos partidos
que aqui se manifestaram. Quero dizer àqueles que,
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de ainda jovem viver a experiência de governar por ta" e não tivesse compromisso, como segunda alter-
duas vezes cidade tão importante como Ribeirão Pre- nativa, com meu querido companheiro, Deputado
to, no querido Estado de São Paulo. Como carioca, José Genoíno, já abriria comitês em Aracaju lançan-
alegro-me por estar perto, mas quero dizer que assim do a sua candidatura. O nosso partido, companheiro
como V. Exa. enobreceu aqui sua cidade, sinto-me fe- Deputado Antonio Palocci, ao longo desses vinte
Iiz e afetado pela recondução-de V. Exa. à Prefeitura anos - e não se trata de nenhuma espécie de ca:boti-
de Ribeirão Preto porque isso vai recomendar e digni- nismo- petista-=rofereceu-gra~de-comr.ibuição-à-Cfe:.
ficar mais ainda o Parlamento nacional. Que Deus mocracia brasileira. E ela se estendeu a vários aspec-
abençoe V.· Exa. e o Município na nova administra- tos da política e da vida pública. Sem dúvida alguma,
ção. uma das mais singulares contribuições do PT à nossa

O SR. ANTONIO PALOCCI - Muito obrigado, vida política é o papel que cumpre como formador de
Deputado Eber Silva. novas lideranças. V. Exa. é a prova eloqüente da qua-

Ouço com prazer o nobre Deputado Gerson Peres. Iidade das novas lideranças que o PT tem oferecido
O Sr. Gerson Peres - Deputado Antonio Paloc- ao Brasil. Como Prefeito de Ribeirão Preto revelou

ci, o pouco período que tivemos de convivência na capacidade administrativa, competência política e,
Comissão de Finanças e Tributação, nos contatos sobretudo, capacidade criativa. Sem abrir mão dos
que travamos, nos debates, pude deduzir, pela expe- princípios do Partido dos Trabalhadores e da concep-
riência de vida pública que temos, estar ao lado de ção estratégica mostrou que os caminhos não são tão
Parlamentar competente que revela nas suas posi- bipolarizados como se pretende fazer crer que nossa
ções trabalho sempre voltado para o interesse públi- política não pode enfrentar a realidade como se fosse
co. E o acompanhei bem de perto nos momentos em um jogo de damas, porque há muito mais espaços
que o ouvia em judiciosas argumentações na reforma cinzentos a serem explorados que as obviedades que
da tributação em matérias complexas, e até mesmo algumas vezes queremos impor. Fiz questão de vir ao
para o entendimento que se buscava, V. Exa. era ele- plenário fazer o aparte para dizer da felicidade que foi
mento e fator preponderante, o que poderia causar ter convivido com V. Exa. na Câmara dos Deputados.
estranheza para algumas pessoas sendo Deputado Se como executivo já era nome famoso e querido em
do Partido dos Trabalhadores. Por isso o classifiquei nosso partido, como Parlamentar, especialmente, na
sempre como um homem do PT Iight, que obviamen- Comissão da Reforma Tributária, revelou-se político
te joga as luzes da concórdia, da harmonia, do enten- de mão cheia. Grandes qualidades o Parlamento bra-
dimento, na fogueira que de vez em quando aparece sileiro, sem dúvida, testemunhou na sua breve passa-
dentre os que não são Iights, o que faz o PT, como gem nesta Casa. Quero abraçá-lo e dizer-lhe que é
disse muito bem V. Exa., ser um partido efervescente, confortante, para nós que assumiremos tarefas exe-
quando procura unir os divergentes na convergência cutivas a partir de janeiro, saber que em Ribeirão Pre-
dos ideais do programa partidário. Esta despedida to teremos quadro vitorioso e competente, além de Ii-
nos deixa um vazio. V. Exa. foi um homem público que derança que não fará encomia ao distribuir suas lu-
realmente deixou bons exemplos. Quero apenas de- zes, como mencionou o Deputado Gerson Peres,
sejar a V. Exa., em meu nome pessoal, que governe nós, no Nordeste, também saberemos receber as Ii-
Ribeirão Preto com os mesmos princípios e ideal. A ções do seu talento e companheirismo militante. O
reeleição, com o intervalo que houve, prova que V. povo de Ribeirão Preto está de parabéns. Esta Casa
Exa. merecia voltar a governar o povo de Ribeirão ficará com saudades, mas creio que sua obra se re-
Preto. É o meu aparte nesta despedida. Que Deus o pro- percutirá aqui. Felicidades e sucesso em sua trajetó-
teja e o faça sempre o bom Parlamentar e político que é. ria.

O SR. ANTONIO PALOCCI - Muito obrigado,
Deputado Gerson Peres.

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Marcelo
Déda.

O Sr. Marcelo Déda - Deputado Antonio Paloc
ci, encontrava-me no meu gabinete e pude ver pela
TV Câmara o aparte do Deputado Mussa Demes e a
justa lembrança do nome de V. Exa. como um dos
mais qualificados do meu partido para disputa da Pre
sidência da República. Não fora eu um convicto "Iulis-



o SR. PRESIDENTE (Ivan Paixão) - Nobre De
putado Antonio Palocci, sou testemunha desta des
pedida cheia de enaltecimentos dos mais variados
partidos desta Casa. Apresento também, em nome
do Partido Popular Socialista, os votos de muito su
cesso na administração que se iniciará no dia 1Q de ja
neiro de 2001 .

Parabéns, nobre Deputado Antonio Palocci!
O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivan Paixão) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no dia 21 de novembro o Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rondon do
Pará, José Dutra da Costa, conhecido como Dezinho,
foi assassinado pelo simples fato de defender o direito
dos trabalhadores rurais. Agora, novamente recebe
mos denúncias de que duas lideranças do MST de
Rondon do Pará também estão ameaçadas de morte,
aumentando ainda mais o clima de insegurança e
medo da população
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por excesso de generosidade, indicaram caminhos Em Xinguara, outro Município do Estado, existia
de outras candidaturas que não as estou buscando uma lista de 10 pessoas marcadas para morrer, de-
neste momento, mas quero dedicar-me com muito nunciada desde maio para o Ministro da Justiça,
afinco à Prefeitura de Ribeirão Preto. onde, junto com membros da Comissão de Direitos

Estarei presente em outros momentos nos deba- Humanos pedimos providências para garantir a segu-
tes deste Congresso Nacional, sempre defendendo te- rança e a vida de lideranças e membros da Comissão
ses de distribuição de renda, de valorização do projeto Pastoral da Terra - CPT.
de desenvolvimento nacional sustentado que tem o tra- Dos dez "marcados para morrer" não sabemos
balhador como objetivo fundamental, que tem o povo quantos ainda resistem à violência dos grupos de ex-
excluído como foco das nossas preocupações funda- termínio. E, até aqui, não temos conhecimento sobre
mentais. Que possamos, com esforço e pluralidade do quais providências foram tomadas pelas autoridades
pensamento político brasileiro, construir uma nação governamentais para apurar as denúncias, evitar os
mais fraterna e justa, uma nação de todos os jovens, de assassinatos e punir os responsáveis.
todas as regiões. Que os trabalhadores, idosos e crian- A impunidade e a fatta de soluções para os proble-
ças tenham as mesmas oportunidades e possam cons- mas agrários é urna constante em nossa região, realimen-
truir uma vida mais feliz neste grandioso País. tam permanentemente a cadeia da violência e dos confli-

Foi um prazer extraordinário ter compartilhado tos. Prova disso é que nos úttirnos 12 anos foram assassi-
do mandato nesta Casa, de onde saio deixando e le- nados 1.167 trabalhadores rurais, sendo que deste núme-
vando enorme saudade da convivência política e pes- ro somente 86 foram a julgamento e dos quatorze man-
soai que tive com Deputados e Deputadas do Con- dantes julgados apenas sete foram condenados.
gresso Nacional. Documento apresentado ontem por representan-

Muito obrigado. (Palmas.) tes da Comissão Pastoral da Terra e do Movimento Na-
Durante o discurso do Sr. Antonio Pa- cional_de direitos Humanos, confirmam a informaç~o de

locei, o Sr. Themfstoeles Sampaio, § 2Q do que nao passa uma s~mana s.em que um assassinato
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a ca- de trabalhador rural seja come~ldo em nosso Estado. Os
deira da presidência, que é ocupada pelo ~a.dos apresentados pelas entidades ap.ontam que nos
Sr. Ivan Paixão § 2Q do artigo 18 do Regi- ultimas anos, 345 pessoas foram assassinadas em con-
m~nto Interno. ' flito no campo. F~ram praticados 28 assassinatos num

total de 941 conflitos, envolvendo 769.531 pessoas.
Somente em 1999, houve 832 conflitos de terra

no Brasil e 27 assassinatos, envolvendo 602.890 pes
soas. Segundo o documento, somando-se aos núme
ros de conflitos trabalhistas e outros, alcança-se o to
tal de 945 conflitos, 27 assassinatos e 770.471 pesso
as envolvidas. Sendo que 40% dos conflitos ocorre
ram no Nordeste, onde os Estados de Pernambuco e
Bahia se destacam. O segundo Estado com o maior
número de conflitos é Mato Grosso do Sul, seguido
pelo Pará e o Paraná.

O mapa da violência apresentado pelas entida
des, confirma ainda que não só o Pará, mas vários ou
tros Estados se transformaram em terra sem lei, onde
os trabalhadores são mortos por defenderem um peda
ço de terra que lhes permita produzir para sobreviver.

Ao contrário do que prega o Governo nos discur
sos de palanque, a violência no campo não diminuiu;
pelo contrário, no período de 1995 a 1999 os conflitos
se multiplicaram e nossos trabalhadores continuam pa
gando com suas vidas pela incompetência do Governo,
que, ao invés de buscar solução para solucionar os da
dos de violência alarmantes apresentados pelas entida
de e implantar uma política de reforma agrária, toma ati-



o Sr. Ivan Paixão, § 2Q do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Michel Te
mer, Presidente.
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tudes no sentido inverso, mostra sua despreocupação Imbassahy, entretanto, encaminhou à Câmara Mu-
com a impunidade, corta os recursos para a produção e nicipal projeto de lei que mutila completamente o re-
incentiva a violência contra os trabalhadores. ferido Conselho, reduzindo sua composição de 33

Lembramos ao Governo que os dados que vêm para dezesseis membros e estabelecendo que o
sendo apresentados pelas entidades será lembrado Presidente será indicado pela Prefeitura. E sabe-
pelas gerações futuras. Infelizmente, estamos encer- mos que a candidata de S.Exa., atual Secretária
rando o século XX com um dos maiores índices de vi- Municipal de Saúde, disputou o cargo com o Radre
olência, de desemprego e de miséria. André e foi derrotada.

Era o que tinha a dizer. Propondo a redução do número de membros do
O SR. NELSON PELLEGRINÇ) - Sr. Presiden- Conselho e a indicação do seu Presidente, o Prefeito

te, peço a palavra pela ordem. de Salvador pretende diminuir a participação da soci-
O SR. PRESIDENTE (Ivan Paixão) - Tem V. edade, exercer maior controle sobre o órgão e tolher a

Exa. a palavra. sua justa atuação na área de fiscalização da saqde.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela O Conselho Municipal solicitou ao Ministério da

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Saúde que realizasse auditoria na Secretaria Muni-
Sras. e Srs. Deputados, durante a última campanha cipal de Saúde, a fim de investigar denúncias de des-
eleitoral em Salvador, na Bahia, tive a oportunidade vios de recursos do Sistema Único de Saúde no- ano
de denunciar, na condição de candidato da Frente Po-
pular2 de Julho, o descaso e a insensibilidade do Pre- passado para uma agência de propaganda e por ter
feito do PFL, Sr. Antônio Imbassahy, em relação aos feito uma série de procedimentos administrativos e
principais problemas sociais da cidade, a saber: de- licitatórios irregulares.
semprego; péssimos serviços de saúde; ensino de Lamento que o Prefeito Antônio Imbassahy te-
má qualidade e milhares de crianças fora das salas nha tomado atitude antidemocrática, enquanto de-
de aula; falta de uma política de segurança pública, o veria cuidar da saúde da população de Salvador. Ao
que gera o aumento da violência. contrário, S.Exa. se omite e propõe uma reforma na

Salvador é a capital nacional do desemprego. legislação que organiza a saúde do Município de
Além disso, para ser atendida nos hospitais e pos- forma atentatória à participação popular. Sua pre-
tos de saúde, que não funcionam 24 horas por dia, a tensão, repito, é aumentar o controle sobre o Con-
população tem de acordar de madrugada e ficar ho- selho Municipal, impedindo-o de exercer as funções
ras a fio em enormes filas. Como se não bastasse de fiscalizar, debater, planejar e acompanhar as
isso, o Poder Municipal se omite em relação à edu- ações relativas ao setor de saúde no Municípi'o de
cação. Salvador.

Sr. Presidente, está para ser votado na Câmara Espero que a Câmara Municipal de Salvador não
Municipal de Salvador projeto de reforma administra- aprove esse projeto de lei. Caso contrário, iremos às bar-
tiva encaminhado pelo Prefeito, que dispõe da refor- ras da Justiça para argüir a ilegalidade da proposta. E es-
mulação do Conselho Municipal de Saúde. Tal refor- pero que a Justiça não se omita, porque o povo de Salva-
mulação é inconstitucional e ilegal. O Prefeito não dor não agüenta mais acordar de madrugada, para ficar
buscou municipalizar o sistema de saúde, o que impli- em filas diante de hospitais e postos de saúde.
ca para Salvador uma perda por ano de mais de O Conselho Municipal de Saúde tem dado
R$200 milhões em recursos do SUS, que estão nas contribuições fundamentais para aquele Município,
mãos do Estado e da iniciativa privada. não só elaborando o Plano Municipal de Saúde,

A Lei Orgânica da Saúde, uma das mais avan- mas também fiscalizando as ações da Secretaria
çadas do mundo, sabiamente estabelece a criação Municipal e propondo caminhos para tirar a Capital
do Conselho Municipal de Saúde, prevendo a elei- do meu Estado do caos em que se encontra nessa
ção do seu Presidente, e com a participação dos área.
prestadores de serviço, da comunidade e do Gover-
no. Pois bem, esse Conselho tinha 33 integrantes,
eleitos democraticamente, tendo como Presidente
o Padre André, da Pastoral da Saúde. O Prefeito
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O SR. NEY LOPES - Sr. Presidente. peço a pa- -a destruição das garantias e li5erdades asseguradas
lavra pela ordem. na Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Deixo este registro de protesto, mas com a es-
Exa. a palavra. perança de que o Senador José Roberto Arruda não

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Pela ordem. tenha feito essa declaração e dê uma explicação não
Sem,revisão,do orador.) - Sr. Presidente, quero dar co- a mi~, ~a~ a, esta Casa, porqu~ tal afirmação foi
nheclmento a Casa de notícia publicada hoje no jornal ofenSiva a dlgmdade deste Plenário.
Valor Econômico, segundo a qual o Líder do Governo O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
no Senado, Senador José Roberto Arruda, referindo-se a palavra pela ordem.
à ~ecisão ~nânime deste Plenário de aprovar o substi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
tutlVO de lei complementar sobre quebra de sigilo ban- Exa a palavra.
cário, teri~ d~o o se~uinte: "O Senado derrotou o lobby O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or-
da Assoclaçao Nacional dos Sonegadores". demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comu-

~usto a acreditar que S.Exa., a quem admiro, te- nic~ a V. Exa, a esta Casa e ao Brasil que tão logo o
nha feito essa declaração. Se o fez, atingiu todos os par- projeto que trata do sigilo bancário que o Senado der-
tidos desta Casa. A discussão que se travou aqui em rubou seja sancionado pelo Presidente da República,
torno da quebra do sigilo bancário teve como fundo a li- o Partido Progressista Brasileiro cumprirá oficialmen-
berdade de pensamento, a pilastra deste Parlamento. te sua promessa, ingressando no Supremo Tribunal

Vincular S.Exa. as posições daqueles que de- Federal argüindo ação direta de inconstitucionalidade
fendem prerrogativas de direitos e garantias individu- co~tra esse procedimento inusitado praticado pela
ais a uma ação de sonegadores, além de grosseira, é mais ~Ita Casa legislativa do País.
uma afirmação que macula o conceito e a honorabili- E estranho que os Senadores não tenham lido
dade dos que integram este Plenário. com calma e tranqüilidade o art. 5º, inciso V, da Cons-

Por isso, Sr. Presidente, prefiro acreditar que tituição Federal, em que está inserido, d~ maneira
tenha havido distorção na publicação da entrevista transpa.rent~ que os dados p~ra serem bisbilhotados,
poi~, consumando-se acusação de tamanha gravi~ ~or a~slm dIzer, precisam,daprévia ~udi~ncia da Jus-
dade, estaríamos caminhando para a quebra de tlça. E ~stranho que os tecmcos legislatiVOS daquela
mais uma garantia do indivíduo e do cidadão: a Ii- Casa nao tenham dado para os Senadores o histórico
ber9ade de pensamento. Aliás, começamos pela sucessiv? das posiçõe~?a Suprema Corte do País
quebra do sigilo bancário, que, segundo se diz, será em relaçao a essa materia.
~pr~vado no Senado Federal, dando poderes _ por . Sr. Pres~d~nte, é estranho que se possa agora
Incnvel que pareça! - aos Fiscos federal, estadual e Inverter a poslçao para ganhar popularidade, chanta-
municipal de tomar tal iniciativa sem ordens judicia- gear o povo brasileiro, achando que nós aprovamos
is. Amanhã, talvez, a quebra das garantias transfor- uma matéria que protege a corrupção e a sonegação.
mará esta Casa, hoje asilo inviolável, num lugar de Não aceitamos tal posicionamento. Conseqüente-
acesso permitido a qualquer estafeta administrati- mente iremos à Justiça e, tão logo o Supremo Tribunal
vo; amanhã, a prisão em flagrante, que carece de F~deral se pronuncie. Queremos levar de presente ao
decisão fundamentada, certamente há de ser regu- Llder do ~overno no Senado, que hoje se pronunciou
lamentada sob o argumento de que não é cláusula de maneira deselegante, desrespeitosa e leviana em
pétrea e, portanto, em nome da arrecadação de im- relação à matéria, a decisão da Suprema Corte, para
postos e do interesse da sociedade, é uma garantia que ele possa acomodar-se no ímpeto exagerado de
passível de ser quebrada. prestar serviços ao Poder Executivo, violentando a

I Lastimo, Sr. Presidente, que este Congresso es- C?n~tituição br~sil~i~a. Sim, o qu~ fizeram n~ S,ena?o
teja caminhando por caminhos tão tortuosos, em que f~1 ~Jole.nt~r o ~nnclplo das g~r~n:'as e dos dIreItos rn-
está em jogo a garantia da cidadania, sobretudo que dlVlduals rnserldos na ConstltUlçao.

se faça tudo isso acusando este Plenário de defender
sonegadores.

Sabe V. Exa., Sr. Presidente, que o espírito que
moveu o debate foi o de preservar a regra constitucio
nal, de encontrar novos caminhos e receitas para fi
nanciar o salário mínimo. Isso não pode ser feito com
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Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS

Presentes de Roraima : 1

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PPB

Presentes de Amapá : 1

PARÁ

Anivaldo Vale PSOB

Gerson Peres PPB

Giovanni Queiroz POT

Jorge Costa PMDB PMDB/PTN

José Priante PMDB PMDB/PTN

Paulo Rocha PT

Raimundo Santos PFL

Valdir Ganzer PT

Zenaldo Coutinho PSOB

Presentes de Pari : 9

AMAZONAS

Euler Ribeiro PFL

Francisco Garcia PFL

Luiz Fernando PPB

Silas Câmara PTB

Presentes de Amazonas : 4

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS

Eurípedes Miranda POT

Nilton Capixaba PTB

Oscar Andrade PFL

Sérgio Carvalho PSDB

Presentes de Rondonia : 5
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Partido Bloco

ACRE

lidefonço Cordeiro PFL

João Tota PPB

José A1eksandro PSL PUPSL

Márcio Bitiar PPS

Nilson Mourão PT

ZHa Bezerra PFL

Presentes de Acre : 6

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB

João Ribeiro PFL

Osvaldo Reis PMDB PMDB/PTN

Presentes de Tocantins: 3

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB

Cesar Bandeira PFL

Costa Ferreira PFL

Eliseu Moura PPB

Gastão Vieira PMDB PMDB/PTN

João Castelo PSDB
I

Nice Lobão PFL

Pedro Fernandes PFL
,

Pedro Novais PMDB PMDB/PTN

Sebastião Madeira PSDB

Presentes de Maranhão : 10
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Partido Bloco

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB

Antonio Cambraia PSDB

Arnon Bezerra PSDB

José Linhares PPB

José Pimentel PT

Léo Alcântara PSDB

Manoel SaMano PSDB

Marcelo Teixeira PMDB PMDB/PTN

Mauro Benevides PMDB PMDB/PTN

Moroni Torgan PFL

Roperto Pessoa PFL

Rommel Feijó PSDB

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB

Ubiratan Aguiar PSDB

Presentes de Ceará: 14

PIAuí

B.Sá PSDB

Heráclito Fortes PFL

João Henrique PMDB PMDB/PTN

Mussa Demes PFL

Themístocles Sampaio PMDB PMDB/PTN

Wellington Dias PT

Presentes de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDB/PTN

Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PTN

Iberê Ferreira PPB

Múcio Sá PMDB PMDB/PTN

Ney Lopes PFL

Presentes de Rio Grande do Norte : 5
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Partido Bloco

PARAIBA

Adauto Pereira PFL

Armando Abílio PMDB PMDB/PTN
Avenzoar Arruda PT

Carlos Dunga PMDB PMDB/PTN

Damião Feliciano PMDB PMDB/PTN

Domiciano Cabral PMDB PMDB/PTN

Efraim Morais PFL

Enivaldo Ribeiro PPB

Inaldo Leitão PSDB

Ricardo Rique PSDB

Presentes de Paraiba : 10

PERNAMBUCO

Clementino Coelho PPS

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB

Inocêncio Oliveira PFL

João Colaço PMDB PMDB/PTN

Joaquim Francisco PFL

Joel De Hollanda PFL

José Chaves PMDB PMDB/PTN

Luiz Piauhylino PSDB

Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PTN

Presentes de Pernambuco : 9

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB

Augusto Farias PPB

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB

José Thomaz Nonô PFL

Luiz Dantas PST

Olavo Calheiros PMDB PMDB/PTN

Regis Cavalcante PPS

Presentes de Alagoas : 7

SERGIPE

Augusto Franco PSDB

Cleonâncio Fonseca PPB

Ivan Paixão PPS

José Teles PSDB

Marcelo Déda PT

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB

Presentes de Sergipe : 6
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Partido Bloco

BAHIA

Benito Gama PFL

Claudio Cajado PFL

Coriolano Sales PMDB PMDB/PTN

Eujácio Simões PL PLlPSL

Félix Mendonça PTB

Geddel Vieira Lima PMDB PMDB/PTN

Geraldo Simões PT

Jaime Fernandes PFL

João Leão PSDB

Jonival Lucas Junior PFL

José Rocha PFL

Leur Lomanto PMDB PMDB/PTN

Luiz Moreira PFL

Mário Negromonte PSDB

Milton Barbosa PFL

Nelson Pellegrino PT

Nilo Coelho PSDB

Paulo Braga PFL

Pedro Irujo PFL

Roland Lavigne PMDB PMDB/PTN

Ursicino àueiroz PFL

Waldir Pires PT

Presentes de Bahia : 22
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Bloco

MINAS GERAIS

-Aécio Neves

Antônio do Valle

Cabo Júlio

Carlos Mosconi

Cleuber Carneiro

Danilo de Castro

Edmar Moreira

Eduardo Barbosa

Eliseu Resende
I

Gilmar Machado

Hélio Costa

Herculano Anghinetti

João Magalhães

Lael Varella

Lincoln Portela

Márcio Reinaldo Moreira

Maria Elvira

Mário Assad Júnior,
Mário de Oliveira

Narcio Rodrigues

Odelmo Leão

Osmânio Pereira

Paulo Delgado

Roberto Brant

Ronaldo Vasconcellos

Sérgio Miranda

Walfrido Mares Guia

Zaire Rezende

Zezé Perrella

Presentes de Minas Gerais : 29

EspiRITO SANTO

A1oízio Santos

João Coser

José Carlos Elias

Marcus Vicente

Max Mauro

Ricardo Ferraço

Presentes de Espirito Santo : 6

PSOB

PMOB

PL

PSDB

PFL

PSDB

PPB

PSDB

PFL

PT

PMDB

PPB

pMDB

PFL

PSL

PPB

PMDB

PFL

PMDB

PSDB

PPB

PSDB

PT

PFL

PFL

PCdoB

PTB

PMOB

PFL

PSDB

PT

prB
PSDB

PTB

PSDB

I

PMDBIPTN

PLlPSL

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PUPSL

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PSB/PCDOB

I

PMDB/PTN
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Partido
Dezembro de 2000

""Blõco

RIO DE JANEIRO

A1cione Athayde

A1dir Cabral

Alexandre Cardoso

Alexandre Santos

Almerinda de CaNalha

Arolde de Oliveira

Carlos Santana

Comélio Ribeiro

Dr. Helena

Eber Silva

Fernando Gabeira

Fernando Gonçalves

lédio Rosa

Itamar Serpa

Jair Bolsonaro

Jandira Feghali

João Mendes

João Sampaio

José Carlos Coutinho

Luiz Ribeiro

Luiz Sérgio

Marcia Fortes

Milton Temer

Miriam Reid

Miro Teixeira

Pastor Valdeci Paiva

Paulo Feijó

Roberto Jefferson

Rodrigo Maia

Ronaldo Cezar Coelho

Rubem Medina

Simão Sessim

Presentes de Rio de Janeiro: 32

PPB
PSOB

PSB
PSDB
PFL

PFL

PT

PDT

PSDB
PDT

PV

PTB
PMDB
PSDB
PPB
PCdoB

PMDB
PDT
PFL

PSOB
PT

PSDB
PT
PDT

POT

PSL
PSDB
PTB
PTB
PSDB

PFL
PPB

PSB/PCDOB

PMDB/PTN

PSB/PCDOB
I

PMOB/PTN

PUPSL
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Partido Bloco

SÃO PAULO

Alberto Mourão PMDB PMDB/PTN

A1oizio Mercadante PT

Angela Guadagnin PT

Antonio Carlos Pannunzjo PSDB

Antonio Kandir PSDB

Antonio Palocci PT

Arlindo Chinaglia PT

AryKara PPB

Bispo Wanderval PL PLlPSL

Celso Giglio PTB

Clovis Volpi PSD8

Corauci Sobrinho PFL

Delfim Netto PPB

Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB

Dr. Hélio POT

Duilio Pisaneschi PTB

Edinho Araújo PPS

Eduardo Jorge PT

Fernando Zuppo POT

Gilberto Kassab PFL

Iara Bernardi PT

João Paulo PT

Jorge Tadeu Mudalen PMOB PMD8/PTN

José Dirceu PT

José Genoíno PT

José Machado PT

José Roberto Batochio POT

Lamartine PoseUa pMOB PMD8/PTN

Luiz Antonio Fleury PTB

luiza Erundina PSB PSB/PCDOB

Maluly Netto PFL

Marcelo Barbieri PMDB PMDB/PTN

Medeiros PFL

Michel Temer PMDB PMDB/PTN

Milton Monti PMOB PMOB/PTN

Moreira Ferreira PFL

Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PTN

Neuton Lima PFL

Paulo Kobayashi PSDB

Professor Luizinho PT
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Partido

Dezembro de 2000

Bloco

SÃO PAULO

Rubens Furlan

Sampaio Dória

Teima de Souza

Zulaiê Cobra

Presentes de São Paulo : 44

MATO GROSSO

Murilo Domingos

Tetê Bezerra

Wilson Santos

Presentes de Mato Grosso : 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga

Jorge Pinheiro

Presentes de Distrito Federal : 2

GOIÁS

Euler Morais

Jovair Arantes

Luiz Bittencourt

Pedro Canedo

Pedro Chaves

Roberto Balestra

Ronaldo Caiado

Vilmar Rocha

Presentes de Goiás : 8

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão

Manoel Vitória

Marçal Filho

Nelson Trad

Presentes de Mato Grosso do Sul : 4

PPS

PSDB

PT

PSDB

PTS
PMDB

PMDB

PMOB

PMDB

PMDB

PSDB

PMDB

PSDB

PMDB

PPB

PFL

PFL

PT
PT

PMDB

PTB

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN
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Bloco

PARANÁ
Affonso Camargo

Chico da Princesa

Dr. Rosinha

Flávio Arns

Iris Simões

Ivanio Guerra
I

José Borba

Jose Carlos Martinez

José Janene

Luiz Carlos Hauiy

Moacir Micheletto

Neison Meurer
I I

Odílio Balbinotti

Osmar Serraglio

Rubens Bueno

Werner Wanderer

Presentes de Paraná : 16

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis

Car/lto Merss

Edinho Bez

Eni Voltolini

Fernando Coruja

Hugo Biehl

João Pizzolatti

Renato Vianna

Serafim Venzon

Vicente Caropreso

Presentes de Santa Catarina: 10

PFL

PSDB

PT
PSDB

PTB
PFL

PMDB
PTB
PPB

PSDB

PMDB

PPB

PSDB
PMDB

PPS

PFL

PFL

PT
PMDB

PPB

PDT
PPB

PPB

PMDB

PDT
PSDB

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN

I

PMDB/PTN

PMDB/PTN
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Partido Bloco

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT

Alceu Collares POT

Augusto Nardes PPB

Cezar Schirmer PMDB PMDB/PTN

Darcísio Perondi PMOB PMDB/PTN

Enio Bacci POT

Esther Grossi PT

Fernando Marroni PT

Fetier Júnior PPB

Germano Rigotto PMDB PMDB/PTN

Henrique Fontana PT

Mendes Ribeiro Filho PMOB PMOB/PTN

Paulo José Gouvêa PL PUPSL

Paulo Paim PT

Pompeo de Mattos PDT

Telmo Kirst PPB

Valdeci Oliveira PT

Presentes de Rio Grande do Sul : 17
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de 232,233,234,243,245,249,250,251,273,274,278,
presença registra o c~.!T1parecimento de 289 Senho- 283, 297 e 300 (Resoltlção nº 01/2000-CN); pela
res Deputados. . aprovação parcial das de nºs 119 e i 56; pela rejeição

O SR. EBER SILVA - Sr. Presidente, peço a pa- das de nºs 21, 83, 88, 90, 114, 128, 133, 134, 148,
lavra pela ordem. 185, 186, 256, 299, 301, 305 e 332 pela aprovação

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem das emendas do Senado Federal (Resolução do nº
V.Exa. a palavra. 01/2000-CN) aos artigos 6º, 21,70 71, 72, 73, 374,

O SR. EBER SILVA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem S01, 816, 1510, 15369, 1560, 1562, 1563, 1564,
revisãodoorador.)-Sr. Presidente, quero apenas re- 1575,1576,1588,1594,1607,1645,1647,1740 e
gistrar que estou encaminhando à Mesa da Casa pro- 2?54, nos.~ermos do Parecer do Relator (Relator: SI'.
jeto que visa à regulamentação da profissão de psica- Ricardo Fiuza). I

nalista em nossa Pátria. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
Muito obrigado. a mesa um requerimento de retirada, de autoria do
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se Deputado Vivaldo Barbosa. Entretanto, combinamos

passar à apreciação da matéria que está sobre a ontem - não sei se S.Exa. estava presente - que hoje
mesa e da constante da Ordem do Dia. iríamos começar a discussão, sem encerrá-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,

PROJETO DE LEI NQ 634-D DE 1975 peço a palavra pela ordem.
(Do Poder Executiv~) O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Exa. a palavra.
Discussão, em turno único, ,das Emendas do

Senado Federal ao Projeto de Lei nº 634-B, de 1975, O S~. VIVALD~ BARBOSA. (PDT-R~. P~a 01'-
que institui o Código Civil; tendo parecer da Comissão dem.) - Sim, Sr. Preslde~te, esta fOI a combma?ao fel-
Especial pela constitucionalidade, juridicidade, técni- ta por V.Exa. co~ os Lideres presentes a9ul._Mas,
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação das emen- como ~rgumentel ontem, t~nho a forte c?nvlcçao de
das do Senadoi Federal de nQ$! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que ha ~e hav~r um proced~~ento. ?speclal par~ uma
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ampla.dlscussao de~ta mate~la. Ah~s, no r~~uel'lmen-
28,29,30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41, to, Indico que a razao ~~ retlra~a e p:rmltlr a V.Exa.
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, esta.b~lec~r um calendano de dlscu~sao, com a~~'a
56,57,58,59,60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, p~rtlclpaçao popular, para que ~ SOCiedade brasileira
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,83, viva um grande momento, que e de colaborar.
84, 85, 86, 87, 89, 91, 92,93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, Assim como V.Exa. assistiu à ampla participa-
100, 101 , 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, ção da sociedade brasileira na feitura da Constituição
11, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, do País, que foi um momento especial da vida do Bra-
124,125,126,127,128,129,130,131,132,137,138, sil, que também se dê essa oportunidade agor.a, em
139,140,141,142,143,144,145,146,147,149,150, um momento especial na vida de qualquer Nação,
151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 165, 166, 169, que é a elaboração do seu Código Civil. E que isso
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 , 181, 189, 191, seja feito por iniciativa de V.Exa., seguindo calendário
192, 194, 197,201,203,205,206,211,212,214,216, e forma determinados, com amplo apoio das ~ideran-
218,220,221,226,231,235,236,237,238,239,240, ças, ainda que não siga talvez a ortodoxia regimental.
241,242,244,246,247,248,252,253,254,255,257, Que V.Exa. estabeleça um método, um processo de
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 2666, 267, discussão, com essa participação. Assim, o rryomento
268,269,270,271,272,275,276,277,279,280,281, histórico sem dúvida alguma ficará marcado de relevo
282,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293, e de importância. E o Código Civil daí resultante será
294, 295, 296,298, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, efetivamente uma peça histórica de grandeza, como
310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320, foi o nosso glorioso Código Civil de 1916.
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 e Daí, Sr. Presidente, peço vênia a V.Exa. no senti-
331; e também pela aprovação das de nºs i, 2, 3, 14, do de que compreenda a insistência. Ao mesmo tem-
85,135,136,160,161,162,163,194,167,168,170, po, requeiro a reflexão de V.Exa., a fim de que adote o
178, 179, 180, 182, 183, 184, 187, 188, 190, 193, 195, que parece ser o melhor caminho: a fixação de um ca-
196,198,199,200,202,204,207,208,209,210,213, lendário, talvez agora mesmo na convocação extraor-
215,217,219,222,223,224,225,227,228,229,230, dinária, para uma ampla discussão, com efetiva partici-
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pação da sociedade brasileira na feitura, discussão e
compree,,!são do seu novo Código Civil. _

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Vivaldo Barbosa, colocarei em votação o requeri
mento. Curiosamente, a medida a ser adotada vai na
direção proposta por V.Exa. Hoje apenas daremos iní
cio à discussão, com seis ou sete inscritos. Não há
matéria em pauta, e a discussão não será encerrada.
Na sessão extraordinária, faremos exatamente o que
V.Exa. sugere. Mas, repito, colocarei em votação o
seu requerimento.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Permita-me
V.Exa. fazer um esclarecimento. Talvez consiga dar
adequado encaminhamento à questão.

De acordo com minha compreensão regimental,
iniciada a discussão, é inevitável o seu prossegui
mento, nos termos regimentais, sem qualquer outra
organização que permita a participação social. Inevi
tavelmente, a discussão se esgotará em breve.

Ao tentar evitar o início do processo de discussão
nesta sessão, preocupo-me em permitir que um calen
dário seja especialmente elaborado. Segundo minha
compreensão regimental, caso se inicie 'hoje a discus
são, há que se cumprir o Regimento, que não permitirá
o estabelecimento de procedimento diferente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Coloca
rei as outras matérias em votação na sessão extraor
dinária, hoje à noite e amanhã. Hoje discutiríamos por
uma hora e pouco. Em seguida haverá solenidade
muito importante referente aos 32 anos do Ato Institu
cional nº 5.

Comunico aos Srs. Parlamentares que lançare
mos livro sobre aquele tormentoso período para o
Brasil. Houve uma sessão no plenário com atores re
tratando a fatídica data de 13 de dezembro de 1968,
quando foi decretado o Ato Institucional nº 5.

Convido a todos para importante e democrático
ato cívico.

Vamos aproveitar esta sessão ordinária para
este efeito, f'J o restante - tem razão V.Exa. - votare
mos em sessões extraordinárias.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar o requerimento do Deputado Vivaldo Barbosa,
no seguinte teor:

Excelentíss,imo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Requeiro a Vossa ExcelênCIa, retirada do Proje
to de Lei nº 634-D, de 1975, da Ordem do Dia da Ses
são Ordinária de hoje, com fundamento no art. 83, §
único, inciso 11, alínea C, para permitir que Vossa
Excelência defina procedimento especial para dis-

cussão ampla pelo Plenário que possibilite participa
ção-social de maneira expres-siva:-

Plenário, em 13-12-2000. - Vivaldo Barbosa,
Deputado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Parlamentares? Quem estiver,de acor
do permaneça como se acha. (Pausa.)

Rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
alertar ao Deputado Vivaldo Barbosa e aos Srs. Par
lamentares no sentido de que este é um gesto simbó
lico. Estamos iniciando a discussão durante a sessão
legislativa. O gesto é simbólico.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente
peço a palavra pela ordem. J

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PI - BA. P,ela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem
V. Exª firmou com os Líderes o compromisso de per
mitir o início da discussão. Após o debate, seria aber
to todo um processo, para permitir ampla discussão
sobre o Código Civil. Aliás, foi isso o que nos fez recu
ar, ontem, com nosso requerimento de retirada da
matéria de pauta.

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.) - Sr. Presidente, gostaria de saber qual foi o
compromisso firmado ontem a respeito da discussão
sobre o Código Civil brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Depu
tado Walter Pinheiro poderia reproduzir o que ajusta
mos ontem.

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. Pela or
dem. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é im
portante firmar alguns aspectos do acordo. O primeiro
compromisso assumido será cumprido hoje, com o
não-encerramento da discussão. O segundo é a
construção de um amplo debate, com instalação de
Comissões para debater a matéria, possibilitando,
adiante, a realização de Comissões Gerais.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.



Dezembro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 67513

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

i

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos
de seguir o Regimento. Não há mais o que fazer com
este projeto, a não ser votar as emendas do Senado
Federal. O Deputado Vivaldo Barbosa está querendo
audiências públicas, mas elas já foram feitas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Eu esta
va dando uma explicação ao Deputado Vivaldo Bar
bosa. A matéria está vencida. Vamos dar prazo ao
orador. O Deputado Nelson Pellegrino está presente?

O S~. 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, veja V.
Ex!! que acabamos de ouvir duas diferentes interpre
tações expressas verbalmente sobre o acordo de on
tem.

O SR. WALTER PINHEIRO - O que vale é o
compromisso, Deputado Vivaldo Barbosa, e não a in
terpretação do Deputado Gerson Peres.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
há uma indicação do Deputado Walter Pinheiro. Se
essa indicação reflete o compromisso. Vou requerer a
V. Ex!! que indique então o calendário da discussão. O
Deputado Gerson Peres, por sua vez, pretende que
se cumpra apenas o Regimento, não havendo nenhu
ma discussão especial no encaminhamento.

Sr. presidente, eu gostaria que V. Exª manifes
tasse a decisão da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Primeira-
I

mente, devo dizer que cumprirei o Regimento. Não
posso deixar de fazê-lo. Em segundo lugar, o compro
misso firmado ontem foi de que abriríamos hoje a dis
cussão e não a encerraríamos. Conseqüentemente,
logo no início da convocação extraordinária, reuniría
mos os Líderes para traçar uma fórmula a seguir, até
com realização de Comissões Gerais no plenário.
Não há objeção. Vamos discutir a matéria e verificar
se é possível votá-Ia ainda durante a convocação ex
traordinária.

Por isso eu disse que não há nenhuma diver
gência entre o que propõe V. Exª e o que ficou ajusta
do ontem.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, re
gimentalmente, teríamos ainda quatro sessões, pelo
menos, para discussão da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Lembra
bem o Deputado Walter Pinheiro. Teremos, pelo me
nos, cinco sessões, esta e mais quatro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Deputado Nelson Pellegrino.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, o
Deputado Nelson Pellegrino permuta com a Deputa
da Iara Bernardi.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Portanto,
Deputada Iara Bernardi, tem V. Exª a palavra. Como
se trata de matéria referente a Código, os oradores te
rão quinze minutos para discutir. Se quiserem utilizar
todo o tempo, muito bem; se não quiserem, darão
oportunidade a outros orador~s.

A SRA. IARA BERNARDI (PT - SP. Sem revi
são da oradora.) - Sr. President,?, Sr"s e Srs. Deputa
dos, embora eu seja Deputada de primeiro mandato,
já acompanhava, fora da Câmara dos Deputados, o
debate em torno do Código Civil, que durou quatro
Legislaturas, duas no Senado e duas na Câmara.

O Código Civil começou a ser discutido há qua
renta anos, antes mesmo de o projeto ser enviado ao
Congresso Nacional. O debate teve início ainda no
Governo Jânio Quadros, atravessou o Governo Cas
tello Branco e culminou, em junho de 1975, no envio
da Mensagem nº 170, do Poder Executivo, no Gover
no do Presidente Ernesto Geisel.

Estamos travando um debate importantíssimo;
por isso o interesse dos Srs. Deputados de que a soci
edade civil, todos os interessados, tomem conheci
mento do resultado final da tramitação de 25 anos do
Código Civil nesta Casa. Estaremos tratando da vida
das pessoas, dos direitos civis e políticos de cada bra
sileiro.

É natural que as pessoas se espantem com o
fato de estarmos, num final de sessão legislativa, dis
cutindo projeto tão importante. Mas o acordo firmado
entre as Lideranças e o Presidente da Casa permite o
debate no plenário e a realização de Comissões Ge
rais. É importante que o Código Civil seja amplamen
te conhecido por toda a população brasileira.

Depois de pronto o excelente e histórico relató
rio do Deputado Ricardo Fiuza, como parte das ativi
dades que me cabiam, enviei cópia do documento a
três Faculdades de Direito que estão acompanhando
a tramitação do projeto. O assunto está sendo debati
do e, com certeza, conheceremos a opinião das três
instituições.

É certo que só votaremos neste plenário as
emendas do Senado Federal, e é sobre isso que que
ro me pronunciar.
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Ano passado, uma resolução possibilitou - esta é nosso Código Civil, mas são absolutamente ultrapas-
a grande preocupação dos Deputados - que o Código sados, não condizendo com o avanço da nossa soci-
não estivesse atualizado conforme outras legislações edade: ' "
que já tínhamos aprovado, principalmente após a - Atenuação da imutabilidade dos regimes de
Constituição de 1988, como o Código de Trânsito Sra- bens no casamento, admitida a sua alteraçao parcial
sileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Códi- ll'lediante ãlltorização judicial, em pedido motivado por
g6 do Consumidor e outras. Entretanto, de acordo com ambos os cônjuges, apurada a procedência 'tias ra-
decreto legislativo que aprovamos no ano passado, em zões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros;
sessão do Congresso Nacional, foi possível fazer essa - Inserção do instituto do casamento reíigioso,
atualização. Não há, portanto, a preocupação de que o com disciplina pertinente para seus efeitos civis;
Código tenha em seu corpo artigos que não estejam _ Exclusão - e isto é importantíssimo - do'adulté-
atualizados, ou não guardem consonância com a evo- rio, em vias de sua descriminalização, como causa do
lução da relação e.ntre as pess~as durante esses 25 impedimento do cônjuge adúltero ao novo casamento;
anos em que o projeto aquI tramitou. _ Limitação do parentesco na linha colaferal ao

Dispensei maic;>r atenção às questões do Direito quarto grau, por ser este o limite estabelecidó para o
de Família. Posso dizer que esse setor está atualiza- direito sucessório; ,.. T .' (

do. Jurista~ ~e renome vieram debat~r conosco. Enti- _ Exclusão da possibilidade de anulação"do ca-
dades feministas e outros setores Interessados na samento em razão do defloramento da mulher ignora-
questão da família: da mulher discutiram aprofunda- do pelo marido, quando dita causa n~o se compadece
damente esse capitulo. com a nova realidade social, o mesmo se verificando

. Algumas atualizações ir12portantíssimas fora~ no tocante à hipótese de se deserdar por desonesti-
fel~a~, co~o a nova conformaçao do 5asam~nto, cUJo dade a filha que vive na casa paterna. ,_I,

obje~v? e estabe.lec~r ~r:!:!a comu~hao de ~Ida entre E tão p ceitos preconceituosos, -principal-
os conjuges, e a mstltUlçao materral de parrdade dos n , re_, "
cônjuges no exercício da sociedade conjugal, confi- ~ente com relaçao a mulher no casamento ena fam!-
gurando seus efeitos jurídicos, o denominado "poder h~, for~~ completamente superados nesse 'l0vo Co-
familiar". Tanto o homem quanto a mulher têm os digo CIVIl.
mesmo direitos e poderes dentro da família, e as mes- O debate nesta Casa será importante. A partir
mas obrigações. Essa foi uma atualização importan- desse começo de discussão, outros setores da socie-
tíssima, haja vista o papel que a mulher assume hoje dade tomarão conhecimento do que estamo~ tratan-
na direç~o familiar, no sustento da família, no cuidado do. Aqueles que contribuíram e os que não p,uderam
com os filhos. contribuir com esse debate vão agora dele tomar co-

Outrc: ponto imp0.rtantíssim~, refe:re-se à igual- nhecimento, e esta Casa, por intermédio d?:'Comis-
dade ~os filhos em d~eltos e qualJflc.açoes, com a s..u- são Geral e das discussões em plenário, poderá dar
pressao ~e expressoes. c.om ela d,lssonantes e tao conhecimento à sociedade do avanço conseguido.
preconceituosas que eXistiam antenormente, como a .. ' .
filiação ilegítima, a adulterina, a incestuosa, a adotiva. , . ASSI,~' considero que a nova proposta atua~lz? o
Todos são iguais. Todos os filhos têm os mesmos dire- ~odlgo CIVil. ~ realmente faz frente a tod~s as, eXlgen-
itos perante os irmãos. Clas da famllJa moderna e da nossa sociedade.

Outro ponto importante foi a ampliação do con- Outros debCl;te~ mais aprofu~dado~ ,pod~rão
ceito de família, mediant~ a inserção do instituto da acontecer na contmuldade dessa dlscussao, apos o
união estável como entidade familiar, gue já estava recesso.. .
sendo tratada na Lei nº 9.278, de 1996. E importantís- MUito obngada.
simo que se atualize. Hoje, famílias vivem a chamada O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
união estável da mesma forma que o casamento, em- a palavra para discutir a matéria ao Deputado José
bora não seja, evidentemente, a mesma coisa, e essa Roberto Satochio.
conformação foi garantida na lei. O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.

Outro aspecto importante com relação à família Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sfª! e Srs.
é a distinção necessária do concubinato, na sua limi- Deputados, estamos a examinar matéria referente ao
tação configurada a hipótese de relações não eventu- novo Código Civil brasileiro em tramitação no Con-
ais entre o homem e a mulher que estejam por situa- gresso Nacional há uma geração.
ção legal impedidos de casar. Dissemos bem, Srs. Deputado: uma geração!

Sr. Presidente, passo a citar outras atualizações Há 25 anos esse projeto tramita nas duas Casas do
igualmente necessárias. Estes preceitos estavam no Congresso Nacional. Na verdade, encontra-se a reger
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as relações privadas no nosso País um Código Civil Nessa ordem de idéias, Sr. Presidente, Sf"ª!! e
modelar, insuperável, verdadeiro monumento.jurídico Srs. Deputados, o que competia a essa Comissão
copiado por outras nações da América e do planeta e Especial fazer? Reexaminar todo o texto do projeto do
que certamente não será superado em, qualidade, Código Civil? A resposta é não. Regimentalmente,
tecnicalidade, organização jurídico-metodológica ,por competia à Comissão Especial desta Casa e a este
nenhum outro diploma que pudéssemos conceber ou Plenário, aprovado o texto na Comissão, apreciar
com que pudéssemos sonhar. tão-somente - repito - exclusivamente, as emendas

Na verdade, a obra de Teixeira de Freitas e Cló- oferecidas pelo Senado Federal.
vis Bevilacqua é insuperável, uma obra atemporal, Tenho visto alguns colegas deputados reclama-
inexcedível e inalcançável por qualquer genialidade ju- rem que a matéria é alentada e de alta complexidade
rídica dos nossos tempos. Todavia, Sr. Presidente, não e que, por essa razão, temos de rediscutir todo o pro-
ficou o Código Civil de 1916 infenso à ação corrosiva jeto do Código Civil, porque não podemos aprovar o
do tempo. O tempo, Srs. Deputados, este devorador de texto de afogadilho.
textos este devorador de leis este devorador de códi- Sra~ e Srs. Deputados, e.ssa matéria tem 25
gosl T~mbém entrou em obs~lescência o Código Civil anos de tramitação. Será isso aprovar de afogadilho?
de 1916, por melhor e mais excelente que fosse sua O projeto tramitou na Casa por um quarto de século!
dogmática, sua estruturação e organicidade. Quem quis estudá-lo estudou; quem quis vê-lo viu;

, Nós, o Parlamento brasileiro, estamos a dever à qu~m quis exar:ninar examin~~; qu:m quis ~ugerir su-
Nação novo diploma que discipline as relações priva- gerlu;,que~ qUIs propor mO~lfIC~?Oes. propos. E, p~r~
das entre os brasileiros, um novo Código Civil ajusta- faze~ I~S~, tlvera~ 25 anos.,O Pais aguarda um Cod~-
do aos anseios deste tempo, sintonizado com a mo- go CIVil aju.stado as neceSSidades modernas da SOCI-
dernidade e asofisticação das relações jurídicas con- edade nacional. , ,
temporâneas. Ouvimos a proposta de não aprovar as emen-

. , , • , das já exarninada~ e reinici,ar a discussão de todo o
_ FllJalmente, apo~ ,um quarto de seculo de traml- texto, ao arrepio do Regimento e da lei. ~ão é p,Ossí-

ta?a?, ch?~a ao plenar!o, d;~ta Cas~ o texto ?O novo vel! A matéria já foi aprovada l1!3ste plenário. O Sena-
Codlgo CIVil, pr~Je:o orlglnarlo da Camara Baixa, que do apenas apresentou emendas. Esta.rrlos restritos
pass~u pela revl~ao do Senado e voltou pa,ra serem ao crivo e à análise apenas dest"!-s emendas. Não se
e>:ammadas e Crivadas as emendas ofereCidas pela pode fazer diferente, porque é anti-regimental. Não te-
Camara Alta. mos o direito de rever as aprovações ocorridas na Câ-

Sr. Presidente, integrei a Comissão Especial - mara e aprovadas por este mesmo plenário. d que
presidida pelo nobre Deputado João Castelo e tendo podemos fazer é crivar as emendas que o texto rece-
como'Rejator o Deputado Ricardo Fiúza - que exami- beu no Senado Federal.
nou as emendas oferecid~s ao texto do projeto do Portanto, não podemos confundir alhos com bu-
novo Código Civil brasileiro no Senado Federal. Não galhos. Observado o devido processo legislativo le-
podemps propo~ a reabertura de debate completo e gar, nossa çompetência está restrita ao exame das
integlfll aç:~rca de todos os dispositivos do projeto do emendas oferecidas no Senado Federal. Não há
Código Civil, porque a matéria já está vencida. Foi vo- como reiniciar a discussão de todo o texto. Se 25 anos
tada e vencida na Câmara dos Deputados, onde teve não foram suficientes para debatermos seu conteúdo,
início sua tramitação, de acordo com o que dispõe o não se pode irraginar que queirarp novos 25 anos
Regimento Interno da Cflsa. Aprovada, foi remetido o para permitir a tramitação desse projeto por igual tem-
texto ao Senado Federal. O Senado Federal o apreei· po nesta Casa.
ou na Comissão de Constituição e Justiça e, após A sociedade brasileira tem pressa. O nosso País
aprová-lo, o mandou ao plenário. A Casa revisora, anseia por diplomas legais que estejam consentâne-
Srs. Deputados, ofereceu emendas ao texto que lhe os com a cultura jurídica nacional e que efetivamente
fora submetido em revisão. disciplinem as relações jurídicas interpessoais quei

Por essa razão, nos termos do Regimento, retor- encontram em estado de anomia, ou seja, sem n -
na a esta Câmara dos Deputados o texto. E foi ele re- nhuma regulamentação. '
metido à Comissão Especial por mim integrada, ten- Sr. Presidente, Sf"ª!! e Srs. Deputados, o nobr
do como Relator da matéria o Deputado Ricardo Fiú- Relator Ricardo Fidza fez um admirável trabalho na
za, sob a presidência do nobre Deputado João Caste- relatoria desta matéria. S. Ex" excedeu-se em esme-
lo, como assinalei anteriormente. ro, dedicação, aplicação, cuidados, tecnicalidades e
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nos apresentou um relatório num curtíssimo espaço domínio problemático, prestação de serviços à comu-
de tempo, buscando compensar os 25 anos de trami- nidade como pena civil, nova abrangência da família,
tação do Código Civil nesta Casa. Em poucos meses nova conformação do casamento, proibição de o
fez um bravo trabalho de valoração, análise e crivo Estado intervir na família, disciplinamento do casa-
jurídico das emendas apresentadas no Senado Fe- mento religioso, casamento grátis e tantos outros te-
deral. Admirável o trabalho do Deputado Ricardo Fiú- mas que foram minuciosa e criteriosamente detalha-
za. Sobreexcedeu-se S. Exª em talento, dedicação, dos no novo texto.
c~pacidade, ~Ii~ação ,e.. sobretudo em cuidado téc- Sr. Presidente, SrlI! e Srs. Deputados, não pode-
mco em relaçao a matena. mos reexaminar todo o texto do projeto do Código Ci-

Srs. Deputados, para os que não tiveram oportu- vil. Ele já foi aprovado nesta Casa, de onde é originá-
nidade de conhecer o texto nesses 25 anos em que fi- rio; foi ao Senado Federal, recebeu emendas. Nossa
cou à disposição dos membros do Congresso Nacio- atribuição se cinge e se circunscreve à apreciação da
nal, aqui está a súmula em que podemos resumir emenda.
quais são ~s grande~ altera~õ~s nele verificadas e as Vamos dar à Nação brasileira não mais o pátrio
que lhe atnbuem maior tecmcldade. poder sobre os filhos que excluía a mulher da possibi-

O projeto procurou dar aos institutos que disci- lidade de compartilhar a responsabilidade 'sobre a
plina o tratamento mais t~cnico possível. Assim, pas- prole do casal. O pátrio poder é chamado no novo tex-
sa a estabelecer distinções que o código anterior não to de "poder familiar", no qual os cônjuges - homem e
estabelecia, a exemplo da diferença entre a prescri- mulher - ficam em absoluta e nítida condição de
ção e a decadência, institutos distintos e diferentes; igualdade no que diz respeito à prole e à educação
ato jurídico e negócio jurídico, institutos também dife- dos filhos. O povo brasileiro não pode esperar mais 25
renciados; deixa de usar a expressão "pessoa física", anos por um Código Civil sintonizado com as necessi-
própria do Direito Tributário, para usar "pessoa natu- dades modernas da nossa sociedade.
ral". Quanto ao dano moral, suprindo a omissão do O texto deve ser aprovado por se tratar apenas
atual art. 159 do Código Civil, considera também ato das emendas do Senado Federal.
ilícito o que causar d~no. moral, e este só era contem- Era o que tinha a dizer.
piado no texto constituCIonal de 1988. '

,. .. _ . O SR. RICARDO FIUZA - Sr. Presidente, peço
Portanto, o Codlgo CIVil nao efetivamente con- a palavra para falar na condição de Relator

templava as expressas, essa modalidade de dano, .'
anulação do negócio jurídico celebrado em decorrên- a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
cia de lesão ou estado de perigo, função social do Ex- a palavra como Relato!.
contrato, resolução do contrato por onerosidade ex- O SR. RICARDO FIUZA (PFL - PE. Sem revi-
cessiva, restrição aos contratos de adesão, dispensa são do orador.) - Sr. Presidente, não me consigo con-
de autenticação de documentos, capítulo da empre- ter de resvalar por quase uma grosseria de dizer o
sa. O novo Código revoga toda a primeira parte do quanto sinto por termos trabalhado alucinadamente
Código Comercial, de 1850, passando a disciplinar numa matéria durante 25 anos e ver que alguns com-
em capítulo próprio quem pode ser empresário, o que panheiros discutem sem sequer saberem do que se
é estabelecimento, o que é empresa, suas formas, trata. Imagine V. Exª, por exemplo, que muitos não sa-
modos de construção etc. Os pequenos empresários bem que o Código Civil já foi votado pela Câmara dos
recebem disciplina específica no novo texto do Códi- Deputados e pelo Senado Federal. Não existe regime
go Civil. As empresas dependentes de autorização tricameral; ele é bicameral. O Senado Federal emen-

ogovernamental para funcionar bancos, postos de ga- da, as emendas voltam para a Comissão Especial da
solina, permissionários de serviços públicos também Casa, que as remeterá à sanção - no caso, a Câmara
são convenientemente disciplinados no novo texto. dos Deputados. O Deputado José Roberto Batochio
Alienação dos bens de empresa, responsabilidade do já fez o resumo das grandes modificações.
administrador da empresa, direito de propriedade É bom que meus companheiros entendam sim-
restrito pela função social da propriedade muito mais plesmente que a Câmara dos Deputados não pode e
definida e claramente disciplinada no novo texto. Di- não tem o direito constitucional nem regimental de re-
minuição dos prazos de usucapião, essa modalidade estudar o Código Civil, salvo na parte das emendas
de prescrição aquisitiva da propriedade, criação de do Senado Federal. Como podem propor agora, Sr.
nova modalidade de desapropriação, perda do imóvel Presidente, 25 anos depois, que se faça uma audiên-
em débito com o Fisco, a enfiteuse, multa para o con- cia à sociedade civil?
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A,esses que falaram há pouco digo que jamais O que propus à Comissão e estou propondo aos
houve tamanha audiência à sociedade civil! Recebi que estão criticando? Vamos aprovar o Código como
todos os professores das universidades;-catedráticos ele está, porque a Comissão tinha representantes de
de Direito Civil, representantes da OAB, acompanhei todos os partidos. E, agora, fazer vários projetos para
todas ,as críticas via Internet, trouxe à Casa juristas, completar, corrigindo lacunas que o Regimento não
Ministros dos Tribunais Superiores. fui aos Estados, permitia... Aprovaremos esses projetos durante o pró-
debati com estudantes, a sociedade civil fOi ouvida eximo ano,'e essas modificações entrarão em vigor da-
deu a s\la substanG-ial contribuição.. qui a doze meses,'quando a vacatio legis, ou seja, o

A, rigor, Sr. Presidente, salte; urnas ,dez páginas prazo de vigência da lei, começará efetivamente. Aí,
do qu~ ,ia ler sobre nosso trabalho para dizer simples- sim, te~emos um Código Civil não bom como este
mente que chegamos ao final de um processo históri- está hoje, mas ótimo, perfeito, acabado e atualizado!
co de quase 40 anos. Compete à Câmara agora sim- Aoutra solução seria remetê-lo cheio de buracos ao
plesmente acatar ou rejeitar as emendas do Senado Presidente d~ República, que vai sancioná-lo, e, mais
Federal, Y13Z que mesmo as a,lterações que propus fo- uma vez, serviremos de escárnio para a sociedade,
ram irçàr'porad~s pel~ Senado Federal. " , porque um documento há 25 anos é discutido e, na

V,Qu 13xpliGar o que é isso. Qu~ndo peguei o texto hora de ser votado, pessoas, até bem intencionadas,
do Cóçii,go Civil, vi que o me~mo est~va desatua!i~~- mas 9LJ~ desconhecem qi.Jalqu~r coisa sobre o as-
do. C,qlltinha b~utais incon~tituciolJalidaQ~s, lapsos sunto, vem prdpor, par~ q~e haja um. amplo de?a,e,
manifel?tÇls, errol=' materiais, defasagen,s em relação à que se forme uma Coml:sao. Isso sena um escqrmo,
legisla9ão promulgada durante a sua elaboração. Foi ~ma vergonha para a Camara, um alheamento total!
feita urna emenda ao Regimento Comum do Con- E por isso que a sociedade civil, a cada dia, respei-
gresso ,Nacional, para permitir ao Relator a,tualizar ,':"e ta-nos menos.
peço atenção aos, nobres Parlamentares, que querem O SR. PRESIDENTE ,(Michel Temer) - Para fa-
debat~r -I tirandÇ> as inconstitucionalidades. Por lar contra, concedo a palavra ao Sr. Deputado Vivaldo
exemplo, quanto ao filho adulterino, tive de suprimir Barbosa.
porque não há mais na Constituição. O mesmo ocor- ,O SR. VIVALDO BÀRBOSA (PDT - RJ.) - Sr.
reu em relação ao conceito de caSamento como Presidente, Srª!' e Srs. Deputados, sem dúvida algu-
união estável, a parcela do direito das empresas etc. ma, a discussão e aprovação de um Projeto de Códi-

Depois de atualizado o trabalho do Rela- go Civil é um dos momentos mais el~vados, mais BU-

tor-Geral, o projeto voltou ao Senado, e a Comissão blimes e mais respo,:"sáveis de qualquer Parlamento.
de Justiça aprovou-o por unanimidade, dizendo que Aliás, a aprovação de um Código Civil é um dos mo-
me ative às modificações que a modernização impu- mentos nobres de qualquer povo, de qualquer nação,
nha. Depois a matéria foi ao plenário do Senado, que ao longo da sua história.
a aprç>v9!J por unanimidade. Nesta discussão, não podemos ficar encurrala-

Portanto, Sr. Presidente, não cabe qualquer al- dos aos apelos emocionais e às regras regimentais. O
teração, de texto, nj3.o será possível darmos nova re- que temos a fazer numa circunstância como esta,
dação a qualquer dispositivo. para corresponde~ ao momento histórico de promul-

A reabertura das discussões de forma ampla, gação de um Código Civil, é termos plena consciên-
como alguns propõem, só servirá para conturbar o cia de qual Código Civil estamos aprovando.
processo, yez que muitas propostas de alterações Tenho total confiança no trabalho que a ilustre
substanciais certamente surgirão, quando nada mais Comissão composta por Parlamentares, por colegas
a nível de alterações podemos fazer. desta Câmara, desenvolveu praticamente ao longo

O Código já foi votado na Câmara e no Senado. de dois anos. Não me impres~iona a longa discussão
O que temos de fazer, Sr. Presidente? Este Código foi em torno dessa matéria. Qualquer Código Civil há de
considerado bom. Modernizei-o. Tirei-o do direito po- merecer uma longa e profícua discussão. Acima de

I

sitivo, que o engessava. Dei ao intérprete da lei, o juiz, tudo, há de ser o resultado da participação de toda a
uma flexibilidade, para que a lei não se esclerosasse sociedade na feitura de seu instrumento jurídico mais
no tempo. O texto foi elogiado por todos. abrangente, que mais raízes deita na vida cotidiana e

Existem algumas pequenas lacunas, Sr. Presi- social de quaiquer nação.
dente, que, regimentalmente, não poderíamos mexer. A discussão desse Projeto de Código Civil ope-
Não poderia colocar aqui fertilização in vitro, negóci- rou-se em ocasião excepcional da vida brasileira,
os eletrônicos... ocasião feita de momentos muitas vezes nada en-
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Primeiro, o maior jurista do século XIX neste País,
que foi Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas foi o
primeiro redator do anteprejeto Elo-Código Civil, ainda
no século passado. Depois, já no início deste século,
tivemos o talento e o gênio do maior jurista brasileiro
de todos os tempos, Clóvis Bevilacqua. O Código Ci
vil brasileiro é produto do talento e do gênio de Clóvis
Bevilacqua. Hoje, temos de ter a visão, a responsabi
lidade e a certeza de que podemos produzir uma obra
capaz de substituir - superar, jamais; nenhuma gera
ção vai conseguir isso -, a obra de Clóvis Bevilacqua.

Sr. Presidente, Srª'! e Srs. Deputados, há uma
outra circunstância que está envolvendo a vida cotidi
ana deste Plenário. Em visão recente da vida parla
mentar brasileira, atribuiu-se às Comissões poder de
liberativo final em matéria de proce~so legislativo e
projeto de lei. Estamos ouvindo o argumento de que a
brilhante, honrada e digna Comissão, composta por
homens dignos, colegas nossos, já fe,z a discussão do
Código Civil; de que o Plenário não precisa se preocu
par, porque nossos colegas da Comissão já cumpri
ram a tarefa que compete a este Plenário e é de sua
responsabilidade.

Por mais competente e brilhante que tenha sido
o trabalho dos nossos colegas - não me lembro se
são quarenta, cinqüenta ou sessenta -, este Plenário
não pode renunciar ao seu dever de conhecer a inte
gralidade, a natureza deste projeto de código civil.
Basta nos reportarmos à justificativa do ilustre Rela
tor, Deputado Ricardo Fiúza, para verificarmos a im
portância de que se reveste o Código Civil. Basta veri
ficarmos, como expressa Ricardo Fiúza no seu relató
rio, que o Brasil mudou muito, que a nossa realidade
recente é muito outra. Como ele expressa, temos um
novo modelo econômico no Brasil.

Srs. Deputados, temos um novo modelo econô
mico no Brasil, e o Código Civil brasileiro há de refletir
este novo modelo econômico. Basta isso, Sr. Presi
dente, Srª'! e Srs. Deputados! Eu, que fiz tanto apelo
aos meus colegas Deputados de esquerda, fiz tanto
apelo às bancadas de oposição, para que me ajudas
sem a adiar a discussão e votação desse projeto,
agora lhes digo: basta isso. Basta lembrar que o Códi
go Civil brasileiro _ como há de ser todo código civil_,
reflete tantas realidades, tantos aspectos da vida,
mas reflete, como diz Ricardo Fiúza, o novo modelo
econômico para o Brasil.

Ora, nós, da Oposição, especialmente nós, das
bancadas de esquerda nesta Câmara, não nos confor
mamos com o atual modelo econômico do Brasil. Ao
contrário, nós nos insurgimos contra o atual modelo
econômico do Brasil. E não é possível, Deputado Mil
ton Temer - V. Exª, que aqui é voz expressiva do senti
mento do povo brasileiro contra esse modelo econômi
co -, nós, agora, conformarmo-nos com o fato de que
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este Plenário não discuta qual é o novo modelo econô- Temer, com o mesmo presente que me deu, como
mico inserido no novo Código Civil brasileiro. Secretário de Justiça do Rio de Janeiro: uma edição

Ora, o nosso mandato não nos permite fazer do Código Civil francês, belamente encadernado, ex-
isso. E o nosso mandato de Parlamentares da Oposi- pressando o orgulho da alma francesa.
ção não nos permite discutir de maneira simplificada, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
singela, apenas em cinco sessões - a primeira já es- concluir, Deputado, V. Exª já teve quinze minutos.
tamos vivendo hoje -, tão-somente em cinco sessões. O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
Este Plenário de 513 Deputados vai conhecer o seu estou rememorando um fato histórico, do qual V. Exª
novo Código civil tão-somente em cinco sessões. O deve ter participado. Repito: na visita do Ministro da
nosso mandato parlamentar, a responsabilidade de Justiça da França, recebemos um exemplar do Códi-
que estamos investidos não nos permite fazer isso. go Napoleônico, orgulho do povo francês, belamente

Queria apelar muito e sentidamente aos Deputa- encadernado, momento histórico dos mais expressi-
dos, especialmente aos de oposição e de esquerda vos da Revolução Francesa, talvez um de seus mais
aqui na Câmara dos Deputados, no sentido de que não belos frutos, produto da alma do povo francês.
aceitem o modelo econômico imposto transitoriamente Nós também temos orgulho do nosso Código
a este Pafs, de que não se podem conformar em ver Civil e deverfamos preservá-lo. Deverfamos fazer
esse novo modelo econômico, nas palavras do Sr. Rela- uma lei adicional para apenas atualizar no tempo as
tor, inserido no novo projeto do Código Civil brasileiro. questões já ultrapassadas, mas manter o Código Civil

Como é evidente, Sr. Presidente, não poderia como instrumento de orgulho do povo brasileiro.
ser diferente, porque o Código Civil é o instrumento O SR. RICARDO FIÚZA _ Sr. Presidente, peço
legal mais enraizado na vida, na alma de um povo. O
Código Civil reflete todo o ambiente social e polftico a palavra, pela ordem, por ter sido citado nominal-

, mente.
de um povÇl. E evidente que o Código Civil há de refle-
tir, como disse V. Exª corretamente, porque é um ho- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depu-
mem honrado, veraz, correto, Deputado Ricardo Fiú- tado Ricardo Fiuza, seU nome não foi citado desairo-
za, com todas as letras do seu relatório: "Este projeto samente. Mas concedo a palavra a V.Exª., por três mi-
reflete o novo modelo econômico do Brasil". nutos, como Relator.

Sl's. Deputados, deixo um apelo sentido, não po- O SR. RICARDO FIÚZA (PFL-PE. Sem revisão
demos conhecer como se inseriu esse novo modelo do orador.) - Sr. Presidente, preciso repor a verdade
econômico nas suas formas diretas, nas suas formas de alguns fatos.
indiretas, .nas entrelinhas, nos pontos, nas vírgulas, O Deputado Vivaldo Barbosa insinuou, primeira-
nas exclamações, nas ausências, nas omissões de mente, que o Código Civil é eivado do espírito autoritá-
cada artigo, de·cada parágrafo, de cada alínea do CÓ- rio por que foi o perfodo Geisel. Não é verdade. Passou
digo Civil brasileiro. a maioria de sua vida no Senado Federal, após a aber-

Sr. Presidente, permita-me concluir dizendo que tura política. Pergunto se os Profs. Josaphat Marinho,
nossa responsabilidade é muito grande, e é dupla. A Miguel Reale, Moreira Alves, Érbert Chamon, Milton
responsabilidade do Plenário da Câmara dos Deputa- Campos, entre tantos, podem ser alvo de qualquer
dos é de diz~rmos à Nação qu~ é bom, é correto o suspeita. Não é verdade. Isso eu não aceito. I

Código Civil para o povo brasileiro. E também nossa Disse que eu havia inserido o novo modelo, a
responsabiíidade, nossa audácia, de querer substituir nova ordem econômica, e que ele precisava saber
o monumento extraordinário, expressivo, que é o Có- que ordem econômica era essa. Não, senhor! Eu fiz o
digo Civil brasileiro. Código voltado para o social; eu fiz um Código moder-

Creio que o Sr. Presidente da Câmara dos De- no, que não entra em questão econômica nenhuma.
putados, Deputado Michel Temer, viveu o episódio, S.Exª. não deveria falar sobre o que não lê. S.Exª. não
como Secretário de Segurança do Governo de São deveria falar sobre o que não lê!
Paulo, que vivi como Secretário de Justiça do Rio de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em pri-
Janeiro. Visitou o Brasil - o Sr. Presidente Michel Te- meiro lugar, informo aos Srs. Parlamentares que essa
mer há de se lembrar, pois então era Secretário de discussão do Código Civil há de ser de mérito. Há de
Segurança de São Paulo -, no infcio do primeiro Go- se discutir, quem sabe, dispositivo por dispositivo, se
verno Mitterrand, na França, o Sr. Ministro da Justiça, for o caso, mas o mérito, evidentemente. Não vamos
Sr. Badinter. S. Exª deve ter agraciado o então de Se- começar uma discussão de natureza ideológica ou
cretário de Segurança Pública de São Paulo, Michel polftica. Está em pauta, como disse o Deputado Vival-
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do Barbosa, algo que está na alma, no coração do bate dessa questão com a paciência necessária, pró-
povo brasileiro. Tanto ao que interessa fundamental- pria, que eu sei que tem, mas que, eviden'temente,
mente ao povo brasileiro, vamos discutir o mérito des- não usa, como a tentar nos convencer. '
sas questões. Sr. Presidente, como uma segunda' questão

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou fazer de ordem, creio que não assiste à Presidência o di-
uma consulta aos Srs. Líderes. Temos uma solenida- reito de censurar os encaminhamentos de 'cada dis-
de às 19 horas. Se houver a possibilidade de realizar cussão. ,_
sessão extraordinária agora, de 18h15min até 19h, Se cada Parlamentar encontrar no Cóê:lig~ Civil
abro a discussão do Fundo de Combate e Erradica- - e não há escapatória para isso - algo' 'de 'políti-
ção à Pobreza já e depois convoco outra sessão ex- co-ideológico, ele tem direito de suscitar' qu~lquer
traordinária para votarmos as demais matérias. questão político-ideológica que encontre riÓ debate.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, De maneira que peço a compreensão de V.Exª., Sr.
peço a palavra pela ordem. Presidente, no sentido de que o Plenário não seja

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem censurado, a fim de que cada Parlamentar po~sa le-
V.Exª. a palavra. vantar as questões que achar adequado fat;~-:Io.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT-RJ. Pela or- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ...:.,vE;x!!. te-
dem.) - Sr. Presidente, peço paciência aos demais Lí- nha a certeza de que esta Presidência jam~í~ ,c~nsu-

deres para que me aguardem, para responder à inda- rará as discussões, especialmente as lúcidas, ponde-
gação de V.Exª. radas, objetivas e equilibradas como as afirl11ações

O Deputado Ricardo Fiuza fez referência a que de V.Exª. Jamais a Presidência fará isso.
o Deputado Vivaldo Barbosa não deveria dizer aquilo O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - ÇO,nsulto
que não leu. Sr. Presidente, essa é uma àfirmação de- aos Srs. Líderes se podemos convocar extr~o~dinária
sairosa e que me permite usar- da pÇl.lavra, pedindo já. Se houver somente encaminhamento dos Líderes,
vênia 'a V.Exª. para que tenha paciência para esclare- coloco em votação o Fundo Constitucional da Pobre-
cer realmente a questão. za agora. . .

Sr. Presidente, estou baseando minha afirma- O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden-
ção de que o novo Código Civil, como não pode dei- te, peço a palavra para uma questão de ordem.
xar de ser, reflete a vida social... O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. RICARDO FIÚZA - Ah, muito diferente! V.Exª. a palavra.
O SR. VIVALDO BARBOSA - Não importa a O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT-SP. Ques-

sua dimensão, ele reflete a vida social na sua dimen- tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
são econômica. te, tenho duas questões de ordem a formular e uma

O Deputado Ricardo Fiúza, na página... Não solicitação a fazer.
está numerada. Mas na página, talvez, 6 ou 7 deste Há duas semanas, formulamos duas questões
material distribuído, o Deputado Ricardo Fiúza diz de ordem a respeito dos critérios para composição da
que o seu projeto, o projeto do Código Civil, há de re- . Mesa Diretora, tendo em vista à proporcionalidade
fletir as mudanças ocorridas na sociedade brasileira, dos partidos, e à possibilidade de o partido indicar
o sistema político brasileiro, como não pode deixar de uma candidatura, ainda que avulsa, porém a ele vin-
ser... Enfim, que o Código Civil há de reclamar, há de culada, para a Presidência, e a bancada indicar out-o
reproduzir, nossa organização social. nome para ocupar cargo na composição da Mesa.

Não há como! O Código Civil tem que refletir A segunda questão de ordem é saber qual o cri-
nosso modelo econômico, Sr. Presidente, com todas tério para a identificação da maior bancada desta
as letras, "o nosso"! Nosso, nosso... Talvez, "nosso" Casa. Para o PT, esse critério é relevante para a es-
como entende o Deputado Ricardo Fiúza, porque o colha do Presidente.
meu é outro, o meu modelo é outro. Mas não pode dei- Desejamos saber quando \f.Ex!!. poderá nos dar
xar de refletir... a resposta às questões de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michela Temer) - Pois O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
não. Peço que conclua, Deputado Vivado Barbosa. nobre Deputado. À primeira questão de ordem de

O SR. VIVALDO BARBOSA - Para concluir, Sr. V.Exª. responderei amanhã. À outra, muito possivel-
Presidente, gostaria de pedir paciência à emoção do mente, eu venha a responder no início da sessão ex-
Deputado Ricardo Fiúza, para que se conduza no de- traordinária.
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9 SR. ALOIZIO MERCADANTE - Está certo. mos na hipótese de uma convocação extraordinária
Sr. Presidente, tenho mais duas questões de ordem. definida. Trata-se de delicada situação. Partilho da
A primeira é que teríamos de definir a primeira sessão preocupação de V.Exª. Se não convocarmos extraor-
preparatória que deverá ser realizada durante a pri- dinária, tanto melhor, para a Casa e para todos.
meira quinzena de fevereiro. Sinto um pouco essa pequena dificuldade. Se

A bancada do PT está particularmente preocu- V.Exª. me ajudar a encontrar uma solução que qami-
pada com a discussão da convocação extraordinária. nhe na direção da sua proposta, agradeço muito.
Ontem, tivemos um debate no Congresso Nacional, e O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden-
a justificativa f~n?amental para que t~nt~mos votar o te, o caput dQ art. 6º, do Regimento Interno da Casa,
Orç~~~nto ate .dl? ~9 de dezembro fOI eVitar a co~vo- estabelece que, no terceiro ano de cada Legislatura,
caç~o, e~traordJnana, P?r t~dos ~s reflexos que ISSO a primeira sessão preparatória, para a verificação do
trana a I,magem do LegislatiVO. Dissemos onte~ que quorum necessário à eleição da Mesa, será realiza-
vamos ~o~ empenhar para que o Orçamento seja vo- da durante a primeira quinzena do mês de fevereiro.
tado ate dia 29 de dezembro. Alertamos sobre nossas P t f d" d d' 29 d' .
preocupações. Temos dez relatórios setoriais. , OI' anta, se ar ree Ita a no I.a . e J~nelro,

. .." . _ ' podenamos convocar a Casa na pnmelra qUlnzella
~oje, rnl~/a~os a dls~ussao das e~enda.:' e a de fevereiro; não se caracterizaria sessão extraordi-

votaçao ~o pnmelro relató~lo. Sete relato~los nao fo- nária e estaríamos dentro do prazo útil. Se conseguir-
ram se9uer ~ntreg~es, mUito me~os. publicados, e o mos votar o Orçamento até o dia 29 dezembro - e
tempo e mUlt~ eXlg~o: dezesse~s. dias par.a.que se quero reafirmar que nossa bancada só votará se tiver-
faça toda a dlscussao do~ ~elatorros setonals, para mos absoluta segurança do que, estamos votando,
que o Relato~ faça o ~el,atono Geral e p~ra que ~os- porque não queremos atropelar o processo ,orçamen-
samos deba~~-Io: analisa-lo com pr~fU~~lda?e. Ja te- tário _, teremos, de fato, possibilidade regimental e
mos a expene~cla do ~~s.sado, da justificativa de to- constitucional de não termos necessidade de uma
d?s o~, procedimentos IlIcltOS do Orçamento em fu..n- convocação e?ctraordinária, porque a publicação, no
çao do volume ~e. emendas e da falta de tempo. Nao dia 29 de dezembro, das medidas provisórias se fada
queremos repetir ISSO. agora e a reedição no dia 29 de janeiro.

Nossa bancada não tem o compromisso de vo- ,. .,. .
. _. Convocanamos CinCO dias utels, o que ocorrena

t~r n? dIa 29. Se nao se~t/rm~s segurança na tr~nspa- no início de fevereiro estaria dentro do prazo de ses-
rencla e no controle SOCial, nao votaremos, mUito me- _ , .' _ . . .

, b r t M f t d f sao preparatona e, portanto, nao se caractenzana a
nos ~Im o Icamen e. , ~s vamos azer o o °es orço sessão extraordinária.
posslvel para votar ate dia 29. Se o Congresso votar o . .. .
Orçamento dia 29, n~o há por que convoc~r extraordi- , P~ra a credlblll~ade do Poder, p~ra a Imagem do
nariamente no mês de janeiro. LegislatiVO, este sena o melhor caminho.

Pergunto: qual a análise da Mesa quanto à edi- Peç? a V.Exª., Sr. Preside~te, que consulte a
ção das medidas provisórias, ao prazo exigido pela Asse.s~?na e fundam~nte, regl~entalmente, essa
Legislação e à viabilidade de haver convocação da posslbllld~de, o que dana para nos toda a segurança
sessão preparatória, sem que se caracterize sessão do encamln~amento.
extraordinária? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou re-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre colher todas as questões levantadas por V.Exª. e va-
Deputado, em primeiro lugar, tendo sido prorrogada a mos examiná-Ias detalhadamente.
sessão até o dia 29, é viável o Governo reeditar as O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, quero
medidas provisórias nessa data; em conseqüência, a fazer uma contradita ao Deputado.
convocação constitucional dar-se-ia nos 5 dias sub- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou re-
seqüentes aos 30 dias posteriores à edição delas. colher a contradita de V.Exª.
Port~nto, nu~er!cam~nte,. se ímagí~armos que u~a Vamos ouvir a contradita do Deputado Gerson
medida provlsóna seja editada no dia 29, os 30 dias P e
se dariam no 29º dia de janeiro, e os 5 dias posterio- er s. , .
res, no dia 2 ou 3 de fevereiro - penso. O SR. ~IRO TEIXEIRA - Sr. PreSidente, antes,

A única dificuldade - e louvo a preocupação de tenho um aditamento a fazer.
V.Exª., que também é a nossa - é que a sessão legisla- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai V.Exª.
tiva se inicia no dia 15. Em face da convocação consti- aditar a questão de ordem?
tucional obrigatória, no dia 2 ou 3 de fevereiro, estaría- O SR. GERSON PERES - Eu vou contraditar!
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou per- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desde
mitir que o Líder adite a questão de ordem e que logo, registro que estou de pleníssimo acordo com
V.Exª., Deputado Gerson Peres, depois a contradite V.Exª. Tenho preocupação com a imagem da Casa.
por inteiro. Se encontrarmos um meio pelo qual não se pague es-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a peci~lmente por doze ou treze dias,~e trabalh~, como
palavra, pela ordem, o Deputado Miro Teixeira. V.Ex-. alerta, acho extremamente Utl!.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. . De mo~o que v,?u acolher, como V.Exª. di.sse, o
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, temos algu- adlta~ento. a questao de ordem. Vou e~amlnar a
mas questões concretas. O Relator do Orçamento re- quest~o - digamos - com a,grandeza que el~ merece,
petiu hoje que não tem possibilidade de apresentar especialmente te~do e~ vista o. que V.Ex~s. acaba-

S lat ' r' te' o d" 29 ram de apontar: a Idoneidade, a lisura da Camara dos
eu re o 10 a la. D d - d ._ . eputa os e a proteçao a sua Imagem.

~a ses~ao do 9ongresso,N.aclonal de ontem, I~- O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a
vantel ~sta dlscu~~ao no plenano e o Relator conflr- palavra pela ordem.
mou nao ter participado de acordo algum para votar OS RES NTE (' I T ) _ V . \I ª
dia 29. Hoje, em reunião com membros da Comissão, .. R. P _ IDE Mlche .emer ai v.Ex .
S.Exª. repetiu que não haveria possibilidade de apre- aditar a questao de ordem? .
sentar seu parecer até o dia 29. O SR. MILTON TEMER - Exatamente, S~.,Presl-

E t d" d . - N- dente. --s amos lante e uma sltuaçao concreta. ao .
há possibilidade material de votação do Orçamento. a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Se houvesse, estaríamos aqui para votar. Informou-me V.Ex-. a palavra.
o Líder Arnaldo Madeira que o Governo vai reeditar as O SR. MILTON TEMER (PT-RJ. Pela ordem.
medidas provisórias no dia 28, porque haveria emba- ~e~ re~isão do o~ador.) - Sr. Pres.idente, qu~rÇ> a?itar
raço de constitucionalidade, se se truncasse a sua vi- a pnmelra questao de ordem, feita pelo meu Llder,
gência, estando o Congresso em funcionamento. Deputado Aloizio Mercadante.

Portanto no dia 28 o Governo reedita as medi- Sr. Presidente, V.Exª. estava diante de duas
das provisória~ e as publica no dia 29. A reedição se- quest?es. Pr~pô.s-se a deliberar a~anhã ~obre a
ria no dia 29 de janeiro. V.Exª. descreveu o restante que dl~ res~elt~ a dupla representaça? de uma cha-
dos prazos. pa, se ISSO Imph~a algum tipO de sançao. A segund~

. _ , . era sobre a maior bancada na Casa para determl-
_ Sr. Presidente, ~~ordand~ a ~uestao polrtlca, nação do critério de proporcionalidade. V.Exª. pro-

nao suportar~mo~ a cntlca dos cl?adaos, porque de_s- pôs para resposta da segunda uma situação que,
sa vez h~v?~a razao para tal. Se tlverm?s convocaçao para nós, do Partido dos Trabalhadores, é absoluta-
extraordl~ana, co~ paga~e~t.o de ajuda de cU,sto, mente impossível de aceitar em função das nossas
para analisar medidas provlsonas, de 2, 3 ou 4 ate 14 questões políticas.
de fevereiro, não teremo~ s~quer a PAos~ibil!dade_de Na medida em que V.Exª. prorroga a decisão 50-

responder, com nossa pr~pn~ conscl~n_cla, as açoes bre a bancada majoritária para o começo da sessão,
populare~ que, com mUita Justiça, recalrao sobre cada estamos adiando a deliberação sobre o ~omporta-

um de nos. mento de um partido político praticamente para o dia
Então, tenho dupla preocupação: a da cons- da eleição, e não é. Queria propor a V.Ex". que anteci-

ciência diante do episódio e a do exercício do direito passe para amanhã, se possível. a deliberação sobre
do cidadão de ingressar em juízo contra isso. as duas questões de ordem levantadas pelo Líder da

Temos o caminho: confirmado que o Governo re- minha bancada a respeito desse problema.
editará as medidas provisórias no dia 28 e publicará no O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
dia 29, se V.Exª. e o Presidente do Senado decidirem, examinar a proposta de V.Exª.
já poderão fixar o dia 1 ou 2 como primeiro dia das ses- O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, pela
sões preparatórias, reuniões ordinárias do Congresso ordem.
Nacional. Nesse caso, não haverá ajuda de custo. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a

Compreendo as dificuldades disso, porém pen- palavra o Deputado Gerson Peres para contraditar a
so que não há outro caminho. Não há possibilidade de questão de ordem.
adotarmos outra postura. O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Pela ordem.

Muito obrigado. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos di-
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ante de dois fatos importantes. A Constituição e o Re
gimento recepcionam dispositivos marcando a data
para 2 de fevereiro, se possível- "se possível" porque
pode cair no sábado ou domingo, ou pode ocorrer al
guma inconveniência.

O art. 52 do Regimento Interno diz o seguinte:

Na segunda sessão preparatória da
.primeira sessão legislativa de cada legisla
tura, às quinze horas do dia 2 de fevereiro,
sempre que possível sob a direção da Mesa
da sessão anterior, realizar-se-á a eleição
do Presidente, dos demais membros da
Mesa e dos Suplentes dos Secretários, para
mandato de dois anos, vedada a recondu
ção para o mesmo cargo na eleição imedia
tamente subseqüente.

'Esse é o primeiro ponto. Há uma data para essa
eleição, não podemos misturar as coisas. Pessoal
mente preferia minhas férias à uma convocação ex
traordinária, mas temos de decidir essa questão den
tro da lei, da Constituição e do Regimento.

V.Ex!!., Sr. Presidente, há de convir em que, se
a medidà provisória tem de ser reeditada durante o
mês de janeiro, é claro que cinco dias depois o Pre
sid!3nte tem de convocar o Congresso. É o que diz a
Constituição. Não há o que discutir. Vamos procu
rar, nas duas mil e tantas medidas provisórias, qua
is vão ser reeditadas. Se uma delas cai no dia 5 de
janeiro, outra, no dia 8, e outra, no dia 10, cinco dias
depois, pela Constituição Federal, o Congresso Na
cionaltem de ser convocado. É um problema muito
simples. Não há mais o que questionar. É princfpio
claro na Constituição a convocação extraordinária
do Congresso Nacional.

Se depois do dia 15 de dezembro houver medi
das provisórias a serem reeditadas, antes do dia 2 de
fevereiro, quando haverá uma nova eleição, vamos ter
de convocar o Congresso.

Não procedem, portanto, os argumentos e as
preocupações de que isso pode ocasionar um escân
dalo ou um problema ético. Não se trata de problema
ético, rpas do cumprimento da Constituição Federal.
O brasileiro precisa se acostumar a cumpri-Ia.

Estão inventando uma novidade no Brasil: que a
moralidade está acima da Constituição. Se estiver, a
Constituição brasileira é imoral. Ora, não tem sentido
isso.

O art. 6º do Regimento diz:

No terceiro ano de cada legislatura, a
primeira sessão preparatória para verifica
ção do quorum necessário à eleição da

Mesa será realizada durante a primeira
quinzena do mê~ QeJevereiro.

Ora, na primeira quinzena de fevereiro, medidas
provisórias serão reeditadas. Então, o Congresso tem
de ser convocado.

Quanto à outra questão, Sr. Presidente, suscitei
questão de ordem logo !lO primeiro ano da eleição de
V.Exª., de quem recebi, para meu conforto, apoio e re
conhecimento a respeito do número da bancada regi
mental. Havia um aliciamento não ético em relação
aos Deputados eleitos por um partido, que, terminada
a eleição, mudavam de legenda para elegerem o Pre
sidente. A questão foi definida parcialmente; a outra
parte até hoje não foi atendida pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

A legislação federal para as eleições dqs Parla
mentares, muito mais importante do que a do Presi
dente, determina a bancada regimental que saiu das
urnas, o número de Deputados eleitos peio partido no
dia da eleição.

Com relação a essa questão, apresentei duas
emendas. Aliás, gostaria que fosse verificado no livro
das questões de ordem se foram aprovadfls, e se a
Mesa as homologou - isso não ca,be a lTl!m. Exigi para
as eleiçqes da Mesa da Casa a bancada regimental
decorrente do pleito eleitoral, o que o povo elegera no
primeiro domingo de outubro.

Esta é a minha concepção. Nesse sentido, peço
a V.Exª. que assim proceda, para que os partidol? polí
ticos elejam os candidatos dentro dessa linha originá
ria da eleição popular para os partidos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Somarei a contribuição de V.Ex!!. à decisão final.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exª. a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
fazer um aditamento à questão de ordem levantada
pelo Deputado Miro Teixeira, que, embora regimental,
possui desdobramentos políticos. Sou forçado a lem
brar o episódio de 1991, quando o Orçamento foi vo
tado num final de sessão legislativa, semelhante ao
que está ocorrendo neste final ano.

Pode-se criar, Sr. Presidente, a seguinte situa
ção regimental. O Congresso Nacional já foi auto
convocado; e estaremos na Comissão de Orçamen
to até o dia 21, e também nos dias 27, 28 e 29 de de
zembro. Diante de qualquer problema em relação ao
Orçamento - como aconteceu em 1991 -, surge
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uma pressão por parte dos Deputados para que a Orçamento, ou ser obrigado a votar um q~çameJÍto por
matéria sej~vQtada. Temos duas.justificativas: a pri..- --- --apelo da sociedade õu dos companheiros, em ,nome
meira, de que será desgastante para a Câmara e o da imagem do Congresso Nacional. E aí poderá, ama-
Senado não votá-Ia; a segunda, de que os Deputa- nhã, aparecer modificações, como apareceu em 1991,
dos que levantarem obstáculos sobre destaques, ou então algum TRT, etodos serão culpados perante a
pedindo verificação da matéria, poderão ser coloca- opinião pública, Estou sendo muito franco porque con-
dos perante a opinião pública como aqueles que não versei com V.EXª. sobre esse problema. '
querem votá-Ia, com o fim de que haja convocação O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
extraordinária em janeiro. palavra pela ordem.

Portanto, o Congresso Nacional pode ser colo- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) T Tem
cado diante de uma situação regimentalmente delica- V.Ex!!. a palavra.
da e sua imagem sair arranhada desse episódio. Pri-
meiro, porque os Deputados serão obrigados a votar O ~~. MIRO TEIXEIRA (P~T-RJ. Pela ord.e~.
o Orçamento para não serem acusados de o estarem Sem rev!sao ?o orador.) - Sr. ~~~sldente, nessa~ hlP..o-
fazendo de qualquer jeito, conforme fez o Deputado teses, n~s ~~namos duas POSsIbIlidades ~e ~onvocaçao
Fiuza naquela famosa noite em que S.Exª. juntou os extra.ordmarla: pelo Presidente da Repubhca ou pelo
relatórios parciais e disse: "Está aqui um metro de pa- Preslde~te das. duas ~asas? Levanto essa pergunta.
peU". Depois, sabemos o que aconteceu... V.EXª. nao precIsa, obvIamente, responder agora.

Ou então, Sr. Presidente, não votar o Orçamento O SR. PRE~~DENTE (Mic~el Temer) - Eu v~u
pode levar à conclusão de que alguém está querendo responder,desde la: ~o.mo Presld_~te da Cas~, nao
obstruir o Orçamento por causa da convocação extraor- convocareI extraordmarra.
dinária. E-como essa questão do Orçamento está em- O SR. MIRO TEIXEIRA - Não convocará.
brincada com a existência de 86 medidas provisórias, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
que vão ter que ser reeditadas ou sexta-feira, dia 15, ou depende de duas assinaturas, não convocarei de for-
dia 29 deste mês. E veja bem, Sr. Presidente, a situação ma alguma. Se o Presidente da República convocar,
esdrúxula do Congresso Nacional: nós não limitamos as S.Exª. está cumprindo um preceito constitucional, e
medidas provisórias porque não há acordo sobre o art. eu nada posso fazer.
246 e vamos permitir, le~almente, com o ônus do.des- O SR. MIRO TEIXEIRA _ Então, de minha parte,
gast~ do Con~r~s~o Nacional,.~ue o Governo r~edlte ~s V.Exª. recebe o absoluto apoio - como sempre - e me
medIdas provlsonas, que polltlcame~te es~~zle a Ca- deixa absolutamente tranqüilo, porque a Câmara dos
mara dos DeputB:dos e fB:ça o arranjO polltlco nAa sua Deputados, como sempre, estará resguardada pela
base, tendo em vista as dIsputas da Mesa da Camara decisão de V.Exª.
dos Deputados e do Senado Federal. .,

Sr. Presidente, Deputado Michel Temer, estou V. E~SR. PRESIDENTE (MIchel Temer) - Obngado
levantando esta questão regimental porque V.Exª. a. x-o
tem sido zeloso pela imagem da Câmara dos Deputa- O SR. ARTHUR VIRGíliO - Sr. Presidente,
dos. A imagem do Congresso Nacional não está mui- peço a palavra pela ordem.
to boa. Ontem, conversava com V.Exª. sobre isso. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Estamos na Câmara dos Deputados tomando deci- V.Exª. a palavra.
sões históricas sobre o salário mínimo e sobre a le- O SR. ARTHUR VIRGíliO (PSDB-AM. Pela or-
gislação tributária. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um

Temo, Sr. Presidente, que, com esse embrinca- rápido retrospecto, Na sessão de ontem do Congresso
do de questões, possamos ter um final desgastante Nacional, quando esse tema, especificamente o do
para o Congresso Nacional nos dia 27,28 e 29. Esta- Orçamento, foi exaustivamente debatido por todos
rei aqui e também estarei aqui se o Congresso Nacio- nós, ficou acertado pelo Presidente do Congresso Na-
nai for convocado nos dias 3, ou 1Oou 15 de janeiro. cional, Senador Antonio Carlos, e por todas as Lide-

Concluindo, Sr. Presidente, o problema - e sou ranças que se faria o melhor possível para se votar o
franco em dizer - é que o Governo está transferindo Orçamento até o fim deste exercício, levando em conta
para o Congresso Nacional o abacaxi que ele não teve que a partir da nova LDO e, a partir da sua combinação
competência para descascar no devido tempo. E eu com a Lei de Responsabilidade Fiscal, só se pode pa-
não quero, Sr. Presidente, compartilhar com esse des- gar salário ordinário e dívida a partir de 1ºde janeiro, e
gaste em relação aos prazos de medida provisória, de o primeiro penalizado seria o desempregado, aquele
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que tem aperceber seguro-desemprego. Aliás, o nú- condição de um mandato de Vereador e venha a as-
mero de desempregados no Brasil é de 2 milhões. sumir o cargo de Deputado Federal, terá que abdicar,

Mas esse cuidado - levantado aqui pelo Líder da porque ele teria dupla titularidade. A Constituição
Oposição, ilustre Deputado José Genoíno - com a Iisu- veda essa possibilidade, o que está absolutamente
ra do Orçamento, é amplo, é nosso também. Temos um correto. Ele passa a ter a titularidade definitiva, por-
acerto, que ontem foi pisado e repisado, de que se faria que o Deputado se afastou do cargo, perdeu o man-
o possível para, evidentemente, com todo cuidado ético dato para assumir a condição de Prefeito eleito.
e moral, se evitar a repetição do triste episódio de 1991. No entanto, há uma segunda possibilidade, so-
Não é, o que ninguém de bom senso quer para esta bre a qual a Comissão não se posicionou ,e que, na
Casa. Nós iríamos fazer o possível e o impossível para nossa interpretação, não tem o mesmo significado.
neste exercício mostrar que nós entendemos a tradição Quero que a Mesa me responda, com a maior urgên-
saxônica de se levar a sério, também, a questão dos cia possível, porque tenho problemas a encaminhar
prazos, em especial o do Orçamento. nessa direção.

Tempo acredito que possa haver. Todos os pre- O fato de um Deputado suplente de Deputado
textos são muito importantes. É clima de Natal, mas o Federal que eventualmente tenha disputado a condi-
Orçamento, para mim, é mais importante ainda. As ção de vereança nessas eleições e se defronte com a
pessoas estão cansadas, mas ainda assim o Orça- seguinte situação. Um Deputado Federa.l titular assu-
menta é mais importante. Portanto, se houver algum me um cargo de confiança, por exemplo, Secretário
perigo, a.lgo que ameace a lisura do Orçamento, an- de uma Prefeitura, afasta-se temporariamente, mas
tes aié de qualquer outro Líder desta Casa, eu próprio mantém a titularidade de Deputado Federal, e aquele
irei denunciar. Não é possível que se imagine que suplente, que foi eleito Vereador titular, assumiria
uma parte esteja preocupada com a lisura e a outra temporariamente omandato na condição de suplen-
não. Ambas deveriam estar e têm de estar. te, cujo mandato continua pertencendo ao titular. Nes-

Por isso, o apelo que faço é no sentido de que se te caso não há dupla titularidade. Ele está na condi-
envidem todos os esforços para votar o Orçamento ção de provisoriedade no exercício do mandato e tem
ainda este ano. Se não der, é porque realmente não como titularidade assegurado o mandato de Verea-
deu. Mas a tentati\(a é patriótica, é modernizadora, é dor. Portanto, neste caso n~o se justificaria,a perda do
saneadora, é boa para a Nação, atende aos interes- mandato de Vereador, porque, em qualquer momento
ses até dos desempregados, na questão do segu- do seu exercício, o Deputado titular pode voltar à Câ-
ro-desemprego. mara, reivindicar o mandato, e aquele perde a condi-

Muito obrigado, Sr. Presidente. ção de Deputado Federal.
O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente, Estou formulando esta questão de ordef\1, pe-

peço a palavra pela ordem. dindo a V.Exª. que dê a maior urgência possível, por-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem que tenho demandas desta natureza e preciso res-

V E a I ponder aos requisitantes.. x-o a pa avra.
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Pela 01'- O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como a palavra pela ordem.
tenho de me retirar, gostaria de consignar que meu O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
voto relativamente à "PEC da Pobreza" é "sim", inde- V.Exª. a palavra.
pendente do procedimento administrativo. O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Pela ordem.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não sei o que
te, peço a palavra pela ord,em. está havendo entre nós, que nos queremos tão bem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sempre
V.Exª. a palavra. bem-querer, nobre Deputado! Acabei de revelar, mais

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT-8P. Pela uma vez, meu afeto por V.Exª.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta O SR. GERSON PERES - Muito obrigado, Sr.
q'uestão é necessária, especialmente para a bancada Presidente. A recíproca é mais do que verdadeira.
do PT. Sr. Presidente, quero dizer ao Deputado Aloizio

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re- Mercadante que sua questão de ordem é muito sim-
dação já definiu que quando um Deputado Federal é pIes. Os tribunais já decidiram a esse respeito: o Vere-
eleito Prefeito, o suplente, que eventualmente tenha a ador perde o mandato. Ele não pode acumular man-



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a sessão, convidando todos para a solenidade
no Salão Negro.

Fica convocada sessão extraordinária para as
19h30min.

Devo alertar os Srs. Parlamentares para o fato
de que a sessão extraordinária destina-se à aprecia
ção de proposta de emenda à Constituição. Portanto.
teremos votação nominal. Peço aos Srs. Parlamenta
res que estejam em plenário às 19h30min.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exª. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
último apelo nesta sessão sobre requerimento de ur
gência do Fundo de Participação dos Pequenos Mu
nicípios do Brasil.
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datos. A questão não é analisada pela titularidade. A O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Pela ordem.
Constituição fala em mandato e não em titularidade. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o tribunal,
O Vereador que assumir o cargo de Deputado Fede- ao analisar o assunto, invocou não a titularidade, in-
ral perde o mandato. Ele não pode ser Deputado Fe- terpretou o mandato. O próprio artigo veda isso. Não
deral e Vereador, ou coisa parecida. Não tem sentido. há possibilidade.
Se V.Exª. examinar aqueles quadradinhos constituci- O Deputado Aloizio Mercadantelluer bus_caLna_
onais que V.Exª. entende melhor que eu, há de che- titularidade o procedimento que está no mandato.
gar à mesma conclusão, ou seja, não se pode exercer Não se pode ocupar dois mandatos ao mesmo tempo.
duplo mandato em q~alquer atividade pública, quan- Ele fica em um calçado por outro. Ou seja, ele assume
do eleito pelo povo. E uma só. um e perde o outro. É a interpretação do tribunal. A in-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre Lí- terpretação dos tribunais não é pelo que está Iiteral-
der Aloizio Mercadante, nobre Deputado Gerson Pe- mente escrito - não é pelo que está literalmente escri-
res, vou acolher a questão de ordem e examiná-Ia. to, repito. Se assim fosse, o cidadão poderia ser Vi-
Entretanto, quero ponderar que a Câmara não pode ce-Prefeito e Deputado Federal, enquanto não assu-
negar posse àquele que aqui chega como suplente e misse o cargo de Prefeito. Ele perde o mandato no dia
que quer assumir seu mandato. Aquele que tem a em que toma posse de Vice-Prefeito. Darei único
qualidade de suplente toma posse ao chegar aqui. exemplo para esclarecer a questão, Sr. Presidente - e
Quando voltar, é problema da Câmara de Vereadores, V.Exª. concordará comigo.
não da Câmara Federal. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.

A título ilustrativo, pode~~s ~eorizar_sobre o O SR. GERSON PERES _ O Sr. Valdir Ganzer,
tema, ~e mo~o que ~ossa ?eclsao a questao d~ o~- do Pará, foi eleito Vice-Prefeito de Belém, para nossa
d:m nao tera poder ImposltlV? al~u~ em rel~çao a alegria. O que acontece? Se assim pudesse, Valdir
Camara dos Vereadores. AqUI de~I~lremos. Nao ne- Ganzer poderia ser Vice-Prefeito, ocupando cargo de
ga~em?s posse ao suplente. A de~lsao ref~re~temen- Deputado, e não exerceria mais a função de Vi-
te a Camara dos Vereadores sera dela propna. ce-Prefeito. Ocorre, Sr. Presidente, que o cargo de Vi-

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden- ce-Prefeito liquida o mandato de Deputado Federal.
te, peço a palavra pela ordem. Ou ele opta por ser Vice-Prefeito ou Deputado Fede-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem ral. É muito claro.

V.Exª. a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT-SP. Pela bem. Srs. Deputados, recolho todas as questões e

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou vou examiná-Ias.
de acordo com o encaminhamento que V.Exª. está
dando à questão. Esclareço ao Deputado Gerson Pe
res, jurisconsulto com quem estamos sempre apren
dendo, que no caso específico, nobre Deputado, a
Constituição, no art. 54, diz que Deputados e Senado
res não poderão ser titulares de mais de um cargo ou
mandato público eletivo.

Na nossa interpretação, seja Deputado Estadu
al, seja Vereador, a Câmara lhe dará posse, sendo ele
suplente, e o julgamento será de acordo com a Lei
Orgânica do Estado ou do Município. A Mesa da ins
tância Municipal ou Estadual é que deverá dar a sen
tença final sobre a natureza das objeções ou não em
relação a esse encaminhamento.

Estamos totalmente de acordo, Sr. Presidente, e
darei a resposta que V.Exª. encaminhou à consulta.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exª. a palavra.
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o Senado já votou a matéria, que passou nas
Comissões. Falta a votação da urgência e a preferên
cia nesta Casa.

Sr. Presidente, mais de mil Prefeitos de todo o
Brasil queriam se mobilizar e vir a Brasília. Dissemos
a S.Exas. que iríamos administrar a questão.

Sr. Presidente, apelo mais uma vez para V.Ex!!. e
para os Srs. Líderes no sentido de que votemos a ma
téria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Incluo a matéria na pauta da sessão extraordinária.
Se houver acordo, tudo bem.

O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex!!. a palavra.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, posso apre
sentar proposição?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
bem. Vou deixar alguém aqui.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

r O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
Líder Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
apelo a V.Exª. no sentido de que a sessão seja encer
rada às 19h e, imediatamente, se iniciasse a sessão
extraordinária para votação do Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, visto que se trata de matéria
consensual. Não há divergência alguma. Quando
V.Ex!!. retornasse da solenidade, poderíamos votar, na
segunda s~ssão extraordinária, os três projetos que
seguem o princípio da anualidade. Quanto à votação
dess~s projetos, a presença de V.Ex!!. é indispensável!

Essa solenidade é marcante para a vida do País.
Se eu pudesse, também compareceria a ela, mas a
Câmara dos Deputados está muito bem representada
com a presença de V.Ex!!.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Vou ate,nder à solicitação do Líder Inocêncio Oliveira. Às
19h, quem estiver na Presidência, encerrará esta ses
são e, em seguida, convocará sessão extraordinária.

Os Srs. Deputados que queiram assistir à sole
nidade, às 19h, no Salão Nobre, podem fazê-lo desde
que não faltem à votação da proposta de emenda à
Constituição.

o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
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pelo Sr. Jorge Tadeu Mudalen, § 2 Q do arti
go 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) 
Apresentação de proposições.

Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:

MARÇAL FILHO - Projeto de Lei que suprime o
direito à prisão especial. (PL. nº 3928/00)

JOÃO MENDES - Projeto de Lei que altera o
art. 2~ ,da Lei nº nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para
permf~'ra redução da contribuição da empresa para a
segundade social incidente sobre as remunerações
pagas aos idosos. (PL. nº 3.929/00)

Projeto de Lei que altera a Lei nº9.608, de 18 de
f~vereirode 1998, que dispõe sobre o serviço voluntá
no, para determinar a prioridade para os idosos. (PL.
nº 3.930/00)

WELLlNGTON DIAS - Indicação que Sugere a
instauração de procedimento investigatório para apu
rar supervalorização de imóveis rurais objeto de de
sapropriação para fins de reforma agrária, a partir de
1993, no Estado do Piauí. (INC nº 1.285/00)

Indicação que Sugere o levantamento das desa
propriações de imóveis rurais para fins de reforma
agrária no Estado do Piauí. (INC nº 1.286/00)
., Indicação que Sugere a edição de medida provi

sona que obrigue os cartórios de registro de imóveis a
encaminhar ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, com periodicidade máxi
ma de quinze dias, relação das alterações introduzi
das nos registros imobiliários dos imóveis rurais. (INC
nº 1.287/00)

RUBENS BUENO - Indicação que Sugere ao
Ministro da Fazenda que, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, adote medidas que incrementem a
atividade própria dos Auditores Fiscais, com o escopo
de se prevenir e extinguir o contrabando no Brasil.
(INC nº,1.288/00)

LíDERES - Requerimento de Urgência que Re
quer urgência para apreciação do Projeto de Lei nº
3.010/00. (conferindo assinaturas)

CLEMENTINO COELHO e OUTROS Proposta
de Emenda à Constituição que Introduz dispositivo na
Constituição Federal para tornar obrigatória a execu
ção da programação orçamentária decorrente de
emendas de parlamentares direcionadas às áreas de
educação e saúde. (PEC nº 313/00)

RICARDO IZAR - Projeto de Lei que altera oca
put do art.140 da Lei nº9.S03, de 23 de setembro de
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1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. (PL. Projeto de Lei que dá nova redação aos cirtigos
nº 3.931/00) 28 e 30 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de Lei "dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
que Dispõe sobre o limite máximo do valor das taxas Advogados do Brasil- OAB". (PL. nº 3.938/00) .
de inscrição em concursos públicos. (PL. nº 3.932/00) Projeto de Lei que acrescenta parágrafo ao art.

Projeto de Lei que Altera a Lei nº9.766, de 18 de 20 da Lei nº5.869, de 11 de janeiro de 1973, que insti-
dezembro de 1998, que modifica a legislação do Sa- tui o Código de Processo Civil. (PL. nº 3.939/~0)
lário-Educação. (PL. nº 3.933/00) Projeto de Lei que dá nova redação aos àrtigos

BISPO WANDERVAL- Projeto de Lei altera dis- 619,652,737,738 e 739 da Lei nº5.869, de 11, de ja-
positivos da Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999, n~~ro de 1;73, que "institui o Código de Processo Ci-
que institui o Sistema Brasileiro de Inteligência, cria a VII • (PL. n- 3.940/00)
Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, e dá outras Projeto de Lei que dá nova redação ao art. 64 da
providências. (PL. nº 3.934/00) Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que "regula o

ANTONIO JORGE - Projeto de Resolução pr?c~sso admi~,istrativo no âmbito oda Admini§ltração
acrescenta o § 1ºA ao art. 3º da Resolução nº 2 de Publica Federal e acrescenta o § 3- ao art. 34 do De-
1995-CN, vedando aos Deputados e Senadores i~te- ereto nº70.235172. (PL. nº 3.941/00)
grar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi- Projeto de Lei que altera a redação dos arts. 73,
cos e Fiscalização, mais de uma vez durante a legis- 74 e 77 da Lei nº 9.430/96, Lei do Ajuste Tribut~rio, e
latura, e dá outras providências. (PRC nº 117/00) dá outras providências. (PL. nº 3.942/00)

DE VELASCO - Projeto de Lei que proíbe a fa- .. OSMA~SERRAGLlO - ~roleto de Lei que mo-
bricação, a importação e a comercialização de artefa- dl~lca o art. 5-, V, do ~ecreto-Lel n-201, de 27 de feve-
tos que imitem armas. (PL. 03935/00) relro de 1967. (PL. n- 3.943/00)

ANTON10 JORGE- Projeto de Resolução revo- _ Projeto d: Lei Comple.mentar que dá no~a reda-
ga o § 1º do art. 5º do Regimento Interno. (PRC nº çao aos ~rts. 1- e 22 da Lei Complementar n-,64, de
118/00) 18 de maio de 1990, que "estabelece, de acordo com

ANGELA GUADAGNIN - Requerimento de o a~t: ~ 4, § 9º, da Constituição :ederal, cas~s de ine-
Informação que solicita informações do Sr. Ministro legl~llIdad.e, ~razos d~ cessaçao e determma outras
das Comunicações sobre instalação e fiscalização de proVidenCias . (PLP n- 172/00)
antenas de telefonia celular. (RIC nº 2.724/00) EBER SILVA - Projeto de Lei que regulamenta a

Requerimento de Informação que solicita infor- profissão de Psicanalista. (PL. nº ~.944/00) .
mações ao Sr. Secretário de Estado do Desenvolvi- WALTER .PINH~I~O - Projeto de .Le~ que
mento Urbano sobre a implementação do projeto de acrescenta par~grafo UnlCO ao art. .13?a Lei n- 8.98~,
d . _. -. de 13 de fevereiro de 1995, que "dlspoe sobre o regl-

esfavellzaçao da cidade de Sao ~ose dos Cam- me de concessão e permissão de serviços públicos
pos/SP com recursos do BID. (RIC n- 2.725/00) previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá ou-

Requerimento de Informação solicita informa- tras providências", vedando a cobrança de tarifa míni-
ções ao Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil sobre pro- ma. (PL. nº 3.945/00)
moção de cabos e taiteiros; na Aeronáutica. (RIC nº JOSÉ ALEKSANDRO - Requerimento de Infor-
2.726/00) mação que requer o envio de ofício ao Presidente da

PEDRO PEDROSSIAN - Projeto de Lei que al- Caixa Econômica Federal. (RIC nº 2.728/00)
tera o art. 2º da Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de EULER RIBEIRO -Indicação que sugere a cria-
1986, que cria o Fundo de Prevenção, Recuperação e ção do Conselho Nacional do Idoso. (INC nº 1.289/00)
de Combate às Drogas de Abuso, dispõe sobre os VANESSA GRAZZIOTIN - Requerimento de
bens apreendidos e adquiridos com produtos de tráfi- Informação que solicita ao Sr. Ministro da Agricultura
co ilícito de drogas ou atividades correlatas, e dá ou- e do Abastecimento informações sobre a Embrapa de
tras providências", alterada pela Lei nº8.764, de 20 de Campinas, em São Paulo. (RIC nº 2.729/00)
dezembro de 1993 e pela Lei nº 9.804, de 30 de junho Requerimento de Informação que solicita infor-
de 1999. (PL. nº 3.936/00) mações ao Sr. Ministro da Defesa informações sobre

RICARDO FIÚZA - Projeto de Lei que dá nova a fiscalização do transporte de passageiros nos rios
redação ao artigo 587 da Lei nº 5.869, de 11 de janei- da bacia Amazônica. (RlC nº 2.730/00)
ro de 1973, que "institui o Código de Processo Civil". Requerimento de Informação que solicita ao Sr.
(PL. nº 3.937/00) Ministro da Justiça informações sobre os recursos
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disponibilizados para a implementação do Plano de Requerimento de Informação que solicita ao Sr.
S;gurança Nacional no Estado do Amazonas. (RIC Ministro da Saúde informações sobre a evoluçãq dos
n- 2.731/00) casos de AIDS nos últimos dez anos no Brasil. (RIC nº

Requerime~t~ de Infor"!1~çã~ que solic~ta.ao ?r. 2.742/00)
Chefe ~a Ca~a CIvil da Presld.e~cla da R~pu_bhca In- Requerimento de Informação que solicita ao Sr.
f~rmaçoes atinentes ~o Relatonç> ~a Avahaçao Mun- Ministro do Planejamento Orçamento e Gestão infor-
d,a12000 do Abastecimento de Agua e Saneamento, _ '
divulgado pela Organização Mundial de Saúde. (RIC maçoes, sobre o_s estudos elaborados. pelo IBGE,
nº 2.~32/00) q~a~to a proporçao d~ g~stos do ass~lanado em rela-

- Req~erimento de Informação que solicita ao Sr. çao a renda ~e que dlspoem. (R~C n- 2.74~/?0)
Ministro da Saúde informações sobre o Plano de Requerimento de Informaçao que solrclta ao Sr.
Intensificação do Controle da Malária. (RIC nº Ministro da Educação informações sobre os recursos
2.733/00) liberados para o Fundef. (RIC n!! 2.744/00)

Requerimento de Informação que solicita infor- Requerimento de Informação que solicita ao Sr.
mações ao Sr. Ministro da Saúde informações sobre a Ministro da Educação informações sobre os recursos
celebração de um convênio com a Fundação de Der- liberados para a TV Escola. (RIC nº 2.745/00)
matologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta, Requerimento de Informação que solicita ao Sr.
no Estado do Amazonas. (RIC nº 2.734/00) Ministro da Educação informações sobre os recursos

Reciueri~to- de Informação que solicita ao Sr. liberados para o Programa de Alfabetização para To-
Ministro da Saúde informações sobre os recursos dis- dos. (RIC nº 2.746/00) .
ponibíiízados para a Associação Soro-positivos e Requerimento de Informação que solicita ao Sr.
Amigos do Estado do Amazonas - ASSAM, no Esta- Ministro da Educação informações sobre os recursos
do do Amazonas. (RIC nº 2.735/00) liberados para a manutenção das Escolas Públicas.

Requerimento de Informação que solicita ao Sr. (RIC nº 2.74~/00) _ ..
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão infor- . . Requenmento_d~ Informa~ao que soliCita ao Sr.
mações sobre os estudos elaborados pelo IBGE, ~lnlStro da Educaçao Informaçoes sob~e?~ recursos
quanto à participação do setor informal da economia liberados para o Programa Esporte Solldano. (RIC nº
no PIB brasileiro. (RIC nº 2.736/00) 2.748/00)

Requerimento de Informação que solicita infor- Requerjmen.t~ de Infor~aAçã~ que solic~ta ,ao ~r.
mações ao Sr. Ministro do Trabalho e Emprego infor- Chefe ~a Casa CIVil da Presld~ncla da Republlca In-
mações sobre as entidades filantrópicas isentas de formaçoes sobre os rec~r~~s hberad~s para os pro-
contribuição para a Seguridade Social no Estado do gramas de combate à mlsena. (RIC n- 2.749/00)
Amazonas. (RIC nº 2.737/00)' _Requerime~t~de Informação qu~ solicita in!o.r-

. _ maçoes ao Sr. MInistro do Desenvolvimento Agrano
Requerimento de Informaçao que solicita ao Sr. concernente ao Assentamento de Trabalhadores Au-

Secretário Especial de Desenvolvimento Urbano da rais. (RIC nº 2.750/00)
Presidência da República informações quanto aos re- Requerimento de Informação que solicita infor-
cursos do Programa de Ação Social em Saneamento mações ao Sr. Ministro do Trabalho concernente ao
- PROSEGE. (RIC nº 2.738/00) Programa de Geração de Renda Rural - PROGER.

Requerimento de Informação que solicita ao Sr. (RIC nº 2.751/00)
Ministro do Desenvolvimento Agrário informação re- . . Requerimento ~e Inform~ção que soli~ita ao Sr.
ferente ao Programa Nacional de Agricultura Familiar MInistro do Trabalho Informaçao concernente ao Pro·
_ PAONAF. (AIC nº 2 739/00) grama de Geração de Emprego e Renda Urbana.

. , . _ . . (RIC nº 2.752/00)
. . Requenme.nto .de Inforn~açao que soliCIta ao Sr. Requerimento de Informação que soiicita infor-,

Ministro da Justiça Informaçoes sobre o art. 113 da mações ao Sr. Ministro do Trabalho concernente ao
Lei nº 8.078/90, que trata sobre o Código de Defesa Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. (RIC nº
do Consumidor. (AIC nº 2.740/00) 2.753/00)

Requerimento de Informação que solicita infor- Requerimento de Informação que solicita ao Sr.
mações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário Ministro da Integração Nacional, através da Sudam,
informações sobre a implantação do Projeto de De- informações acerca das providências administrativas
senvolvimento Sustentável Morena - POS, em Presi· quanto às empresas WTC Manaus - Com. Adm. e
dente Figueiredo, no Estado do Amazonas. (RIC nº Parte;-8fA e Manaus Hotéis e Turismo S/ª (RIC nº
2.741/00) 2.754/0d).
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Requerimento de Informação - Solicita ao Sr. PEDRO EUGÊNIO e OUTROS - ProposJa de
Ministro dos Transportes informações quanto à situação Emenda à Constituição, altera dispositivos da Constitui-
das Rodovias Federais. (RIC nº 2.755/00). ção Federal com o intuito de eliminar a contribuição so-

Requerimento de Informação - Solicita ao Sr. Mi- cial incidente sobre a folha de salários destinad~ ao fi-
nistro da Saúde informação referente ao Programa de nanciamento da Seguridade Social, bem como aquelas
Redução da Mortalidade Infantil. (RIC nQ 2.756/00). destinadas às entidades privadas de serviço soci~t e de

Requerimento de Informação - Solicita ao Sr. Mi- formaç~o profissional vinculadas ao sistema ~indical.
nistro da Saúde informação referente ao Programa de (PEC rr 314/00). . :_ ,.
Redução da Mortalidade Infantil. (RIC nº 2.757/00). VICENTE CAROPRESO - Projeto de lei'l?cres-

Requerimento de Informação _ Solicita ao Sr. cen~a parágraf<:aO,art.14~ d~ Lei nB 9.~03/97, qU\3,institui
Ministro da Saúde informação referente ao Programa o Codlgo de,TranSito BraSileiro. ( PL n- 3.947~00).
de Combate da Febre Amarela. (RIC nQ 2.758/00). DA. HELIO - Requerimento de Informação; solici-

Requerimento de Informação _ Solicita informa- ta,a.Agência Na?ion~1 de Vigil~ncia Sanitária, at~vés do
ções ao Sr. Ministro da Fazenda concernente ao Progra- Mml~tro da Saude, }~formaçoes oacerca do regl~tro de
ma de Crédito Popular, coordenado pelo Banco Nacional medlcament?s generlcos. (RIC rt'" 2.765/00) ,., ,
de Desenvolvimento Social- BNDES. (RIC nQ 2.759/00). ~~. ~E~IO ~ OUTROS - Propost~ ~e_Em~nda a

Requerimento de Informação _ Solicita ao Sr. Mi- Con.stl~ulçao, InclUI no art. 144 d~ Con~tltUlçao ~ed:~I,
nistro das Comunicações informações relativos proces- um Incls~ VI ao caput e um § 5=-A, crlan~o as p~hclas
sos dos trabalhadores anistiados. (RIC nB 2 760/00) metropolitanas, e altera a redaçao do § 6 , tambem do

. . art. 144. (PEC nº 315/00).
Requerimento de Informação - Solicita ao Sr. UIZ _' l"-

Ministro dos Transportes informações sobre o pro'eto l MO~EIRA ProJet~ ~e el, dls~~ sobre o
. • _ J acesso aos Serviços de Valor AdiCionado, defmldo'no art.

de revltalJzaçao do Porto de Manaus, no Estado do 61 d l . 9472 d 16 d ' Ih d 1997 (Pl o3 9AO~OO)
Amazonas. (RIC nº 2.761/00). a el. ,e e JU o.e _. rt"'. ~' •

R uerim t d I ~ ão S r 't S M' RUBENS BUENO - Indlcaçao, sugere a mstala-
. eq e~ o e.n ormaç -: o ICI a ao ~. 1- ção do novo posto de aferição de caminhões-tanque na

ntstro da Integraçao NaCional, por meio da Sudam, Infor- 'd d d G E tad d P '(INC nº
mações sobre a liberação de verbas para projetos de di- ~12~0~00)e uarapuava, s o o arana.
versas empresas, conforme abaixo. (RIC nº 2.762/00). ., " . .

MílTON TEMER _ Requerimento de Informação _ PAULO ,D':,LGADO - Requ~rlmento, soliCita a Crl-

S \' 't ' ~ - M' . t d Ed - b açao de Comlssao Externa da Camara dos Deputadoso ICI a Inlormaçoes ao Ims ro a ucaçao so re gra- " , A'
bl I n t B . . C ta t (RIC o para tomar conheCimento acerca das dlvergenclas so-

~e;6~;~0)emas no ns I u o enJamln ons n. rr bre o processo de paz no Oriente Médio e da situação
. . de conflito existente entre o Governo de Israel e a Auto-

, DINO F~RNANDES- Projet~ de Lei, autoriza o ridade Palestina, bem como para colaborar, dentro do
~ns~ltuto NaCional do ~eguro S?clal - I~SS a doar possível, com a retomada do diálogo.
Imovel ~o Estado do RIO de Janeiro. (PL n- 3.946/00).. GILMAR MACHADO e OUTROS _ Requerimen-

NELSOAN ~ARCHEZA~ ~ OUTROS - ~~uen- to de Urgência, requer, nos termos do art. 155, do RICD,
me~to de Ur~e~cla, requer urgencla pa~ a apr~claçao do urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 2.556, de
Projeto de Lei n-3.327, de 2000. (confenndo aSSinaturas), 2000, do Senado Federal, que "altera a redação do art. 9º

Requerimento de Urgência - Requer urgência da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, destinado ao
para a apreciação do Projeto de Lei nº 3.326, de 2000. Comitê Olímpico Brasileiro e ao Comitê Paraolímpico
(conferindo assinaturas). Brasileiro os recursos dos concursos de prognósticos e

LUIZ ANTÔNIO FLEURY - Requerimento de loterias federais e similares que especifica. (conferindo
Informação, requer ao Sr. Ministro de Minas e Energia in- assinaturas).
formações sobre a contratação sem licitação da empre- ARNALDO MADEIRA e OUTROS - Recurso, re-
sa noruega PGS para operar o banco de dados geofísi- quer, nos termos do art. 58, § 3!l, combinado com o art.
cos da indústria petrolífera brasileira.(RIC nº 2.764/00), 132, § 2º, do RICD, seja submetido ao Plenário o Praje-

LíDERES - Requerimento. requer, nos termos do to de Lei nº4.692/98, do Poder Executivo, que "Altera e
art. 91, inciso I, do RICD, a transformação de uma ses- acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do
são Plenária em Comissão Geral, para debater com en- Trabalho". (REC nº 115/00).
tidades da sociedade civil o Projeto de Lei nº 634-D, de JORGE TADEU MUDALEN e OUTROS - Pro-
1975, que institui o Código Civil, em data a ser definida. posta de Em€:1da à Constituição, inclui no art. 14da Cans-
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tituição Federal, parágrafo prevendo lei complementar que de paz deflagrado em anos recentes para resolver a
disponha sobre a proteção do eleitor. (PEC nº 316/(0). chamada questão palestina.

Proposta de Emenda à Constituição - Altera o art. A legislação das Nações Unidas que criou o Esta-
228 da Constituição Federal. (conferindo assinaturas). do Palestino e o Estado de Israel foi descumprida. O

VANESSA GRAZZIOTIN e FERNANDO ZUPPO - Estado de Israel foi criado, o Palestino, não. O território-
Requerimento de Informação, solicita ao Sr. Ministro da neutro em Jerusalém também não tem sido respeitado.
Justiça informações acerca do Processo nº 49/92 enca- Na Câmara dos Deputados, há Parlamentares de
minhado ao Cadê, pela empresa LABNEW Indústria e origem judaica, árabe e palestina. Sendo País de imi-
Comércio Ltda. (RIC nº 2.766/00). grantes, temos de contribuir de alguma maneira para

'Indicação - Requer providências quanto ao Pro- pacificar aquela importante região do mundo.
pesso nº 49/92, encaminhado ao Cadê, pela empresa É o requerimento que faço à Mesa. Espero que a
LABNEW Indústria e Comércio Ltda. (INC nº 1.291/00). Presidência o defira e indique comissão pluripartidária,

VIRGíLIO GUIMARÃES - Projeto de Lei, cria o composta por Deputados que possam comparecer
voto em lista partidária pré-ordenanda para eleições àquela região.
proporcionais. (PL nº 3.949/00). O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) -

Projeto de Lei - Fixa mandato para o Presidente O requerimento de V. Exª- será publicado.
do Banco Central e normas para sua escolha. (PL nº O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a palavra
3.950/00). pela ordem.

. aProjeto de Lei - Acrescenta inciso I do artigo 15~a O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) _
Le,' n- 9.504, de 30 de setembro de 1997, expressa0. Tem V. Exª a palavra.
(PL nº 3.951/00) '.

. d L' F' d' 70 d OSR. DR. HELIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem revl-
. :rojeto e el- Ica acrescenta o ~o artigoP~ ~ são do orador.) _ Sr. Presidente, encaminhei à Mesa ra-

LeI n 9.096, de setembro de 1995, paragrafo. (n querimento de informações ao Ministério da Saúde, tendo
3.952100): . . . . . em vista que aprovamos a isenção fiscal e a diminuição de

o Projeto de Lei -.Modifica-se o artlg~ 105 da Lei impostos dos medicamentos, no sentido de manter ou di-
n- 4.737/65, de 19 de julho de 1965. (PL n- 3.953/00). minuir o custo da cesta básica de medicação contínua.

~I~ARDO I~R e OUTR~S =- Recurso, contr:a a No caso, para que tenhamos controle de preço de
~precl~ç~o conclUSiva das Comlssoes ~obre o Projet~ medicamento na praça, é preciso estimular o número
de Lei n- 5.788-0/90 - Estatuto da Cidade. (REC n- de medicamentos genéricos.
116/00). N t'd t . h d .. .. esse sen I o, es amos encamm an o requerl-

. DIN<? F~RNANDES - ProJet~ de Lei, autoriza o mento de informações solicitando ao Ministério da
!ns!ltuto NaCional do .Seguro S?clal - I~SS a doar Saúde o número existente de processos de liberação
Imove;' a~ Estado d~ RIO de ~anelro. (:L n- 3.~54/00). de medicamentos genéricos em tramitação e quantos

ProJet~ de ~el - Autonz~ o, Instituto NaCIonal ~o são liberados pela Agência Nacional de Vigilância Sa-
Seguro Social-INSS a doar Imovel ao Estado do RIO nitária. Quais as empresas fabricantes e distribuido-
de Janeir~. (PL nQ 3.955/00). ras que obtiveram a liberação de registro de medica-

o SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente, mentos genéricos? Quanto tempo, em média, um
peço a palavra pela ordem. processo de registro de medicamento genérico leva

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) - para ser aprovado pela Agência? Quais são os princi-
Tem V. Ex§ a palavra. pais entraves na conclusão de um processo de regis-

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or- tro de medicamentos? E qual a política de inclusão de
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apre- genéricos na cesta básica de medicamentos ofereci-
sentei requerimento à Presidência solicitando a cria- da aos Estados e Municípios?
çã~ de Comissão Externa da Câmara dos Deputados Sr. Presidente, encaminho proposta de errenda
para tomar conhecimento acerca das divergências de Constituição também à Mesa no sentido de criar po-
sobre o processo de paz no Oriente Médio e da situa- lícias metropolitanas alterando a redação do Fascículo
ção de conflito existente entre o Governo de Israel e a 6º do art. 144, dando às regiões metropolitanas criadas,
autoridade palestina, como também para colaborar, nos termos do art. 25, do § 39 da Constituição, funções
dentro do possível, com a retomada do diálogo. de polícia judiciária, apuração de infrações penais, ex-

Todos os colegas sabem que o mundo inteiro de- ceto militares, e ação de polícia ostensiva e de preser-
positava grande esperança no processo de negociação vação da ordem pública, o que significa dizer, dar às ci-



VII- ENCERRAMENTO
,

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen)
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) 
Comparecem mais os senhores:
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dades metropolitanas a responsabilidade, se polícia valor adicionado definido no art. 61 da Lei nº 9.472, de 16
metropolitana, coordenando as polícias, e exercendo a de julho de 1997, porquanto o desenvolvimento tecnológi-
ação ostensiva das polícias. Tudo isso com o objetivo de co no campo das telecomunicações permitiu o surgimento
diminuir a violência urbana e combatê-Ia. de uma nova modalidade-de-serviços;que, ao lado da ati-

Era o que tinha a dizer. vidade fim das concessionárias dos serviços públicos de
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) - telecomunicações, constitui atividade econômica inteira-

A proposição de V. Ex!! vai à publicação. mente nova, produzindo significativas receitas tributárias e
O SR. LUIZ MOREIRA - Sr. Presidente, peço a gerando substancial número de empregos.

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) 

Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. LUIZ MOREIRA (PFL - BA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminhei à Mesa
projeto de lei que dispõe sobre o acesso aos serviços de

RORAIMA

Almir Sá
Luciano Castro

Presentes de Roraima : 2

AMAPÁ

Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Jurandil Juarez

Presentes de Amapá : 3

PARÁ

Babá
Nilson Pinto
Renildo Leal
Vic Pires Franco

Presentes de Pará : 4

AMAZONAS

Arthur Virgílio
Átila Lins
Pauderney Avelino
Vanessa Grazziotin

Presentes de Amazonas : 4

RONDONIA

Marinha Raupp

Presentes de Rondonia : 1

ACRE

Marcos Afonso
Sérgio Barros
Presentes de Acre : 2

Partido

PPB
PFL

PTB
PSB
PMOB

PT
PSOB
PTB
PFL

PSDB
PFL
PFL
pedoB

PSOB

PT
PSDB

Bloco

PSB/PCDOB
PMOB/PTN

PSB/PCDOB
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Partido Bloco
TOCANTINS

Freire Júnior PMDB PMDB/PTN
Igor Avelino PMDB PMDB/PTN
Kátia Abreu PFL
Pastor Amarildo PPB
Presentes de Tocantins : 4

MARANHÃO

Francisco Coelho PFL
Neiva Moreira PDT

Presentes de Maranhão : 2

CEARÁ

Aníbal Gomes P!'V1DB PMDB/PTN
Euntcio Oliveira PMDB PMDB/PTN
Nelson Otoch PSDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PSDB

Presentes de Ceará : 5

PIAuI

Atila Lira PSDB
Ciro Nogueira PFl
Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PTN

Presentes de Piauí : 3

PARAfBA

Wilson Braga PFL

Presentes de Paraíba : 1

PERNAMBUCO
,

Ojalma Paes PSB PSB/PCDOB
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB
José Múcio Monteiro PFL
Osvaldo Coelho PFl
Ricardo Fiuza PFl
Sérgio Guerra PSDB

Presentes de Pernambuco : 6

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB
Joi3o Caldas PL PUPSL

Presentes de Alagoas : 2

SERGIPE

Jorge Alberto PMDB PMDB/PTN

Presentes de Sergipe : 1
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Partido Bloco
BAHIA

Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB
Jaques Wagner PT
João Almeida PSOB
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PMOB PMOB/PTN
Jutahy Junior PSOB
Paulo Magalhães PFL
Saulo Pedrosa PSOB
Walter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves PFL

Presentes de Bahia : 11

MINAS GERAIS

Ademir Lucas PSOB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSOB
Custódio Mattos PSDB
Fernando Oiniz PMOB PMDB/PTN
Ibrahim Abi-Ackel PPB
José Militão PSOB
Júlio Delgado PMOB PMOB/PTN
Marcos Lima PMOB PMOB/PTN
Maria do Carmo Lara PT
Nilmário Miranda PT
Olimpio Pires POT
Philemon Rodrigues PL PUPSL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Saraiva Felipe PMDB PMOB/PTN
Silas Brasileiro PMOB PMOB/PTN
Tilden Santiago PT
Virgflio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSOB

Presentes de Minas Gerais: 20

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB

Presentes de Espírito Santo : 1

RIO DE JANEIRO

Ayrton Xerêz PPS
Dino Fernandes PSOB
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMDB PMDB/PTN
Luisinho PST
Mattos Nascimento PST
Vivaldo Barbosa PDT

Presentes de Rio de Janeiro : 7
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Partido Bloco

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSOB
A!doRebeJo PCdoS PSS/PCOOS
Arnaldo Madeira PSOB
Chico Sardelli PFL
De Velasco PSL PUPSL
Emerson Kapaz PPS
Jair Meneguelli PT ,
José lndio PMDB PMDB/PTN
Marcos Cintra PL PUPSL
Paulo Lima PMDB PMDB/PTN
Ricardo Izar PMDB PMDB/PTN
Robson Tuma PFL
Salvador Zimbaldi PSOB
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Wagner Salustiano PPS
Xico Graziano PSOS

Presentes de São Paulo: 18

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDS
Welinton Fagundes PSDB
I

Presentes de Mato Grosso : 4

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela PT
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT

Presentes de Distrito Federal : 4

GOIÁS

Juquinha PSDB
Lidia Quinan PSDB
Norberto Teixeira PMDB PMOB/PTN

Presentes de Goiás : 3

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMDB PMDB/PTN

Pedro Pedrossian PFL

Presentes de Mato Grosso do Sul : 2

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Airton Roveda PSOS
AJex Canziani PSDB

Gustavo Fruet PMDB PMD8/PTN

Márcio Matos S.Part.
Padre Roque PT

Presentes de Paraná : 6
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SANTA CATARINA

Gervásio Silva
João Matos
Luci Choinacki
Paulo Gouvêa
Raimundo Colombo

Presentes de Santa Catarina : 5

RIO GRANDE DO SUL

Caio Riela
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolím
Nelsol1 Marchezali
Osvaldo Biolchi
Roberto Argenta

Presentes de Rio Grande do Sul : G

Partido

PFL
PMDB
PT
PFL
PFL

PTB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PHS

Dezembro de 2000,
Bloeã

PMDB/PTN

PMDB/PTN,

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

RORAIMA
Alcaste Almeida PMDB PMDB/PTN

Francisco Rodrigues PFL

Luis Barbosa PFL

Robérlo Araújo PL PUPSL

Salomêo Cruz PPB

Total de Ausentes: 5
AMAPÁ

Antonio Feiião PSDB

Badu Picanço PSDB

Fátima Pelaes PSDB

Sérgio Barcellos PFL

Total de AU$entes: 4
PARÁ
Deusdeth Pantoja PFL

Elcione Barbalho PMDB PMDB/RTN

Josué Bengtson PTS

Niclas Ribeiro PSDB

Total de Ausentes: 4
RONDONIA
Confúcio Moura PMDB PMDBIPTN

Expedito Júnior PFL

Total de Ausentes: 2
TOCANTINS

Paulo Mourão PSDB

Total de Ausentes ~ 1
MARANHÃO
Albérico Filho PMDB P.~o1D8/PTN

José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB

Mauro Fecurv PFL
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Partido Bloco

MARANHÃO

Paulo Marinho PFL

Remi Trinta PST

Roberto Rocha PSDB

Total de Ausentes: 6
CEARÁ
Chiquinho Feitosa PSDB

Inácio Arruda PCdoS PSBIPCDOB

Pinheiro Landim PMDB PMDB/PTN

Total de Ausentes: 3
PIAuf
I
Paes Landim PFL

Total de Ausentes ,= 1
RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL

Laire Rosado PMDB PMDB/PTN

Lavoisier Maia PFL

Total de Ausentes: 3
PARA[BA

Marcondes Gadelha PFL

Total de Ausentes: 1
PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL

Armando Monteiro PMDB PMDB/PTN

Carlos Batata PSOB

Fernando Ferro PT

José Mendonça Bezerra PFL

Luciano Bivar PSL PUPSL

Marcos de Jesus PSDB

Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS

Severino Cavalcanti PPB

Total de Ausentes: 10
SERGIPE

Sérgio Reis PSDB

Total de Ausentes: 1
BAHIA
FrancistOnio Pinto PFL

Jairo Carneiro PFL

João Carlos Bacelar PFL

Jorge Khoury PFL

José Ronaldo PFL

Reginaldo Germano PFL
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Partido Bloco
Total de Ausentes: 6
MINAS GERAIS

Glycon Terra Pinto PMOB PMOB/PTN

Jaime Martins PFL

João Fassarella PT

Rafael Guerra PSOB

Total de Ausentes: 4

ESPÍRITO SANTO

Magno Malta PTB

Nilton Baiano PPB

Rita Camata PMOB PMDB/PTN

Total de Ausentes: 3
RIO DE JANEIRO

Bispo Rodrigues PL PUPSL

Eduardo Paes PTS

Eurico Miranda PPB

Francisco Silva pst
Laura Carneiro PFL

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB

Wanderley Martins S.Part.

Total de Ausentes: 7
SÃO PAULO

André Benassi PSDB

Celso Russomanno PPB

Cunha Bueno PPB

João Herrmann Neto PPS

José de Abreu PTN PMDB/PTN

Julio Semeghini psbs
Nelson Marquezelli PTB

Ricardo Berzoini PT

Total de Ausentes: 8

MATO GROSSO

Uno Rossi P$DB

Total de Ausentes: 1
DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoS .PSB/PCOOB

Wigberto Tartuce \:>P13

Total de'Ausentes: 2
GoIÁs

Barbosa Neto PMD13 .PMOB/PTN

Geovan Freitas l=lMOl3 PMDS/PTN

LCcia Vânia r!3oS
Nair Xavier Lobo l=lMbEl PMOB/PTN
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GOIÁS
Partido Bloco

Pedro Wilson PT

Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PTN
Total de Ausentes: 6
MATO GROSSO DO SUL

Marisa Serrano PSDB

Waldemír Moka PMDB PMDB/PTN
Total de Ausentes: 2
PARANÁ

BasllioVillaní PSDB

Dilceu Sperafico PPB

Hermes Parcianello PMDB PMDB/PTN

Luciano Pizzatto PFL

Max Rosenmann PSDB

Oliveira Filho PSDB

Ricardo Barros PPB

Santos Filho PFL

Total de Ausentes: 8
SANTA CATARINA

; I

Edison Andrino PMDB PMDB/PTN

Total de Ausentes: 1
RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT

Júlio Redecker PPB

Luiz Mainardi PT

Nelson Proença PMDB PMDB/PTN

Synval Guazzelli PMDB PMDB/PTN

Waldir Schmidt PMDB PMDB/PTN

Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSDB

Total de Ausentes: 8

o SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu, Mudalen) 
Encerro a sessão, convocando outra, extraordinária,
para hoje, quarta-feira, dia 13, às 19 horas e 04 minutos,
com a seguinte:

ORDEM DO DIA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Em 13 de dezembro de 2000

(Quarta-feira)

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(Após à Sessão Ordinária)

ORDEM DO DIA

1
ELEiÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS À COMISSÃO REPRESENTATIVA

DO CONGRESSO NACIONAL
(Artigo 58, § 49 da Constituição Federal)

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, c/c art. 202 do Regimento Interno)

Discussão

2,
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 249-C, DE 2000
(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº249-A, de 2000, que altera
o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
introduzindo artigos que criam o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza.

(Encerra-se a sessão às 19 horas.)
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Ata da 2356 Sessão, Extraordinária, Noturnct
em 13 de dezembro de 2000

Presidência do Srs.: Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente

Jaques Wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Luciano Castro
Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota

Partido Bloco

Às 19horas e04 minutos comparecem os senhores:
Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad

RORAIMA
Airton Cascavel
Almir Sá
Presentes de Roraima 2

AMAPÁ
Sadu Picanço
Or. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Presentes de Amapá 6

PARA
Anivaldo Vale
Babá
Gerson Peres
Jorge Costa
José Priante
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes de Pará 12

AMAZONAS
Arthur Virgllio
Átila Lins
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Luiz Fernando
Pauderney Avelino
Silas Câmara
Vanessa Grazziotin
Presentes de Amazonas 8

PPS
PPB

PSDB
PPB
PTS
PSB
PSDB
PMDB

PSOB
PT
PPB
PMDB
PMDB
PSDB
PT
PFL
PTB
PT
PFL
PSDB

PSOB
PFL
PFL
PFL
PPB
PFL
PTS
PCdoS

PSB/PCOOB

PMDB/PTN

PMDB/PTN
PMDB/PTN

PSB/PCDOB
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Partido Bloco
RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS. I

Furíped~s Miranda PDT
Marinha Raupp PSDB• I

Niltan Capixaba PTB
Oscar Andrade

• I

PFL
Sérg"io Carvalho PSOB
Presentes de Rondonia 6

ACRE, ,

IIdefonço Cordeiro PFL
João Tota PPB
José AJeksandro PSL PUPSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros

I

PSOB
;Zila Bezerra PFL
Presentes de Acre 8

TOCANTINS .
Antônio Jorge PTB

J I

PMOB/PTNFreire Jqnior PMDB
Igor Avelino PMDB PMDB/PTN
João Ribeiro PFL
KátiaAbreu

I

PFL . , i,
psvaldo Reis PMDB PMDB/PTN
pastor Amarildo PPB
Presentes de Tocantins 7

MARANHÃO
Antoni9 Joa.q~im Araújo PPB

11

Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL

"Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB PMDB/PTN
João Castelo PSDB
Neiva Moreira PD,T
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB PMDB/PTN
Sebastião Madeira PSDB
Presentes de Maranhão 12
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Partido Bloco
CEARÁ
Adolfo MariRho PSDB
Anfbal Gomes PMDB PMDB/PTN
Antonio Cambraia PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Eunfcio Oliveira PMDB PMDB/PTN
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB PMDB/PTN
Mauro Benevides PMDB PMDB/PTN
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PTN
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feij6 PSDB
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB
Vicente Arruda PSDB
Presentes de Ceará 19

PIAuí
Átila Lira PSDB
B.Sá PSDB
Ciro Nogueira PFL
Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PTN
João Henrique PMDB PMÓ-S/PTN
Mussa Demes PFL
Themfstocles Sampaio PMDB PMDB/PTN
Wellington Dias PT
Presentes de Piauí 8

RIO GRANDE 00 NORTE
Ana Catarina PMDB PMDB/PTN
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PTN
Iberê Ferreira PPB
Múcio Sá PMDB PMDB/PTN
Ney Lopes PFL
Presentes de Rio Grande do Norte 5

PARAíBA
Adauto Pereira PFL
Armando Abflio PMDB PMDB/PTN
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB PMDB/PTN
Damião Feliciano PMDB PMDB/PTN
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PTN
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL
Presentes de Paraíba 10
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, .
PERNAMBUCO
Carlos Batata
Clementino Coelho

, I

Djalma Paes
Eduardo Campos
Inocêncio Oliveira
João Colaço
Joaquim Francisco
Joel De Hollanda
José Chaves

I

José Múcio Monteiro
Luiz Piauhylino
Osvaldo ,Coelho
I . I

Ricardo Fiuza
Salaliel Carvalho
Sérgio Gue~ra I

Presentes de Pernambuco 1 5

ALAGOAS
I' ,

Albérico Cordeiro
Augusto Farias

, r ,

Givaldo Carimbão
Helenildo Ribeiro
João Caldas
José Thomaz NonO
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante
Presentes de Alagoas 9

I

SERGIPE
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Ivan Pai;xão
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
I I,

Pedro Valadares
Presentes de Sergipe 7

Partido

PSDB
PPS
PSB
PSB
PFL
PMDB

I

PFL
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PFL
PMOS
PSDB

PTB
PPB
PSB
PSDB
PL
PFL
PST
PMDB
PPS

PSDB
PPB
PPS
PMDB
I

PSDB
PT
PSB

I

Bloco

PSB/PCDOB
PSB/PcboB
I , '

PMDB/PTN

I

PMDB/PTN

PMDS/PTN

I j

PSB/PCDOB
, I

PUPSL

PMbB/PTN

PMDB/PTN

PSB/PCOOB
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Partido Bloco
BAHIA
Benito Gama PFL
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB PMDB/PTN
Eujácio Simões PL PUPSL
Félix Mendonça PTB
Geddel Vieira Lima PMDB PMDB/PTN
Geraldo Simões PT
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB
Jaime Fernandes PFL
João Almeida PSDB
João Leão PSDB
Jonival Lucas Junior PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PMDB PMDB/PTN
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PMDB PMDB/PTN
Luiz Moreira PFL
Mário Negromonte PSDB
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Roland L.avigne PMDB PMDB/PTN
Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir piref.. PT
Walter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves PFL
Presentes de Bahia 3:2
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Partido Bloco
MINAS GERAIS ,
Ademir Lucas PSDB
Aécio Neves P~DB
Antônio do Valle PMDB PMDB/PTN
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PL PUPSL
Cflrlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSOB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB PMDB/PTN
~i1mar Machado PT
Hélio Costa pMDB PMDB/PTN
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
João Magalhães PMDB PMDB/PTN
José Milita0 PSDB
Júlio Delgado PMDB PMDB/PTN
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL PUPSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB PMDB/PTN
Maria do Carmo Lara PT 1, ,
Maria Elvira PMDB PMDB/PTN
Mário Assad Júnior PFL I

Mário de Oliveira PMDB PMDB/PTN
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
OdelmoLeão PPB

I

Olímpio Pires PDT
Osmânio Pereira PSOB
I

Paulo Delgado PT
philemon Rodrigues PL PUPSL
Roberto Brant PFL
Romel Anizlo pPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PTN
S~rgio Miranda PCdoB P;3BIPCDOB
SUas Brasileiro PMDB PMDB/PTN
Tilden Santiago pT
Virgrlio Guimarães PT
Vittorio Mediolí PSDB

I

Walfrido Mares Guia p;rB
Zaire Rezende PMDB PMDB/PTN
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais 49
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Partido Bloco
EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSOB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Marcus Vicente PSOB
Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PSDB
Presentes de Espírito santo 7

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PSDB
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Carlos Santana PT
Camélia Ribeiro POT
Oino Fernandes PSDB
Dr. Helena PSDB
EberSílva POT
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
lédio Rosa PMDB PMDB/PTN
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoS PSB/PCOOB
João Mendes PMOS PMOB/PTN
João Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMOB PMOB/PTN
José Carlos Coutinho PFL
Luisinho PST
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Mareio Fortes PSOB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid POT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL
Paulo Feijó PSDB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSOB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Presentes de Rio de Janeiro 39
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Partido Bloco
SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB
Alberto Mourão PMOB PMOB/PTN
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB
A1oizio Mercadante PT
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannullzlo PSDB
Antonio Kandir PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Madeira PSOB
AryKara PPB
Bispo WandervaJ PL PUPSL
Celso Giglio PTS
Chico Sardelli PFL
Clovis Volpi PSOB
Corauci Sobrinho PFL
Oe Velasco PSL PUPSL
Delfim Netto PPS
Or. EviJásio PSB PSB/PCDOB
Dr. Hélio POT
Duilio Pisaneschi PTS
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo POT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Paulo PJ
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PTN
José Dirceu PT
José ~enorno PT
José Indio PMDB PMDB/PTN
José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Lamartine Posella PMDB PMOB/PTN
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB
Maluly Netto PFL I
Marcelo Barbieri P~DB PMDB/PTN
Marcos Cintra PL PUPSL
Medeiros PFL
Milton Monti PMDB PMDB/PTN
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PTN
Neutan Lima PFL
paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMOB PMOB/PTN
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PMDS PMDB/PTN
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio D6ria PSDB
Silvio Torres PSDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPB
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Partido Bloco
SÃO PAULO
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSOB
Zulaiê Cobra PSOB
Presentes de São Paulo 61

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL
Murílo Domingos PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB PMDB/PTN
Welinton Fagundes PSOB
Wilson Santos PMDB PMDB/PTN
Presentes de Mato Grosso 7

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMDB PMDB/PTN
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PTN
Maria Abadia PSOB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Presentes de Distrito Federal 6

GOIÁS
Euler Morais PMOB PMDB/PTN'
Geovan Freitas PMDB PMDB/PTN
Jovair Arantes PSOB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PTN
Norberto Teixeira PMDB PMDB/PTN
Pedro Canedo PSOB
Pedro Chaves PMDB PMDB/PTN
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
VilmarRocha PFL

Presentes de Goiás 12

MATO GROSSO DO SUL
Flávio Derzi PMOB PMDB/PTN
João Grandão PT
Manoel Vitória PT
Marçal Filho PMDB PMD~/PTN

Pedro Pedrossian PFL
Presentes de Mato Grosso do Sul S
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PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Basílio Villani

I

Chico da Princesa
pro Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra
~osé Borba
~osé Carlos Martinez
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
I

Moacir Micheletto
Nelson Meurer
OdíÍio Balbinotti
Osmar Serraglio
Padre Roque
Rubens Bueno
Werner Wanderer
Presentes de Paraná 23

. . \
OlARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS,

Partido

PFL
PFL
PSDB
PSDS'
psbs
PSDB
t

PT
PSDB
Pfv1DB
PTB
PFL
PMDB
PTS

I

PPB
PSDB
S.Part.
PMDB
PPB
PSDB
PMDB
PT
PPS
PFL
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Bloco

PMDB/PTN

I •

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
cartito Merss
Edinho Bez
Eni Voltolini
, I

Fernando Coruja
Gervésio Silva
Hugo,Biehl
João Matos
João p,izzolatti
Luci Choinacki

J

Paulo Gouvêa
I I I

Raimundo Colombo
Renato Vianna,
Serafim Vehzon
yicente Caropreso
Presentes de Santa Catarina 15

PFL
fr
PMDB
PPB
por
PFL
PPB
PMOB
PPB
PT
PFL
PFL
PMDB
PDT
PSDB

I ,

PMDB/PTN

PMOB/PTN

PMOB/PTN



67550 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

Partido Bloco
RIO GRANDE DO SUL
Airton Oipp POT
Alceu Callares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB PMDB/PTN
Oarcísio Perondi PMDB PMDB/PTN
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT

.Fernando Marroni PT
\Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB PMDB/PTN
~enrique Fontana PT
~uis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT

I

Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PTN
I

Nelson Marchezan PSDB
Osvaldo Biolchi PMDB PMDB/PTN

\

PUPSLPa'ulo José Gouvêa PL
PaLIo Paim PT

I PDTPOTpeo de Mattos
RODerto Argenta PHS

I

Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB PMDB/PTN
Veda Crusius PSDB
Presentes de Rio Grande do Sul 25
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l-ABERTURA
!

. O SR. PRESIDENTE (Herác!ito Fortes) - A lista
de presença registra o comparecimento de 425 Se
nhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. MARÇAL FILHO - Servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Passa-se
à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

IV - ORDEM DO DIA

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

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes).

I 1
.ELEiÇÃO DOS ~EMBROS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS À COMISSÃO REPRESENTATIVA

DO CONGRESSO NACIONAL
(Art. 58, § 4º da Constituição Federal)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Srs.
Deputados, conforme determina o § 4º do art. 58 da
Constituição F!3deral, realizaremos a eleiçã,o dos .re
presentantes da Câmara dos Deputados que integra
rão a Comissão Representativa do Congresso Nacio
nal, cujo mandato coincidirá com o período de recesso
pariamentar. ,

Os partidos políticos indicaram, de acordo
com a proporcionalidade partidária, os integrantes
da Comissão. A Mesa vai submeter os nomes à
aprovação dia Plenário pelo processo de aclama
ção, se este for o desejo de todos.. Esta Presidência
solicita aos Srs. Deputados que se manifestem, à
medida que for citando os nomes.

Titulares do Bloco Parlamentar PSDB/PTB:
Deputados Antônio Jorge, Jovair Arantes, Juquinha
e Maria Abadia.

Suplentes do Bloco parlamentar PSDB/PTB:
Deputados Aécio Neves, Dino Fernandes, Eduardo
Seabra e Jutahy Junior.

Titulares do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN:
Deputados IgorAvelino, Pedro Chaves e Pedro Novais.

Suplentes do Bloco Parlamentar PMDB/PSTIPTN:
Deputados Alberto Fraga, Jorge Wilson e Mendes Ribeiro
Filho.

Titulares do PFL: Deputada Kátia Abreu e De
putados Paes Landim e Ronaldo Caiado.

Suplentes do PFL: Deputados IIdefonço Cordeiro,
Moroni Torgan e Paulo Octávio.

Titulares do PT: Deputados Geraldo Magela e
Pedro Celso.

Suplentes do PT: Deputados Paulo Paim e Virgílio
Guimarães.

Titulares do PPB: Deputados Márcio Reinaldo
Moreira e Severino Cavalcanti.

Suplentes do PPB: Deputados Roberto Balestra
e Wigberto Tartuce. . '

Titular do PDT: Deputado Fernando Coruja.

Suplente do PDT: Eurípedes Miranda.

Titular do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB: De
putado Gonzaga Patriota.

Suplente do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB:
Deputado Agnelo Queiroz.

Titular do PHS: Deputado Roberto Argenta.

Fica uma vaga de suplente. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Apro
vada a representação da Câmara dos Deputados na
Comissão Representativa do Congresso Nacional,
por aclamação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 249-C, DE 2000.

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 249-A, de 2000, que altera
o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
introduzindo artigos que criam o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Em
discussão.

Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada
a discussão.,

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Passa-se
à votação da matéria.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

, O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exª a palavra.
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O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsis-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, proponho aos Srs. tência, cujos recursos serão aplicados em ações su-
Líderes e ao Sr. Relator que os partidos se manifestem plementares de nutrição, habitação, educação, saú-
sem encaminhamentos de bancada. Trata-se de vota- de, reforço de renda familiar e outros programas de
ção em segundo turno de matéria que já foi objeto de relevante interesse social voltados para a melhoria da
extenso debate. Passaríamos, então, diretamente para qualidade de vida:' (AC)".
a orientação de bancada e votação. "Parágrafo único. O Fundo previsto neste arti-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com go terá Conselho Consultivo e de Acompantiamen-
a palavra para encaminhar o Sr. Relator, Deputado to que conte com a participação de represenfántes
Paulo Magalhães. da sociedade civil, nos termos da leL" (AC).

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Sem "Art. 78. Compõem o Fundo de Combate e Erra-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- dicação da Pobreza:" (AC).
putados, é extremamente gratificante ouvir dos Lí- "1- a parcela do produto da arrecadação corres-
deres desta Casa posicionamento no sentido de pondente a um adicional de oito centésimos por cento,
agilizarmos ao máximo a votação desse Fundo de aplicável de 18 de junho de 2000 a 17 de junho de 2002,
Combate à Pobreza. na alíquota da contribuição social de que trata o 'art. 75

Srs. Deputados, faço questão de enaltecer o tra- do Ato das Disposições Constitucionais Transitárlas;"
balho do Deputado Roberto Brant na Comissão Mista (AC).
que analisou a matéria e mais ainda do primeiro sig- "11 - a parcela do produto da arrecadação cor-
natário dessa proposta, o Senador Antonio Carlos respondente a um adicional de cinco pontos percen-
Magalhães. S. Exª, preocupado com a situação do tuais na alíquota do Imposto sobre Produtos Industri-
Brasil, dá mais essa demonstração de sensibilidade, alizados (IPI), ou do imposto que vier a substituí-lo, in-
característica de um estadista, oferecendo, a esta cidente sobre produtos supérfluos e aplicável até a
Casa a bandeira do combate à pobreza. extinção do Fundo;" (AC).

Obrigado. "111 - o produto da arrecadação do imposto de
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Va- que trata o art. 153, inciso VII;" (AC).

mos, então, submeter a matéria à votação. "IV - dotações orçamentárias;" (AC).
Atendendo à sugestão do Deputado Professor "V - dotações, de qualquer natureza, de pessoas

Luizinho, consultamos os Srs. Líderes sobre a neces- físicas ou jurídicas do País ou do exterior;" (AC).
sidade de chamá-los um a um, para que se manifes- "VI - outras receitas a serem definidas na re-, ,

tem, tendo em vista que há consenso em torno da gulamentação do referido Fundo." (AC).
matéria. "§ 1º Aos recursos integrantes do Fundo de que

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vou trata este artigo não se aplica o disposto nos arts. 159
submeter a votos, em 2º turno a Proposta de Emenda e 167, inciso IV, assim como qualquer desvinculação
à Constituição nº 249, de 2000: de recursos orçamentários:' (AC).

Redação para o segundo turno de discussão da "§ 2º A arrecadação decorrente do disposto no
proposta de emenda à constituição nº 249-b, de 2000, inciso I deste artigo, no período compreendido entre
que altera o Ato das Disposições Constitucionais 18 de junho de 2000 e o início da vigência da lei com-
Transitórias, introduzindo artigos que criam o Fundo plementar a que se refere o art. 77 será integralmente
de Combate e Erradicação da Pobreza. repassada ao Fundo, preservado o seu valor real, em

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se- títulos públicos federais, progressivamente resgatáveis
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti- após 18 de junho de 2002, na forma da lei:'(AC).
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex- "Art. 79. É instituído Fundo constituído pelos re-
to constitucional: cursos recebidos pela União em decorrência da de-

Art. 1º A Constituição, no Ato das Disposições sestatização de sociedades de economia mista ou
Constitucionais Transitórias, é acrescida dos seguintes empresas públicas por ela controladas, direta ou indi-
artigos: retamente, quando a operação envolver a alienação

"Art. 77. É instituído, para vigorar até o ano de do respectivo controle acionário a pessoa ou entidade
2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo não integrante da Administração Pública, ou de parti-
de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regula- cipação societária remanescente após a alienação,
do por lei complementar, com o objetivo de viabilizar a cujos rendimentos, gerados aj>ªrtir de 18 de junho de
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20Q2, reverterão ào Fundo de Combate e Erradicação O SR. PROFESSOR L~IZINHO - Não há pres-
da Pobreza:' (AC) sa deste Deputado. Quero apenas que se aprove o

"§ 1º Caso o montante anual ~revisto nos rendi- Fundo.
mentos transferidos ao Fundo de Combate e Erradi- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Pre-
cação da Pobreza, na forma deste artigo, não alcance sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
o valor de quatro bilhões de reais, far-se-á comple- seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema
mentação na forma do art. 78, inciso IV, do Ato das eletrônico.
Disp'osições Transitórias:' (AC). Está iniciada a votação.

~ "§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º, o Poder. Queiram seguir a orientação do visor de cada
Executivo poderá destinar ao Fundo a que se refere posto.
este artigo outras receitas decorrentes da alienação O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a palavra
de bens da União:' (AC). pela ordem.

"§ 3º A constituição do Fundo a que se refere o O Sft PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
caput, a transferência de recursos ao Fundo de Com- V. Exa. a palavra.
bate ,e Erradicação da Pobreza e as demais disposi- O SR. DR. HÉLIO (PDT _ SP. Sem ,revisão do
ções .-referentes ao § 1º deste artigo serão disciplina- orador.) _ Sr. Presidente, o PDT chama os Deputados
das em lei, não se aplicando o disposto no art. 165, § ao plenário e encaminha o voto "sim" à proposição,
9º, inciso 11." (AC). que já foi votada por unanimidade nesta Casa e no

"Art. 80. Os Estados, o Distrito Federal e os Mu- Senado Federal.
nicípios devem instituir Fundos de Combate à Pobre- Quero também parabenizar a Relatoria pelo bri-
za, com os recursos de que trata este artigo e outros Ihantismo e di~er que desejo que uma das prioridades
que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos básicas da aplicação desses recursos seja a melhoria
serem geridos por entidades que contem com a do índice de desenvolvimento infantil do País, que ~e
participação da sociedade civil:' (AC). mostra extremamente baixo para as necessidades de

"§ 1ºPara o financiamento dos Fundos Estadua- nossas crianças. ,
is e o Distrital, poderá ser criado adicional de até dois O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ A
pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Cir- Mesa solicita a presença dos Srs. Deputados em ple-
culação de Mercadorias e Serviços (ICMS), ou do im- nário, pois já está iniciado o processo de votação.
posto que vier a substituí-lo, sobre os produtos e ser- O SR. PROFESSOR LUIZINHO _ Sr. Presidente,
viços supérfluos, não se aplicando, sobre este adici- peço a palavra pela ordem. ,
anal, o disposto no art. 158, inciso IV:' (AC). O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Tem

"§ 2º Para o financiamento dos Fundos Munici- V. Exa. a palavra.
pais, podElrá ser criado adicional de até meio ponto O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT _ SP. Sem
percentual na alíquota ao Imposto,sobre Serviços ou
do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços revisão do orador.) - Sr. Presidente, convoco as Sras.
supérfluo." (AC). Deputadas e os Srs. Deputados do Partido dos Traba-

"Art. 81. Lei federal definirá os produtos e servi- Ihadores para comparecerem ao plenário, a fim,de vo
tarmos a emenda do Fundo de Combate e Erradicp-ção

ços supérfluo a que se referem os arts. 78, inciso 11, e da Pobreza, com a ressalva q'ue J'á havíamos feito quan-
80, §§ 1Q e 2º" (AC).

do do primeiro turno. Em virtude da nossa ressalva,
Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vi- chegou-se a um acordo, qual seja: queremos que todo ~

gor na data de sua publicação. dinheiro seja aplicado no Bolsa-Escola, no Renda Míni-
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- ma e no problema da saúde, para podermos atacar a

te, peço a palavra pela ordery1. fundo a questão da pobreza no País. Entretanto, no pro-
a SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem jeto do Senado, incluiu-se também a aplicação para o

V. Exa. a palavra. saneamento.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem Como aqui se pressupõe 1 bilhão de reais, ficou

revisão do orador.) - Sr. Presidente, é preciso colocar acordado que, no mínimo, 500 milhões de reais do
a matéria em votação. Trata-se de PECo Orçamento, até então designados para o saneamen-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - É evi- to, serão deslocados para o Bolsa-Escola, a fim de
dente. A press?l de V. Exa. me contaminou, Deputado cGmpensar--a--aprovação em segundo turno, da emen-
Professor Luizinho. - da que cria o Fundo de Combate e Erradicação da



Somos 213 adolescentes de 40 nações do mun
do, reunidos aqui no japão para participar da "Iª Con
ferência juvenil para o Futuro". Um grande ideal nos
une: construir um mundo de paz.

Mesmo pertencendo a diversas religiões, quere
mos viver a "Regra de Ouro" existente em nossos cre
dos: "Faze aos outros aquilo que gostarias que fosse
feito a ti, não faças aos outros aquilo que não gostari
as que fosse feito a ti". Praticamente queremos viver o
respeito recíproco, o amor, que está inscrito no cora-
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Pobreza. Senão, sofreríamos o risco de não ter vota- de adolescentes de vários Estados brasileiros que vi-
do a matéria em dois turnos nesta Sessão Legislativa. eram trazer a mensagem da 1ª Conferência Juvenil
Portanto, só teria validade após o ano 2001 , em 2002. para o Futuro, em que apresentam várias propostas e
Com a anuência de todos os Deputados e Líderes - resoluções.
também o Líder do Governo, usando do microfone na- Eles conversaram com todos os Líderes dos vá-
quele momento, concordou com nosso posicionamento rios partidos, com o Sr. Presidente da Câmara dos
-, votamos naquelas condições. Deputados e com o Vice-Presidente do Senado Fede-

Estamos reafirmando nosso posicionamento. ral, ocasião em que apresentaram as resoluçQes e o
Queremos que na Comissão de Orçamento se cum- conteúdo dessa mensagem. Ela contém propostas
pra-se e se consolide o acordo de deslocamento da importantes, como por exemplo o perdão da dívida
verba destinada ao saneamento - 500 milhões de re- dos países pobres e a promoção, por parte de,autori-
ais - ao Programa Bolsa-Escola. Aí poderemos dizer dades e Governos das nações, de políticas públicas
que aprofundamos um programa que, de fato, faz a que garantam a preservação do meio ambiente, a dis-
erradicação da pobreza no País e consolida condi- tribuição de renda e a eliminação da pobreza no
ções de cidadania. Ao mesmo tempo, podemos dar mundo. ..
confiança e um voto de aprovação ao Fundo de Com- E mais, Sr._Presidente, esses jovens condenam
bate e Erradicação da Pobreza nas condições em que os meios de comunicação que promovem, através de
se encontra. suas programações, a violência sob as mais variadas

É nesse sentido que estamos votando "sim". Re- formas. Tratam também do problema da AIDS:e das
afirmo a convocação aos Srs. Deputados e alerto a to- drogas, temas que afetam de forma aguda nossa
dos que, após esta, teremos outra sessão extraordi- juventude, nossos adolescentes.
nária, para a apreciação de cinco proj~tos, sendo que Solicito, portanto, que o conteúdo dessa mensa-
um deles pode vir a ter votação nominal. Não é certo gem seja transcrito nos Anais da Casa, para que to-
que esta seja a última votação nominal do dia. Portan- dos os Parlamentares e todo o povo brasileiro tomem
to, não se dispersam, permaneçam na Casa, porque conhecimento de que a juventude se está mobilizan-
os primeiros projetos terão votação simbólica, mas há do e denunciando o que há de mais grave, sob~etudo
um que poderá ter votação nominal. como conseqüência da política econômica do modelo

Obrigado, Sr. Presidente. neoliberal, a qual afeta sobretudo as nações pobres

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- do mundo. , .
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha Peço as au:ondades parlamentares ~ue. ?SSU-

"sim" a esta matéria, relacionada ao fundo da pobre- mam o compro.mlsso, no que depend~r de SI, a fim de
za, e solicita a sua bancada que compareça ao plená- que es~.: m~n1fest? e essas re~oluçoes possa~ ter
rio, pois a votação é nominal. Também informa que, cons~qu~~c~a~ praticas, traduzlnd?-se em "p'r~Jetos
após esta votação, haverá o encerramento desta ses- ~e.lel ou iniCiativas do Poder Exeacutlvo q~e ~e~m efe.-
são e a convocação de outra sessão extraordinária, tlvldade ao que se aprovou n~ .1- Conferen~la Juvenil
com mais cinco matérias relevantes na pauta, como a para o Futu~o, da qu~1 partlcl~aram 213 Jovens de
modernidade da relação capital e trabalho, o Ibama e quarenta palses dos CinCO continentes do mundo.
o projeto sobre o fumo. Serão, portanto, cinco matérias Sr. Presidente, peço a V. Exa. que autorize a pu-
importantes. blicação dessa mensagem nos Anais desta Casa.

O PPB solicita a sua bancada que venha ao ple- Era o que eu tinha a dizer.
nário e nele permaneça, pois teremos mais cinco MENSAGEM A QUE SE REFEREA ORADORA:
projetos a serem votados na noite de hoje.

Nesta votação, o PPB encaminha "sim".

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar a presença
nesta Casa, durante todo o dia de hoje, de um grupo
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ção de cada homem. E isto significa: amar a todos, es- Não desfrutemos indiscriminadamente os recur-
quecendo de si mesmo e pensando nos outros, sem sos da natureza, mas, pensando nas gerações futu-
discrimiriar quem tem idéias diferentes das próprias, ras, façamos como as plantas, que absorvem da terra
sem discriminar quem pertence a outra raça ou etnia; somente aquilo de que necessitam. Sabemos que o
tomar a iniciativa no amor, sem esperar que seja o ou- homem é feliz se vive em paz consigo mesmo e com a
tro a dar o primeiro passo; amar também os inimigos, natureza que o circunda. Ajudem-nos a defendê-Ia e
esquecendo as ofensas do passado, aprendendo a preservá-Ia, parando com o desmatamento e promo-
perdoar, dizendo um ao outro com amor aquilo em vendo a reciclagem. Criem espaços verdes nas cida-
que podemos mudar e melhorar. des onde todos possamos nos encontrar. Demos

, Nestes dias nós experimentamos que o amor atenção aos idosos, porque eles dão uma preciosa
pode mudar cada relacionamento, se procurarmos contribuição à sociedade com a sua experiência e
valorizar mais aquilo que nos une do que aquilo que sabedoria.
nos divide. Por que não pode ser assim também entre Consideremos a ciência e a tecnologia não fina-
as n.ações? Co~ i~so che~aríam?s a ama~ a pátria Iizadas a si mesmas, mas a serviço do homem, sem
alheia como a propna e assim estana garantida a paz. manipular a vida humana, favorecendo também' a

O homem não pode viver só. Devemos susten- pesquisa de fontes de energia alternativas à energia
tar-nos uns aos outros e sermos gratos àqueles que nuclear.
nos fa~em o bem. Se ti~ermos este coração teremos A paz começa no coração de cada homem. Gos-
gara~tldo um fu~uro cheiO de esperança. , taríamos que nas escolas fossem evidenciados valo-

~ amanha nos pertence. Gostanamos que res como o conhecimento e o respeito das outras cul-
escutass,em a nossa voz: turas e religiões, e que nos programas escolares fos-
, ,queremos marcar um encon~ro nos diver~os pa- se inserida a educação para a paz.
Ises,,_em~ que nos, adolescentes, possamos dialogar Queremos que a globalização, para a qual o
comyoces. mundo todo caminha, não fosse somente baseada rio

Queremos ser porta-vozes de todos os adoles- aspecto financeiro e económicq, mas na comunhão
c:ntes que sofrem no mundo por c~usa da explora- entre as culturas e as religiões, de modo que todos os
çao, da guerra, das doenças, da Aids. Conscientes homens se tornem uma só família
das muitas diferenças ainda presentes entre os paí- .'.'. _ . I

ses pobres e os países nos quais cresce o consumis- . Pedimos ~~e os Melo~ de Comumcaçao S~clal
mo, decidimos começar a viver e difundir uma nova dlfun~am o po_sltlvo.q~e eXiste no mundo, que deem
cultura, a cultura do doar e da partilha. Se as nações um~ Jnfo~maç~? o?Jetlva ~ que nos,façam conhecer
vivessem assim entre elas todos os bens da terra se- as sltuaçoes dlflcels dos diversos palses para sermos
riam distribuídos iguaLme~te, sem diferenças. Quere- ~ais solidários. ~roíbam ~s trans~is~ões de imagens
mos que o primeiro passo para esta meta seja o per- Violentas, que nao respe!tam a dignidade do ho_mem
dão da dívida externa dos países pobres, de modo ?U o valor do seu corpo,.parando co~ ~ produç~o ~de
que eles possam ter melhores condições de vida e de J~gos e ~e desenh~s anrmaçios que mCltam à vlolen-
deseiwolvimento. cla. Prolbam os sltes da Internet que podem de

Para dar um fim a todas as guerras e conflitos, qualquer modo prejudicar a nós, adolescentes.
favoreçamos o diálogo e a colaboração, empenhan- Nós já começamos a construir a paz. Sabemos,
do-nos decididamente para o desarmamento, e desti- porém, que para alcançar esse objetivo precisamos
nemos para a promoção da paz os fundos hoje desti- de vocês. Por isso pedimos a sua ajuda, especialmen-
nados para as armas. te lá onde nós adolescentes não podemos chegar. To-

Queremos que o esporte não seja instrumentali- dos os dias rezamos para alcançar esse objetivo, com
zado em função do lucro, mas se torne ocasião de en- a certez~ de que receberemos ~ma .ajuda do Céu
contra e de amizade entre os povos, uma ocasião para realizar um mundo novo e mais umdo onde todos
para aprender a trabalhar juntos, a vencer, a perder e os homens da terra possam viver felizes e como ir-
a recomeçar. mãos.

A droga destrói o futuro dos adolescentes e em O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
alguns países este problema é muito grave: se tivés- Mesa lembra aos Srs. Deputados que ainda haverá
semos melhores perspectivas de futuro, muitos não aproximadamente três votações nominais, razão pela
se drogariam. Pedimos que vocês combatam este qual recomenda aos Deputados a permanência nas
mal, inclusive com leis que nos p~otejam. dependências da Casa.
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden- no, construindo o Brasil, lutando por alguma chance
te, peço a palavra pela ordem. _ no mercado de trabalho, resgatando a cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem Muito obrigado.
V. Ex!! a palavra. OSR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden-

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem te, peço a palavra pela ordem.
revisão. do orador.~ - Sr. Presidente, gostc:ria apenas O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem a
de ;.eaflr~ar que tmhamos outra concepçao d~ fon!e palavra o Deputado Alexandre Cardoso.
~: ~~~~~:ento do Fundo de Combate e Erradlcaçao O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB _

• o' RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi o
. _ Em vez de transfor~a~ a..quele 0,8 Yo da contnbu- Líder do PI Deputado Aloizio Mercadante defender
Iça0 da CPMF,em ~ontnbUlçao per~anente - ac~a- uma causa fundamental, que são os recurs~s do Bol-
mos que esse e um Imposto cumulativo, que penaliza E I M I b t PI "_, , . sa- sco a. as quero em rar a es e enano que
as exportaçoes -:-' tenamos de ter caminhado para m~- 2000 éo ano em que o Brasil fará o menor investimen-
postos progressIvos, que taxam quem tem renda e n- to no set d a t
queza para poder aliviar a produção, sobretudo a or e s n:amen o. , , ,
pauta de exportações do País, a fim de poder gerar U~a res?luçao do ?onselho Monetano Na~lo-
investimento emprego e divisas. nal tem Impedido, desde Julho de 1998, que a Caixa

APrese~tamos emendas, mas perdemos na vo- Econ~mica ,Federal promova qualqu~r ~ovo cor~trato
tação. De qualquer forma, apoiamos a constituição do com ~rnanclamento do FGTS, a principal fonte de
Fundo. Na primeira votação da matéria, fizemos uma custeio do setor.
exigência e construímos um acordo público que rea- Vi a luta do Conselho Nacional de Saúde para
firmo hoje, porque cobrarei da Comissão de Orça- "!~strar q,ue a medida adotada pelo C?~selho Mo~~-
mento: daquele 1 bilhão de reais que seria destinado tano NaCional para atender ao superavlt necessano
como fonte de financiamento ao saneamento, pelo da,Caixa Econ~mica Federal no acordo do FMI não
menos 500 milhões seriam destinados aos Progra- te!la reperc~~sao s?mente no ano 2000, mas tam-
mas de Renda Mínima e Bolsa-Escola. Isso significa, bem nos proxlmo~ ~rnco anos. Para cada ano sem ~s
Sr. Presidente, que estamos possibilitando a 2 mi- contratos necessanos ao setor de saneamento, sao
Ihões de crianças carentes deste País deixarem as ruas ?inco ,anos de repercussão no índice de mortalidade
e freqüentarem a escola pública durante um ano, com mfantll.
bolsa de 50 reais por mês. É assim que vamos erradicar Sr. Presidente, esta matéria é para mim ainda
o analfabetismo e dar um choque de cidadania neste muito tímida, mas a questão levantada pelo Conselho
País. Monetário Nacional, que está impedindo o financiamen-

A educação é um compromisso com o futuro, é a to do setor de saneamento com recursos das Caixa
política social mais importante para a Nação brasilei- Econômica, é da maior gravidade.
ra. O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza Conversei sobre o assunto, algum tempo atrás,
não pode pulverizar recursos. O saneamento básico com o Líder do Governo, Deputado Arnaldo Madeira,
já tem recursos da Caixa Econômica Federal e do e com o Governador Mário Covas. Também já o discL'-
BNDES, além de outras fontes de financiamento ti longamente com o Ministro da Saúde, José Serra.
previstas no Orçamento. Parece-me, Sr. Presidente, que há um verniz no setor

Queremos prioridade para o Bolsa-Escola. Se os econômico do Governo. Perderam a sensibilidade. Eu
recursos não podem servir exclusivamente a esse pro- pediria aos Líderes presentes que analisassem a sitl.!-
grama, que pelo menos ele receba mais 500 milhões ação, pois o Conselho Monetário Nacional mantém a
de reais do que iria para o saneamento básico. Dessa norma.
forma dobraremos o alcance do programa. É esse o A votação desta matéria causa impacto, mas, se
caminho para a erradicação do analfabetismo e a uni- não tomarmos medidas urgentes para acabar com
versalização do ensino fundamental. Tem sido essa a essa resolução do Conselho Monetário Nacional,
nossa luta, desde a Comissão Mista da Pobreza. nosso País, durante cinco anos, verá aumentados

Vamos cobrar o acordo. Pelo menos mais 500 seus índices de mortalidade infantil. Faço, portanto,
milhões para o Bolsa-Escola, o que significa mais 2 em nome do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, um
milhões de alunos em sala de aula. Lugar de criança apelo às Lideranças do Governo e demais Deputa-
não é na rua, vendendo crack com um revólver na dos desta Casa, a fim de que tentemos derrubar a re-
mão; lugar de criança é na escola, com lápis e cader- solução do Conselho Monetário Nacional que impe-
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de que recursos do FGTS sejam aplicados no setor não pode conviver conosco, numa Casa de homens
de saneamento. honrados, acima de quaisquer suspeitas. A mídia não

o SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presidente quer, o irmão do PC aqui, não importa se ele é culpa-
peço a palavra pela ordem. ' ?o.•E in~cente ?e quê? Ele tem de ser punido. ~: o

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Tem a lrmao nao.o fOI, porque ,~orreu antes da pumçao,
o. " vamos entao pUnir a famllla.

palavra o SI. Deputado Roberto Jefferson. N d . f 't d t t • I'
o o a a mais ascls a o que es e ges o: se nao a -

I O SR. ROB~~TOJEFFERSON (PTS - R.J. Pela cançamos o réu, vamos punir a família em torno dele,
ordem. Sem revlsao do ora~or.) - Sr. :resldente, porque aqui somos figuras acima do bem e do mal.
Sras. e Srs. Deputa?os,.: continuo a nutnr profund.o Mas o Deputado Augusto Farias é vítima de um
~esprezo pela~ Comlssoes Parlamentares de Inque- grave equívoco. Conversei com o Deputado Robson
rito, quer na Camara dos Deputados, que~ no S~nado Tuma, inimigo pessoal dele e membro da já citada
Federal. Entendo que es~e papel de fnvestl~a~~Jr CPI, e ouvi dele a afirmação de que não há um indício
transf~rma o Pa~!amentar: l~,vestldo,n,a nobre mlssao sequer para a acusação que fazem do Deputado
de legislar, n~m delegadao de poliCia. ., Augusto Farias.

Tenho ~lnte anos de mandato e sempre asslst! No entanto, a mídia exige o sacrifício; mais um.
nas .qPI ao pior exemplo: ,Deputados com post~~a ate Temos de cortar na carne, e V. Exª, Deputado Augus-
n;lOrlgerada ~ sere~a se lnvest~~ de ,um esplrlto d? to Farias, é o pescoço que se apresenta para essa
d~legado ou Investigador~e poliCia e, Junto com a m:- guilhotina moral dos "delegadões", dos homens im-
d~a, fazem de suas atu~çoes um pa~-de-arara e/etro- portantes que compõem as nossas Comissões Parla-
niCO a tortura; r~putaçoes e destrUir. seres humanos mentares de Inquérito.
sempre de publico, para que o Srasll possa t~r uma Cumpre a nós lhes dizer que eles não vão avan-
ar~n~ como a que Nero, no passado, ofereCia aos çar, porque a vontade deles não é soberana à vonta-
cnst,aos. de deste Plenário, à nossa vontade. Cumpre a nós di-

" ' A CPI,do Narcotráfico vem, mais uma v~z, con- zer a eles: "Aqui há um limite. Vocês vão mais à frente,
solldar equlvocos de Parlamentares que se Imbuem mas não vão adiante". Nós vamos caminhar sem fa-
do seriti~ento de "delegadões". Esquecem-se do seu zer o jogo da mídia, sem querer oferecer na bandeja a
mún~s público no exercício parlamentar para aderir cabeça de mais ninguém, sem querer destruir reputa-
àquele sentimento da tortura moral: o pau-de-arara ção de companheiro. Chega! Chega! Chega! Esta-
eletrõrlco, com que fazem coro em seus heróicos mos cansados disso.
atos de destruir seres humanos aos olhos da Nação. As CPI, Deputado Farias, tem um vício. Elas

Eles são os impolutos, os únicos homens de acabam se acertando com o poder regional. Por
bem, os sérios e corretos, os únicos heróis da Pátria, exemplo, lá no Amapá, o PTB tem um Deputado, o Lí-
a descobrir no Brasil o segredo de todos os corruptos, der da bancada do partido na,Assembléia, Deputado
de todos os traficantes, de todos os vendidos. Já vi Paulo José. É ele o Relator do impeachment contra o
nesta Casa, no passado, vários desses heróis bater Governador do Amapá. A CPI fez o jogo do Governa-
no peito e dizer "o povo quer, esta Casa acaba que- dor. O Deputado Paulo José já foi aconselhado a dei-
rendo". Depois descobrimos que eles eram piores, xar a relatoria, porque a pressão da CPI morreria so-
muito piores, do que aqueles a quem julgavam e con- bre ele. Como ele não deixou a CPI- teve coragem -,
denavam. foi acusado de ser traficante, porque é advogado e já

Essas CPI, Sr. Presidente, têm um vício de ori- defendeu vários traficantes; mas, se confundirmos
gem, uma contaminação. Quando alguém oferece advogado com cliente, não vai dar mais para advogar
seus préstimos a uma CPI, nunca o faz com o senti- neste País. Se o médico não puder fazer a cirurgia em
mento do magistrado: distante, sereno. Não. Punem o um traficante baleado porque ele é traficante, o médico
adversário político. Punem para fazer média com a deixa de exercer o múnus público.
imprensa. Punem aquele que precisa ser destruído Mas estão lá agora a pressionar o Líder do PTS
aos olhos da Nação, num gesto curricular, para se na Assembléia para que ele pare com a pressão con-
lançarem na mídia como heróis. tra o Governador do Estado para não figurar na lista de

Sr. Presidente, uma vítima desse processo está culpados da CPI. Até barganha se faz com acusados
aqui na minha frente: é o Deputado Augusto Farias. em processo de investigação parlamentar.
Mas, bobagem, ele é cachorro morto. Ele já tem um Eu estava analisando a CPI do Futebol, ~nde

erro de berço, que é ser irmão do PC. E o irmão do PC um monte de gente quer "lavar a cara", destruindo os
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nossos clubes, os nossos dirigentes. Um monte de
gente! Olho e fico vendo aqueles santinhos, aqueles
heróis. Só há herói ali! Só existe gente boa investigan
do! Agora querem quebrar o sigilo de todos os diri
gentes de futebol do Brasil. Querem destroçar o fute
bol brasileiro! Todo mundo para "lavar a cara"; gente
que vai bater no peito e dizer: "em nome do papai, da
mamãe, da minha família, do meu cachorro... , o que o
povo quer esta Casa acaba querendo". E vamos des
cobrir quem é essa turma depois. Há vinte anos vejo
isso. Todo moralista é farsante, é fariseu.

Descobri que todo vagabundo que eu vi batendo
no peito em nome da moral e da ética deveria ser o
réu principal do processo ético da Casa. Todo vaga
bundo! Todo vagabundo que vi, que falava em nome
do papai, em nome da mamãe, vim depois a descobrir
que era um grande farsante, um pilantra, que não me
recia o nosso convívio! Não merecia!

E essa CPI do Futebol já está indiciando oito
centas pessoas! Pode acertar com alguns, mas certa
mente vai errar com muitos.

Sr. Presidente, o sofrimento de um é a injustiça
contra todos. Ou a injustiça contra um é um sofrimen
to que nos compromete a todos. Então, quero fazer
um apelo aos nossos heróis da CPI, aos homens que
pairam acima do bem e do mal, os que são melhores
do que nós. Sim, porque depois de instituídos pelas
suas bancadas na CPI são mais do que nós, melhores
do que nós, acima de nós.

Quero pedir a esses senhores lá no Olimpo, tão
elevados, tão grandes, que não cometam mais injusti
ças. Que não procurem destroçar seres humanos
iguais a nós, apenas para fazer o jogo da opinião pú
blica, da imprensa. Que entendam que homens que
se elegeram com o voto do povo têm o mesmo valor
que eles. Eles não têm nenhuma credencial a mais do
que ninguém.

É só um apelo que quero fazer, já dizendo ao
Deputado Augusto Farias: estarei na tribuna ao seu
lado, com a maior honra. Diga o que quiser a impren
sa, estarei defendendo o nobre companheiro. (Pal
mas.) Diga o que quiser, mas o estarei. (Palmas.) Sei
que V. Exª, Deputado, é vítima de uma brutal injustiça,
por ser o réprobo, o irmão do PC. E nesta Casa de pu
ros como é que passa um filete de água pura neste
cano de esgoto? Estarei peito a peito, lado a lado, om
bro a ombro com V.Exa.

Não tenho medo da opinião. Entendo a opinião,
mas não me curvo a ela. Não faço esse jogo. Não vivo
da mídia, não me alimento da desgraça de colegas.
Lembro aos homens do Olimpo, que estão acima de
nós nesta CPI, que não cometam esta injustiça com o

Paulo José, advogadinho do Amapá, pequeno, humil
de, Deputado Estadual, relator. Cometeu um equívo
co, Presidente: é o relator no processo de impeach
ment do Governador. E está sendo pressionado:

."Continue no impeachment como Relator que a CPI
vai te afundar". É uma troca. É o que dá o inquérito po
ítico. Ele acaba sendo fascista, de favorecimento.
Destrói gente honrada como, no passado, tentaram
fazer com o Deputado Ricardo Fiúza, esse grande ho
mem público, só porque ele liderava um grupo de opi
nião diferente dos investigadores de plantão, dos
"delegadões", fascistóides daquela época.

Sr. Presidente, temos que rever essas CPf da
Casa, estabelecer como curricular que antes de in
vestigar alguém todo membro tem que ser investiga
do a priori. O seu sigilo bancário tem que ser quebra
do, o sigilo de sua correspondência quebrado, como
também o de seus telefonemas. Temos de saber
quem são. Se tiver amante, já não pode ser, se sus
tentar duas ou três mulheres também não, porque
quem fala em moral tem que ter moral para tudo,
carrega uma bandeira pesada. (Palmas.)

Essa gente tem de entender que, graças a
Deus, somos seres humanos.

Clemenceau, filósofo francês, pediu para ser en
terrado de pé, de forma que as vísceras, que repre
sentam as necessidades, ficassem abaixo do cora
ção, que representa o amor, e que este, por sua vez,
ficasse abaixo da cabeça, que representa a razão.
Nós, seres humanos, não somos perfeitos. Se Deus
nos deu a razão com a inteligência no alto do corpo e
o coração com a emoção na parte média do corpo,
também nos deu as vísceras e as necessidades. O
corpo, que tem razão e amor, tem necessidades.

Portanto, não somos perfeitos. Temos sorte
quando, ao final de nossa jornada, chegamos a noss.a
casa e dizemos: "Deus, hoje acertei mais do ·que er
rei", porque não somos perfeitos. Sou um ser huma
no, falível, com virtudes e defeitos. Aqueles que são
meus amigos o são mais em função dos meus defei
tos do que por minhas virtudes. Ser amigo de alguém
por suas virtudes deve resultar numa amizade terrí
vel. Ser amigo de alguém por seus defeitos resulta na
melhor amizade que há.

Para que estejamos de pé como seres huma
nos, como queria Clemenceau, com as vísceras, o
coração e a razão, esta Casa tem de acabar com es
ses que querem ser mais do que os outros, que que
rem oferecer o sangue dos companheiros QQLUIDa
primeira página de jornal ou uma entrevista em algum
grande telejornal noturno.
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Sr. Presidente, há que haver equilíbrio. Temos reunião que cobramos os resultados do grupo de tra-
que colocar um ponto final nessa questão. Temos que balho, em boa hora nomeado pelo Presidente Fer-
investigar os investigadores, para que amanhã possa- nando Henrique Cardoso, que já devia ter apresenta-
mos ver a repetição do ocorrido com o ex-Deputado do o trabalho. Espero que a demora seja compensada
Ibsen Pinheiro, o grande Torquemada do Parlamento por result8;dos melhores de disciplinamento da políti-
brasileiro, que acabou sendo condenado por todos ca de medicamentos no País.
quando descobrimos, quebrando o sigilo de suas contas, No que me diz respeito, nada do que o ilustre e
que ele também fazia suas trapalhadas. querido Líder disse se aplica. Nossa Comissão produ-

Sr. Presidente, em nome da Casa, da igualdade, ziu cem recomendações, que estão sendo discutidas
dos companheiros que sofrem ação de "delegadões" em todos os órgãos de Governo e servindo de base
e investigadores da CPI, estes fascistas, devemos pe- de informação para averiguações e proposições de
dir um pouco de sentimento público; exigir que respei- medidas que signifiquem a defesa do interesse popu-
tem a cada um de nós. Respeitar o Deputado eleito lar. Não vamos confundir as coisas. Podemos discor-
pelo povo é respeitar o povo que elege a todos nós. dar- com ou sem razão - dessa ou daquela CPI. Não

Muito obrigado. (Palmas.) vamos utilizar esse instituto. Muita coisa pode ser mal
O SR. NELSON MARCHEZAN _ Sr. Presid nte usada, ?0~0 a p~ópria ~iberda?e~ u~a ,ar~~ de ~efesa

I I de, ou o direito de Ir e vir. O direito a individualidade,
peço a pa avra pe a or em. quando usado para matar, roubar ou corromper, foge

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem das finalidades para as quais foi assegurado.
V. Exª a palavra. Portanto, Sr. Presidente, quero transcrever nos

O SR. NELSON MARCHEZAN (PSOB - RS. Anais - para configurar minha intervenção - a nota
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desse grupo de Deputados que hoje se reuniu e enca-
Sras. e Srs. Deputados, não ia falar sobre CPI, mas minhou a V. Exª o pedido de tramitação urgente de
como o nobre Líder Roberto Jefferson generalizou duas proposições das dez que a CPI dirigiu à Casa e
sua opinião sobre elas, devo dizer que não me referi à das outras noventa que mandou ao Executivo.
CPI do Narcotráfico, muito bem integrada por Deputa- Faço isso, para que possa nesta Casa ficar o re-
dos desta Casa e por reconhecidamente brilhante Re- gistro do gesto da CPI. Queremos executar suas con-
fator. Caberá a S.Exas. discutir os assuntos levantados. clusões. A sociedade brasileira, sobretudo esta

Como solicitei a criação da CPI dos Medicamen- Casa e o Poder Executivo, terão instrumentos para
tos e presidi-a, devo dizer que acredito nesse instru- cobrá-Ia.
mento como capaz de defender os interesses popula- Quero, Sr. Presidente - e essa era a razão da
res e de produzir resultados. Sei que em muitos mo- minha intervenção -, fazer um registro sobre a emen-
mentos fui condenado pelo meu modo de presidir, da que estamos votando. Ela originou-se da posição
porque queriam que eu agisse de modo diferente, instituída em uma Comissão Mista do Senado Fede-
mas conduzi-me de acordo com o que julgava ser ral, que teve como Relator o Deputado Roberto Brant.
objetivo ,da CPI. S. Exª, no seu relatório, com a aprovação de todos os

Hoje posso dizer que a Nação comemora seus componentes da Comissão, preconizou que 75% dos
resultados porque conseguimos desbaratar o cartel recursos do Fundo de Combate e Erradicação da Po-
que se opunha aos genéricos no Brasil. Enquanto em breza fossem destinados a programas de educação,
outros países havia o genérico há cinqüenta anos, mais especificamente, aos Programas de Renda
neste os interesses das multinacionais sufocavam há Mínima e Bolsa-Escola.
sete anos uma lei nesta Casa. Foi preciso esta CPI O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Nobre
para romper esses grilhões e comemorar hoje mais Deputado Nelson Marchezan, desculpe-me interrom-
de cem genéricos no País, muitos vendidos pela pê-Io, mas gostaria de fazer um apelo aos Srs. Parla-
metade do preço de comércio. mentares que se encontram em outras dependências

Há outras coisas que essa CPI fez. Ainda hoje, da Casa, para que venham ao_plenário, a fim de que
depois de seis meses de sua extinção, seus membros possamos encerrar esta votaçao.
instaram-me a reunir um !grupo de Parlamentares e O SR. NELSON MARCHEZAN - Para concluir,
pedir a urgência dos Projetos de n'§ 3.226 e 3.227, Sr. Presidente. Dizia que foram propostos75% dos re-
que-tratam de normas de políticas de medicamentos. cursos para programas dessa ordem.
E mais, esses Deputados querem continuar a se reu- No Brasil a realidade choca-nos todos os dias. O
nir para acompanhar outras providências. Foi nessa Presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o
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País não é pobre. mas injusto. Ele é injusto porque
nunca trata a educação como instrumento de realiza
ção da igualdade de oportunidades para reduzir as
distâncias e acabar com a pobreza. Sem considerar a
educação como instrumento, não reduziremos as
injustiças no País.

No primeiro turno da votação da emenda, fize
mos entendimento com os Líderes dos diversos partidos
da base do Governo e da Oposição, para que pudésse
mos, no Orçamento, enquanto aguardamos a lei comple
mentar que determinará a aplicação dos recursos do
Fundo, aumentar substancialmente os programas de
renda mínima vinculados à educação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se con
seguirmos aumentar em 500 milhões de reais o que
foi proposto pelo Poder Executivo, mais de 1 bilhão de
reais. seguramente faremos avançar bastante o pro
grama. Poderemos talvez atender mais do que·7 mi
lhões de crianças. Mais de 5 milhões delas estão fora
da escola, devido à evasão ou à repetência. Com isso
teríamos dado uma grande alavancagem para fazer
da escola instrumento de inclusão social. Adminis
trando as diferenças, faremos da escola um instru
mento ainda mais eficiente da promoção da justiça
social do País.

Sr. Presidente quero compartilhar esse compro
misso com o Relator e com o Presidente da Comissão.
S.Exas. vão acolher o anseio unânime deste Plenário.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente. peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com a

palavra o Deputado Pedro Eugênio.
A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - V. Exª
está na fila, nobre Deputada Luci Choinacki.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Estou há tempo.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -Infeliz

mente os oradores estão se alongando. Estou penali
zado em vê-Ia aí tentando...

A SRA. LUCI CHOINACKI - Estou na fila.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Estou

obedecendo à fila.
Concedo a palavra ao Deputado Pedro Eugênio.
O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho à tribuna para...

A SRA. LUCI CHOINACKI- Isso é preconceito,
Sr. Presidente.

O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente, gos
taria que a palavra me fosse garantida.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A palavra
está garantida a V. EXª, nobre Deputado. Pode continuar.

O SR. PEDRO EUGÊNIO - Ontem a bancada
do PPS, por unanimidade, escolheu o companheiro

I Rubens Bueno para a tarefa de continuar o trabalho
que o Deputado João Herrmann Neto tão brilhante
mente vem exercendo à frente de nossa pequena, po
rém aguerrida, bancada.

O companheiro Rubens Bueno, com toda a soli
dariedade da bancada do PPS, estará com essa res
ponsabilidade sobre os ombros a partir do próximo
ano. S. Exª com certeza terá, repito, o desafio de con
tinuar o brilhante trabalho do Deputado João Herr
mann Neto. A bancada tinha apenas três componen
tes. Contudo, devido à excelente articulação política e
à capacidade de diálogo de seu Presidente, cresceu e
hoje tem posição de destaque nos debates importan
tes de interesse do povo e do País. -

Elogiamos o companheiro João Herrmann Neto
pelo brilhante trabalho que prosseguirá até o fim des
ta Sessão Legislativa. Quero abraçar, em nome de to
dos os companheiros da bancada do PPS, o nobre
Deputado Rubens Bueno pelo trabalho que estará
exercendo no próximo ano.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Todos

votaram? (Pausa.)
A votação está encerrada.
A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

V. Exa. a palavra.

. A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, espero
que a generosidade de V. Exa. para com os Srs. Depu
tados seja estendida também às mulheres.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - V. Exa.
será atendida.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vou
proclamar o resultado:

VOTARAM:
Sim
Não
Abstenções

Total

É aprovada, em 2º turno, a Proposta de Emen
da à Constituição nº 249/2000.

Como a emenda foi aprovada sem alteração,
fica dispensada a redação final.

A matéria vai à promulgação.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC N° 24912000 - SEGUNDO TURNO

Inlelo Votação: 1311212000 19:10

Fim Votação: 1311212000 19:-f9

Resultado da Votação
Sim 379
Não 1
Abstenção O

Total da Votação 380

Art. 17 1

Total Quorum 381

Obstrução O

Presidiram a Votação: Herãclito Fortes -19:03

Orientação
PSOB-Sim
PFL-Sim
PMDBIPTN - Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PTB-Slm
PDT-Sim
PSBIPCDOB - Sim
PUPSL-Slm
PPS-Sim
PST.Sim
PV-Slm
PHS-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
AIrton Cascavel PPS Sim
Almir Sé PPB Sim
Luciano Castro PFL Sim

Total Roraima: 3

AMAPÁ
Badu Picanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
I

PTB SimEduardo Seabra
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Fátima Pelaes PSDB Sim

Jurandil Juarez PMOB PMDB/PTN Sim

Total Amapã : 6
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PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim
Babá PT Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT Sim
Jorge Costa PMOB PMOB/PTN Sim
José Priante PMDB PMOB/PTN Sim
Nilson Pinto PSOB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 12

AMAZONAS
Arthur Virgflio PSOB Sim
Átila Lins PFL Sim
Euler Ribeiro PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
Silas Câmara PTS Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 6

RONDONIA
Eurípedes Miranda POT Sim
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSOB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim

Total Rondonia : 4

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
José A1eksandro PSL PUPSL Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim
ZUa Bezerra PFL Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Freire Júnior PMDB PMOB/PTN Sim
Igor Avelino PMOB PMOB/PTN Sim
KátiaAbreu PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB PMOB/PTN Sim
Pastor Amarildo PPB Sim

Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB PMOB/PTN Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
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!=liseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMDB PMDB/PTN Sim
João Castelo PSDB Sim
Neiva Moreira por Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB PMOB/PTN Sim
Roberto Rocha PSOB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 13

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Aníbal Gomes PMDB PMDB/PTN Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB PMDB/PTN Sim
Mauro Benevides PMDB PMOB/PTN Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PTN Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Roberto Pessoa PFL Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 18

PIAU(
Átila Lira PSDB Sim

B.Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim

Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PTN Sim
Heráclito Fortes PFL Art. 17
João Henrique PMDB PMDB/PTN ~im

Mussa Damas PFL Sim

Paes Landim PFL Sim

Themlstocles Sampaio PMDB PMDB/PTN Sim

Wellington Dias PT Sim

Total Piaui: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDB/PTN Sim

Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PTN Sim

Iberê Ferreira PPB Sim

MúcioSá PMDB PMDB/PTN Sim

Total Rio Grande do Norte: 4

PARAfsA
Adauto Pereira PFL Sim
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Armando Abilio PMDB PMDB/PTN Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB PMDB/PTN Sim
Damião Feliciano PMDB PMDB/PTN Sim
Domiciano Cabral PMDB PMDBIPTN Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enívaldo Ribeiro PPB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraiba: 10

PERNAMBUCO
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMDB PMDB/PTN Sim
José Múcio Monteiro PFL Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS Sim
Ricardo Fiuza PFL Sim
Sérgio Guerra PSDB Sim

Total Pernambuco: 15

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
José Thomaz NonO PFL Sim
Luiz Dantas PST Sim
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PTN Sim
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
Ivan Paixão PPS Sim
Jorge Alberto PMDB PMDB/PTN Sim
José Teles PSDB Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 6

BAHIA
Benito Gama PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB PMDB/PTN Sim
Eujácio Simões PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
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Francistônio Pinto PFL Sim
G1eddel Vieira Lima PMDB PMDB/PTN Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCOOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSOB Sim
João Leão PSOB Sim
J,onival Lucas Junior PFL Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Lourenço PFL Sim
Jutahy Junior PSOB Sim
I

Leur Lomanto PFL Sim
I

Luiz Moreira PFL SimI

Mário Negromonte PSOB Sim
r'Je/son Pellegrino PT Sim
Paulo Braga PFL Sim
paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Saulo Pedrosa PSOB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PFL Sim

Total Bahia: 29

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim
Aécio Neves PSDB Sim
Antônio do Valle PMDB PMDB/PTN Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Cabo Júlio PL PUPSL Sim
Custódio Mattos PSOB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSOB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB PMOB/PTN Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim

João Magalhães PMOB PMOB!PTN Sim
José Militão PSDB Sim
Júlio Delgado PMDB PMDB/PTN Sim

Lael Varella PFL Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PFL Sim

Mário de Oliveira PMDB PMDB/PTN Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
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Osmênio Pereira PSOB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PLlPSL Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSOB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFl Sim
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PTN Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB PMDB/PTN Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vitíorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zaire Rezende PMOB PMDB/PTN Sim

Total Minas Gerais: 40

ESprRITO SANTO
A1ofzio Santos PSDB Sim
Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Marcus Vicente PSOB Sim
Max Mauro PTB Sim
Ricardo Ferraço PSOB Sim

Total Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim
A1dir Cabral PSOB Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim
Almerinda de Carvalho PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PLlPSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Cornélio Ribeiro POT Sim
Dino Fernandes PSOB Sim
Dr. Helena PSOB Sim
EberSilva PDT Sim
Eurico Miranda PPB Sim

Fernando Gonçalves PTB Sim

lédio Rosa PMDB PMDB/PTN Sim

Itamar Serpa PSDB Sim

Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim

João Mendes PMOB PMOB/PTN Sim

João Sampaio POT Sim

Jorge Bittar PT Sim

Jorge Wilson PMDB PMDB/PTN Sim

Luisinho PST Sim

Luiz Ribeiro PSDB Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Mattos Nascimento PST Sim

Milton Temer PT Sim
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Miro Teixeira PDT Sim
Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
paulo Feijó PSDB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 34

SÃO PAULO ,
Alberto Goldman PSDB Sim
Alberto Mourão PMDB PMDB/PTN Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
Angela Guadagnin PT Sim

I
Antonio Palocci PT SIm
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Madeira PSDB Sim
AryKara PPB Sim
Bispo WandervaJ PL PUPSL Sim
Celso Giglio PTB Sim
Clovis Volpi PSDB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sjm
Dr. Hélio PDT Sim
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo PDT Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PTN Sim
José d~ Abreu PTN PMDB/PTN Sim
José Dirceu PT Sim
José Genolno PT Sim
José 'ndio PMDB PMDB/PTN Sim
José Roberto Batochio PDT Sim

I

Julio Semeghini PSDB Sim
Lamartine Posella PMDB PMDB/PTN Sim
Luiz Antonio F/eury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim

Marcos Cintra PL PUPSL Sim
Medeiros PFL Sim

Milto,,", Monti PMDB PMDB/PTN Sim

Nelo Rodolfo PMDB PMDBIPTN Sim
Nauton Lima PFL Sim

Paulo Kobayashi PSDB Sim

Paulo Lima PMDB PMDB/PTN Sim
Professor Luizinho PT Sim
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Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB PMDB/PTN Sim
Robson Tuma PFL Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim

Total São Paulo: 53

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Pedro Henry PSDB Sim
Rlcarte de Freitas PSDB Sim
Tetê Bezerra PMDB PMDB/PTN Sim
Welinton Fagundes PSDB Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz pedoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB PMDB/PTN Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB PMDBIPTN Sim
Maria Abadia PSDB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Sim

Total Distrito Federal: 7

GotAs
Euler Morais PMDB PMDB/PTN Sim
Geovan Freitas PMDB PMDB/PTN Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
Juquinha PSDB Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PTN Sim
Norberto Teixeira PMDB PMDB/PTN Sim
Pedro Canedo PSDB . Sim

Pedro Chaves PMDB PMDB/PTN Sim

Roberto Balestra PPB Sim

Ronaldo Caiado PFL Sim
VilmarRocha PFL Sim

Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PTN Sim

Total Goiás: 13,
MATO GROSSO DO SUL
Flévio Derzi PMDB PMDB/PTN Sim

João Grandão PT Sim

Marçal Filho PMDB PMDB/PTN Sim

Nelson Trad PTB Sim
Pl'lrlrn Pl'lnrnl::l::il'm PFL Sim

Total Mato Grosso do Sul: 5
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PARANÁ
Abelardo Luplon
Affonso Camargo
Airton Roveda
AJex Canzianl
Basilio Vlllani
Chico da Princesa
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Mércio Matos
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Osmar Serragllo
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno

Total Param' : 23
SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Blohl
Joao Matos
Joao Plzzolattl
Luci Cholnackl
Paulo Gouvêa
Raimundo Colombo
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina: 13
RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio ~iela

Oarc/slo Perondl
Enio Bacci
Esther Grossi
Fernando Marroni
Fetter Júnior

Germano Rigotto
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze

Marcos Rollm
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Telmo Kirst
Valdecl Oliveira
Waldir Schmidt
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 24

PFL
PFL
PSOB
PSOB
PSOB
PSOB
PT
PSOB
PMOB
PMOB
PTB
PFL
PMOB
PTB
PFL
PSDB
S.Part.
pMOB
PPB
PMOB
PT
PPB
PPS

PFL
PT
pMDB
POT
PFL
PPB
PMDB
PPB
PT
PFL
PFL
PDT
PSDB

POT
POT
PPB
PTB
PMOB
POT
PT
PT
PPB

PMOB
PT
PPB
PT
PMDB
P$OB
PMDB
PL
PT
PDT
PHS
PPB
PT
PMDB
PSDB

PMOB/PTN
PMOB/PTN

PMOB/PTN

PMOB/PTN

PMOB/PTN

PMOB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMOB/PTN

PMOB/PTN
PUPSL

PMDB/PTN

SIm
SIm
Sim
SIm
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

SI'"
Sim
Sim
Sim
sim
Sim
Sim
SI."

Sim
Sim
Sim
Si."
Si."
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim

• Sim
Sim
Sim
Sim
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v - ENCERRAMENTO

Dezembro de 2000

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

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Compa
recem mais os senhores:

Partido Bloco
RONDONIA

Expedito Júnior PFL

Presentes de Rondonia : 'I

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PMOB/PTN
Roberto Rocha PSDB

Presentes de Maranhão : 2

PlAUi

Paes Landim PFL

Presentes de Piaiii : 'l

PARAfBA

Marcondes Gadelha PFL

Presentes de Paraíba : 'I

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS

Presentes de Pernambuco : 3

BAHIA

Jorge Khout)t PFL
\ ti· \Presentes de ahia: '1

MINAS GERAIS

Jaime M3rtins: PFL

Presentes de '1Vlinas Gerais: 1

RIO DE JAN~IRO

Bispo RodriguEls pL PUPSL

Eurico Miranda PPB

Presentes de Rio de Janeiro : 2
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SÃO PAULO

Julio Semeghini PSDB
Ricardo Berzoini PT

Presentes de São Paulo: 2

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz pedoB PSB/PCDOB

Presentes de Distrito Federal : 1

GOIÁS
I , , I

Geovan Freitas PMDB PMDB/PTN
Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PTN

Presentes de Goiás : 2

PARANÁ

Hermes ParcianelJo PMDB PMDB/PTN

Luciano Pizzatto PFL

Ricardo Barros PPB

Presentes de Paraná : 3

RIO GRANDE DO SUL

Waldir Schmidt PMDB PMDB/PTN

Presentes de Rio Grande do Sul : 1
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Deixam de comparecer os senhores:

Dezembro de 2000

Total de Ausentes: 67

Partido Bloco
RORAIMA

Alceste Almeida PMDB PMDB/PTN

Francisco Rodrigues PFL

Luis Barbosa PFL

Robério Araújo PL PUPSL

Salomão Cruz PPB

Total de Ausentes: 5

AMAPÃ

Antonio Feijão PSDB

Sérgio Barcellos PFL

Total de Ausentes: 2

PARÁ

Deusdeth Pantoja PFL

Elcione Barbalho PMDB PMDB/PTN

Josué Bengtson PTB

Nicias Ribeiro PSDB

Total de Ausentes: 4

RONDONIA

Confúcio Moura PMDB PMDB/PTN

Total de Ausentes: 1

TOCANTINS

Paulo Mourão PSDB

Total de Ausentes: 1

MARANHÃO

José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB

Mauro Ff!!cury PFL

Paulo Marinho PFL

Remi Trinta PST

Total de Ausentes: 4

CEARÁ

Chiquinho Feitosa PSDB
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Partido Bloco
CEARÁ

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 2
RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL

Laire Rosado PMDB PMDB/PTN

Lavoisier Maia PFL

Total de Ausentes: 3
PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB PMDB/PTN

Fernando Ferro PT

José Mendonça Bezerra PFL

Luciano Bívar PSL PUPSL

Marcos de Jesus PSDB

Severino Cavalcanti PPB

Total de Ausentes: 6
SERGIPE

Sérgio Reis PSDB

Total de Ausentes: 1
BAHIA

Jairo Carneiro PFL

João Carlos Bacelar PFL

José Ronaldo PFL

Reginaldo Germano PFL

Total de Ausentes: 4
MINAS GERAIS

João Fassarella PT

Rafael Guerra PSDB

Total de Au~entes: 2
ESP!RITO SANTO

Magno Malta PTB

Nilton Baiano PPB

Rita Camata PMDB PMDB/PTN

Total de Ausentes: 3
RIO DE JANEIRO

Eduardo Páes PT8

Francisco Silva PST

Laura Carneiro PFL

Paulo 8altazar PSB PSB/PCDOB

Wanderley Martins S.Part.

Total de Ausentes: 5

SÃO PAULO

André Benassi PSDB
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Partido Bloco
SÃO PAULO

Celso Russomanno PPB

Cunha Bueno PPB

João Herrmann Neto PPS

Nelson Marquezelli PTB

Total de Ausentes: 5
MATO GROSSO

Lino Rossi PSDB

Total de Ausentes: 1
DISTRITO FEDERAL

Wigberto Tartuce PPB

Total de Ausentes: 1
GOlAS

Barbosa Neto PMDB PMDB/PTN

LúciaVãnia PSDB

Nair Xavier Lobo PMDB PMDB/PTN

Pedro Wilson PT

Total de Ausentes: 4
MATO GROSSO DO SUL

Marisa Serrano PSDB

Waldemir Moka PMDB PMDB/PTN

Total de Ausentes: 2
PARANÁ

Dilceu Sperafico PPB

Max Rosenmann PSDB

Oliveira Filho PSDB

Santos Filho PFL

Total de Ausentes: 4
SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB PMDB/PTN

Total de Ausentes: 1
RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT

Júlio Redecker PPB

Luiz Mainardi PT

Nelson Proença PMDB PMDB/PTN

Synval Guazzelli PMDB PMDB/PTN

Waldomiro Fioravante PT

Total de Ausentes: 6
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - para hoje, quarta-feira, dia 13, às 19 horas e 52 minu-
Encerro a sessão, convocando outra, extraordinária, tos, com a seguinte:

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(Após a Sessão Extraordinária)

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Discussão

,1
PROJETO DE LEI NQ 3.156-8, DE 2000

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Emenda do

Senado Federal ao Projeto de Lei 3.156-A, de 2000,
que "altera dispositivos da Lei nº 9.294, de 15 de
julho çle 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso
e à propaganda de produtos fumfgenos, bebidas
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agrfcolas". Pendente de pareceres das Comissões de
Seguridade Social e Famflia; de Economia, Indústria
e Comércio; de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática; e de Constituição e Justiça e de
Redação.

2
PROJETO DE LEI Nº 3.523-A, DE 2000

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

3.523, de 2000 que acresce dispositivos ao art. 58 e
dá nova redação ao § 2Q do art. 458 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 01 de maio de 1943; tendo parecer da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público pela aprovação deste, com emenda, e
rejeição da emenda apresentada na Comissão,
cOJ;1tra os votos dos Deputados Avenzoar Arruda,
Babá, Jair Meneguelli, Paulo Paim e Paulo Rocha.
Pendente de parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

3
PROJETO DE LEI Nº 4.302-A, DE 1998

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nll

4.302, de 1998, que dispõe sobre as relações de
trabalho na empresa de trabalho temporário e na
empresa de prestação de serviços a terceiros e dá
outras providências; tendo parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público pela
aprovação, com substitutivo (Relator: Sr. Jair
Meneguelli). Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

4
PROJETO DE LEI N!l 2.685-A, DE 2000

(DO SR. JÚLIO REDECKER)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nll 2.685, de 2000, que revoga a Taxa de Fiscalização
Ambiental - TFA cobrada pelo IBAMA. Pendente de
pareceres das Comissões: de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; de Finanças
e Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação.
Tendo apensados os PLs nlls: 2.689/00, 2.701/00,
2.710/00, 2.720/00, 2.722/00, 2.798/00, 2.851/00,
3.401/00 e 3.745/00.

5
PROJETO DE LEI NIl 31-A, DE 1999

(DO SR. PAULO ROCHA)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nll

31, de 1999, que dá nova redação ao inciso I do art.
22 da Lei nº 8.287, de 1991, que dispõe sobre a
concessão do beneffcio do seguro-desemprego a
pescadores artesanais durante os perfodos de efa50;
tendo parecer da Comissão de Seguridade
Social e Famflia pela aprovação deste e dos
PLs nQ 80a/99 e 3.049/00, com substitutivo, e pela
rejeição dos PLs nlls 1.326/99, 2.200/99 e 2.395/00,
apensados (Relator: Sr. Jorge Costa). Pendente de

pareceres das Comissões: de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de

Redação.
Tendo apensados os PLs nºs: 808/99, 1.326/99,
2.200/99, 2.395/00 e 3.049/00.

(E -. ~ '1 h se incerra-se a sessao as oras e m nutos.)
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Ata da 236ª Sessão, em 13 de dezembro de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente Heráclito Fortes, 19 Vice-Presidente

ÀS 19 HORAS E 52 MINUTOS
COMPARECEM OS SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar

Nelson Trad
Jaques Wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Luciano Castro

Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota

RORAIMA
Airton Cascavel
Almir Sá
Presentes de Roraima 2

AMAPÁ
Sadu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Presentes de Amapá 6

PARÁ
Anivaldo Vale
Babá
Gerson Peres
Jorge Costa
José Priante
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildq Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes de Pará 12

AMAZONAS
Arth...r Virgílio
Atil21 Lins
EulE~r Ribeiro
Francisco Garcia
Lujz Fernando
Pauderney Avelino
Silas Câmara
Vanessa Grazziotin
Presentes de Amazonas 8

Partido

PPS
PPB

PSOB
PPB
PTB
PSB
PSOB
PMDB

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

PSDB
PFL
PFL
PFL
PPB
PFL
PTB
PCdoB

Bloco

PSB/PCDOB

PMOB/PTN

PMOB/PTN
PMDB/PTN

PSB/PCDOB



Dezembro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 67577

Partido Bloco
RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS
Eurfpedes Miranda PDT,
Expedito Júnior PFL
~arinha Raupp PSOB
Nilton Capixaba PT!3
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondonia 7

I

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL
João Tota PPB
José Aleksandro

I

PSL PLlPSL
Márcio Bittar PPS
• I

~arcos ~fonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSOB
Zila Bezerra PFL
Presentes de Acre 8

I

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB : '
freire Júnior PMDB PMDB/PTN
Igor Avelino PMDB PMDB/PTN
João Ribeiro PFL
KátiaAbreu PFL

I

Osvaldo Reis PMDB PMDB/PTN
Pastor Amarildo PPB
Presentes de Tocantins 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB PMDB/PTN
Antoni9 Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
F:liseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL

I

Gastão Vieira PMDB PMOB/PTN
João Castelo PSOB
Neiva Moreira POT

I

Nice Lobêo PFL
Pedro Fernandes PFL
I

pe~ro Novais PMDB PMDB/PTN
Roberto Rocha FSOB
Sebastião Madeira PSOB
Presentes de Maranhão 14
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Partido Bloco
CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB
Aníbal Gomes PMDB PMDB/PTN
Antonio Cambraia PSDa
Arnon Bezerra PSDB
Eunício Oliveira PMDB PMDB/PTN.
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB PMDB/PTN
Mauro Benevides PMDB PMDB/PTN
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PTN
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL
RommeJ Feij6 PSDB
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB

Vicente Arruda PSDB
Presentes de Cearã 19

PIAuí
Átila Lira PSDB
B.Sá PSDB
Ciro Nogueira PFL
Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PTN

João Henrique PMDB PMDB/PTN
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Themlstocles Sampaio PMDB PMDB/PTN
Wellington Dias PT
Presentes de Piauí 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDB/PTN
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PTN
Iberê Ferreira PPB
MúcioSá PMOB PMOBIPTN
Ney Lopes PFL
Presentes de Rio Grande do Norte 5

PARAíBA
Adauto Pereira PFL
Armando Abllio PMDB PMDB/PTN
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB PMDB/PTN
Damh~o Feliciano PMDB PMDB/PTN
Domiciano Cabral PMOB PMDB/PTN
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL
Presentes de Paraíba 11
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PERNAMBUCO
Antônio Geraldo, .,

Carlos Batata
I

Clementino Coelho
I ~ \

Djalma Paes
Eduardo Campos
Inocêncio Oliveira
~oão Colaço
Joa~uim Francisco
" r, . I

Joel De Hollanda
~osé Chaves
José Múcio Monteiro

I '

Luiz ~iauhylino

Os~aldo Coelho
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio
Riqardo Fiuza
Salatiel Carvalho
Sérgio Guerra
Presentes de Pernambuco 1 8

,I

ALAGOAS
Albérico ~ordeiro

Augusto Farias
Givaldo Carimbão
I • l, I

Helenildo Ribeiro
João Caldas
José Thomaz Naná
Luiz Dantas
piava Calh~iros

Regis Cavalcante
Presentes de Alagoas 9

I I

SERGIPE
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
I

Ivan Paixão
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo béda
I

Pedro Valadares
Presentes de Sergip'_ 1

-

Partido

PFL
F8DB
PPS
PSB
PSB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PPB
PPS
PFL
PMDB
PSOB

PTS
PPB
PSB
PSDB
PL
PFL
PST
PMDB
PPS

P8DB
PPB
PPS
PMDB
PSOB
PT
PSB

Bloco

PSB/PCDOB
" I

PSB/PCDOB

PMDS/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PSB/PCDOB

pL/psL

I :

PMDB/PTN

, I

PMDB/PTN

PSB/PCDOB
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Partido Bloco
BAHIA
Benito Gama PFL
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB P~DB/PTN
Eujácio Simões PL PUPSL
Félix Mendonça PTB
Francistônio Pinto PFL
Geddel Vieira Lima PMOB PMDB/PTN
Geraldo Simões PT
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCOOB
Jaime Fernandes PFL
João Almeida PSOB
João Leão PSOB
Jonival Lucas Junior PFL
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PMOB PMOB/PTN
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSOB
Leur Lomanto PMOB PMDB/PTN
Luiz Moreira PFL
Mário Negromonte PSOB
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSOB
Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Roland Lavigne PMDB PMDB/PTN
Saulo Pedrosa PSOB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves PFL
Presentes de Bahia 34
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Partido Bloco
MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle PMDB PMDB/PTN
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PL PUPSL
Carlos Mosconi pSDB
Cléuber Carneiro PFL
Custódio Mattos pspa
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB PMDB/PTN
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto. Pfv1bB PMDB/PTN
Hélio Costa PMDB PMDB/PTN
f1erculano Anghinetti PPI3
Ibrahlm Abi-Acl<el PP8
Jaime Martins PFL
Joao Magalhaes PMDB PMDB/PTN
José Milita0 PSDB
~úlío Delgado PMDB PMDB/PTN
Lael Varella PFL ,
Lincoln Portela PSL PLlPSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMOB PMDB/PTN
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB PMDB/PTN
Mário Assad Júnior PFl
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PTN
Narcio Rodrigues c PSDB
Niímário Miranda PT
OdelmoLeão PPB
Olímpio Pires POT
Osmânio Pereira PSDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues Pl PUPSl
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB

;

Romeu Queiroz PSD13
Ronaldo Vasconcellos p\=l
Saraiva Felipe

' .
PMDB/PTNPMDB

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB
Silas Brasileiro PMDB PMDB/PTN
Tilden Santiago fT
Virgflio Guimarães pT
Vittorio Medioli PSD8
Walfrido Mares Guia PIB
Zaire Rezende PMDB PMDB/PTN
Zezé Perrella PFl
Presentes de Minas Gerais 51
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Partido Bloco
EspíRITO SANTO
A1olzio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PSDB
Presentes de Espírito Santo 7

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PSDB
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL PUPSL
Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro PDT
Dino Fernandes PSDB
Dr. Helena PSDB
EberSilva PDT
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
lédio Rosa PMDB PMOB/PTN
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB
João Mendes PMDB PMDB/PTN
João Sampaio POT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMDB PMDB/PTN
José Carlos Coutinho PFL
Luisinho PST
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Marcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL
Paulo Feijó PSDB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Presentes de Rio de Janeiro 41
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SÃO PAULO
Alberto Goldman
Alberto Mourão
Aldo Rebelo
A1oizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carios Pannunzio
Antonio Kandir
Antonio Palocci
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Madeira
AryKara
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Chico Sardelli
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
De Velasco
Delfim Netto
Dr. Evilásio
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
João Paulo
Jorge Tadeu Mudalen
José de Abreu
José Dirceu
José Geno[no
José fndio
José Machado
José Roberto Batochio
Julio Semeghini
Lamartine Posella
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Maluly Netto
Marcelo Barbieri
Marcos Cintra
Medeiros
Milton Monti
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Paulo Lima
Professor Luizinho
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Robson Tuma
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

Partido

pSDB
PMOB
PCdoS
PT
PT
PSOB
PSDB
PT
PT
pSOB
PPB
PL
PTB
PFL
PSOB
PFL
PSL
PPS
PSB
POT
PTB
PPS
PT
PPS
POT
PFL
PT
PT
PT
PMOB
PTN
PT
PT
PMDB
PT
PDT
PSOB
PMDB
PTB
PSB
PFL
PMOB
PL
FFL
PMDB
PFL
PMOB
PFL
PSDB
PMDB
PT
PT
PMDB
PFL
PPS
PSOB
PSDB

Bloco

PMDB/PTN
PSB/PCOOB

PUPSL

PUPSL

PSB/PCDOB

PMDB/PTN
PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PSB/PCDOB

PMDB/PTN
PUPSL

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMOB/PTN

PMDB/PTN



67584 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

Partido Bloco
SÃO PAULO
Silvio Torres PSDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo 641

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB PMDBIPTN
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB PMDB/PTN
Presentes de Mato Grosso 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB
Alberto Fraga PMDB PMDB/PTN
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PTN
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Presentes de Distrito Federal 7

GOlÃs
Euler Morais PMDB PMDB/PTN
Geovan Freitas PMDB PMDB/PTN
Jovair Arantes PSDB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PTN
Norberto Teixeira PMDB PMDB/PTN
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves PMDB PMDB/PTN
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
VilmarRocha PFL

Presentes de Goiás 141

MATO GROSSO DO SUL
Flávio Derzi PMDB PMDB/PTN
João Grandão PT
Manoel Vitório PT
Marçal Filho PMDB PMDB/PTN
Pedro Pedrossian PFL
Presentes de Mato Grosso do Sul ,5
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Partido Bloco
PARANÁ
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PSDB
Alex Canziani PSDB
Basílio Villani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dr. Rosinha PT
FlávioArns P~DB

Gustavo Fruet PMDB PMDB/PTN
Hermes Parcianello PMDB PMDB/PTN
'ris Simões PTB,
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB P'MDB/PTN
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Lucianq Pizzatto

I

PF~

Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos S.Part.
Moacir MicheleUo PMDB PMDB/PTN
Nelson Meurer PPB
Odflio Balbinotti PSDB
Osmar Serraglio PMDB PMDB/PTN
Padre Roque PT
I

Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Werner Wanderer PFL
Presentes de Paraná 26

SANTA CATAR,INA
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Be~ PMOB PMDB/PTN

• I

Eni Voltolini FPB
Fernando Coruja POT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB I

João Matos PMDB PMDB/PTN
João Pizzolatti PPB
I

Luci Choinacki PTI
Paulo Gouvêa PFL
Raimundo Colombo PFL

I

Renato Vianna PMOB PMDB/PTN
I

Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina 15
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Partido

Dezembro de 2000

Bloco

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Darcísio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Veda Crusius
Presentes de Rio Grande do Sul 25

POT
POT
PPB
PTB
PMOB
PMOB
POT
PT
PT
PPB
PMDB
PT
PPB
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PL
PT
POT
PHS
PPB
PT
PMDB
PSDB

PMDB/PTN
PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN

PMDB/PTN
PUPSL

PMOB/PTN

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A lista
de presença registra o comparecimento de 446 Se
nhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

O SR. EULER RIBEIRO, servindo como 2º Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual, sem observações, é aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

IV - ORDEM DO DIA

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

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Sobre
a mesa requerimento nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais a inver

são da pauta da presente sessão extraordinária, pas
sando o item 1, PL nº 3.156-B, de 2000, a ser aprecia
do em último lugar.

Sala das sessões, 13 -12-2000. - Assinam De·
putado Professor Luizinho, Vice-Líder do PT - Pio
nheiro Landim, Vice-Líder do Bloco Parlamenta
PMDB/PTN - Bispo Rodrigues, Vice-Líder do Bloce
Parlamentar PUPSL - Pedro Eugênio, Vice-Líder de
PPS - Roberto Jefferson, Líder do PTB - Odelml
Leão, Líder do PPB - Inocêncio Oliveira, Líder d·
PFL - Alexandre Cardoso, Líder do Bloco Parlamer
tar PSB/PCdoB - Fernando Coruja, Vice-Líder d
PDT - Arnaldo Madeira, Líder do Governo.



I

EMENDA

"Art.2Q ..
§2º ...............................................•.........

VII - Refeição ou gênero alimentício.H

Acrescente-se inciso VII ao § 2º do art. 4?8 da
Consolidação das Leis do Trabalho proposto peio art.
2º do projeto:

O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex'ª. a palavra.

I

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR.
Sem revisão,do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei com a orientação do partido.

O SR. LUIZ FERNANDO (PPB-AM. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com meu partido.

O SR. SANTOS FILHO (PFL-PR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
com a Liderança de meu partido.

O S~. OLIMPIO PIRES (PDT-MG. Sem revisão
qo ora~or.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
de acordo com o partido.

O SR. JOSÉ MACHADO (PT-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votei com o PT na vota
ção anterior.

A SRA. NICE LOBÃO (PFL-MA. Sem revisão
dá oradora.) - Sr. Presidente, na votação anterior vo
tei com meu partido.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Em O SR. RENILDO LEAL (PTB-PA. Sem revisão
votação o requerimento. do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Os com meu partido.
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se O SR. TILDEN SANTIAGO (PT-MG. Sem revi-
acham. são do orador.) - Sr. Presidente, na última votação vo-

APROVADO. tei com meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Item 2. O SR. JOSÉ ROCHA (PFL-BA. Sem revisão do

PR' OJETO DE LEI Ng 2 -A DE 2000 orador.) - Sr. Pres.idente, na votação anterior voteI
3.5 ~ , conforme meu partIdo.

(Do Poder Executivo) O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB-MG. Sem

Discussão, em turno único, do Pro- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
jeto de Lei nQ 3.523, de 2000, que acresce rior acompanhei a orientação do PSDB.
dispositivos ao art. 58 e dá nova redação O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ao § 2

g
do art. 458 da Consolidação das (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre- na votação anterior acompanhei o partido.
to-Lei ng 5.452, de 01 de maio de 1943;
tendo parecer da Comissão de Trabalho, O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco/PMDB-SP.
de Administração e Serviço Público pela Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
aprovação deste, com el'"enda, e rejeição anterior acompanhei meu partido.
da emenda apresentada na Comissão, O SR. HÉLIO COSTA (Bloco/PMDB-MG. Sem
contra os votos dos Deputados Avenzoar revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
~rruda, Babá, Jair ~enegueJli, Paulo rior votei com meu partido.
Paim e Paulo Rocha. Pendente de pare- O SR. CARLOS MOSCONI (PSDB-MG. Sem
cer da Comissão de Constituição e Justi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
ça e de Redação. rior votei de acordo com a orientação do meu partido.

O Sr. Heráclito Fortes, 1Q Vice-Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para ofe-
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada recer parecer ao projeto, em substituição à Comissão
pelo Sr. Michel Temer, Presidente. de Constituição e Justiça e de Redação, concedo a

palavra ao Sr. Deputado Jutahy Junior.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, este é um projeto que tem o
apoio do ilustre Ministro Francisco Dornelles.

I

O parecer é pela constitucionalidade, juridicida-
de e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 3.523,
de 2000.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- Não ha
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a discus
são. Vai-se passar à votaçãp da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção a emenda adotada pela Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público.



REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Nº 3.523-8, DE 2000

Acrescenta parágrafo ao art. 58 e dá
nova redação ao § 2º do art. 458 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprova
da pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 58 da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos se
guintes parágrafos:

EMENDA

"Suprima-se o § 1º do art. 1º do Proje
to de Lei nº 3.523, de 2000, renumeran
do-se o § 2º como parágrafo único".

§ 2º O tempo despendido pelo empregado até o
local de trabalho e para o seu retomo, por qualquer
meio de transporte, não será computado na jornada
de trabalho, salvo quando, em se tratando de local de
difícil acesso ou não servido por transporte público, o
empregador fornecer a condução." (NR)

Art. 2º O § 2º do art. 458 da Consolidação
das Leis do Trabalho passa a vigorar com a se
guinte redação:

"§ 2º Para os efeitos previstos neste artigo,
não serão consideradas como salário as seguintes
utilidades concedidas pelo empregador:

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se
acham.

REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE:( Michel Temer) - Vou

submeter a votos o Projeto de Lei nº 3523 de 2000

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 58 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 12
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos se
guintes parágrafos:

"§ 1º Não serão descontadas nem computa
das como jornada extraordinária as variações de
horário no registro de ponto não excedentes de
cinco minutos, observado o limite máximo de dez
minutos diarios.
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O SR. PRESIDENTE ( Michel Temer) - Os I - vestuários, equipamentos e outros acessóri-
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como os fornecidos aos empregados e utilizados no local de
se acham. trabalho, para a prestação do serviço;

APROVADA. " - educação, em estabelecimento de ensino
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- próprio ou de terceiros, compreendendo os valores

te, peço a palavra pela ordem. relativos a matricula, mensalidade, anuidade, livros e
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem material didático;

V.Exa. a palavra. 111- transporte destinado ao deslocamento para
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or- o trabalho e ~et?rno, em percurso servido ou não por

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero transporte publico;
que fique registrado o voto contrário do PT. IV - assistência médica, hospitalar e odontológi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota- ca, prestada diretamente ou mediante seguro-sáude;
ção a emenda apresentada na Comissão de Traba- V - seguros de vida e de acidentes pessoais;
lho, de Administração e Serviço Público, com parecer VI - previdência privada:' (NR)
pela rejeição. Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sLia pu-

blicação.
Art. 4º Revoga-se o art. 42 da Consolidação das

Leis do Trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam

como se acham.
APROVADO.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden

te, 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, quero que fique registrado o voto

contrário do Partido dos Trabalhadores.
O SR. DR. HÉLIO (PDr - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, quero que fique registrado o
voto contrário do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte
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Art. 58 .
§ 1Q Não serão descontadas nem com

putadas como jornada extraordinária as va
riações de horário no registro de ponto não

I

excedentes de cinco minutos, observado o
I

limite máximo de dez minutos diários.
§ 2º O tempo despendido pelo empre

gado até o local de trabalho e para o seu re
torno, por qualquer meio de transporte, não
será computado na jornada de trabalho, sal
vo quando, tratando-se de local de difícil

, acesso ou não servido por transporte públi
co, o empregador fornecer a condução."

Art. 2º O § 2º do art. 458 da Consolidação da
Leis do Trabalho passa a vigorar com a seguinte re
dação:

Art. 458 ..

§ 2º Para os efeitos previstos neste ar
tigo, não serão consideradas como salário
as seguintes utilidades concedidas pelo em
pregador: (NR)

I - vestuários, equipamentos e outros
acessórios fornecidos aos empregados e
utilizados no local de trabalho, para a pres
tação do serviço;

11 - educação, em estabelecimento
de ensino próprio ou de terceiros, com
preendendo os valores relativos a matri
cula, mensalidade, anuidade, livros e ma
terial didático;

111 - transporte destinado ao desloca
mento para o trabalho e retorno, em percur
so servido ou não por transporte público;

IV - assistência médica, hospitalar e
odontológica, prestada diretamente ou me
diante seguro-saúde;

V - seguros de vida e de acidentes
pessoais;

VI - previdência privada;
VII - refeição ou gênero alimentício.

"
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4º Revoga-se o art. 42 da Consolidação das

Leis do Trabalho.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2000 

Deputado, Átila Dias, Relator
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.

Deputados que o aprovam permaneçam como se
acham.

APROVADA
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. DR. EVILÁSIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Exª. a palavra.
O SR. DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB-SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, quero que fique re
gistrado o voto contrário do Bloco PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Item 3.

PROJETO DE LEI Nº 4.302~A,DE 1998
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Proj&
to de Lei n2 4.302, de 1998, que dispõe s~
bre as relações de trabalho na empresa de
trabalho temporário e na empresa de pres~

tação de serviços a terceiros e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço
Público pela aprovação, com substitutivo
(Relator: 'Deputado Jair Meneguellij. Pen~

dente de parecer da Comissão de Consti~

tuição e Justiça e de Redação.

O SR. MANOEL VITÓRIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExIl.
a palavra.

O SR. MANOEL VITÓRIO (PT-MS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
com o PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para ofe
recer parecer ao projeto, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, concedo a
palavra ao Sr. Deputado Paes Landim.

O SR. PAES LANDIM (PFL-PI. Para emitir pare
cer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o presente projeto de lei, de iniciativa
do Poder Executivo, trata das relações de trabalho na
empresa de trabalho temporário e na empresa de
prestação de serviços a terceiros. O parecer é pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla
tiva do Projeto de Lei nQ 4.302, ~e 1998.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não
havendo oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota

ção o Substitutivo adotado pela Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público:
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SUBSTITUTIVO

Altera dispositivos da Lei nº 6.019,
de 3 de janeiro de 1974, que "dispõe
sobre o trabalho temporário nas em
presas urbanas e dá outras providênci
as" e dispõe sobre as relações de tra
balho na empresa de prestação de ser
viços a terceiros.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1QAs relações de trabalho na empresa de

trabalho temporário, na empresa de prestação de ser
viços e nas respectivas tomadora de serviços e con
tratante regem-se por esta lei.

Art. 2QOS arts. 2,4Q,5Q, 6º, 9º, 102, parágrafo único
do art. 11, arts. 12 e 16 da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro
de 1974, passam a vigorar com a seguinte redação:

Seção I - Do Trabalho Temporário:

"Art. 2Q Trabalho temporário é aquele
prestado por pessoa física contratada por uma
empresa de trabalho temporário que a coloca
à disposição de uma empresa tomadora de
serviços, para atender à necessidade de subs
tituição transitória de pessoal permanente ou
demanda com plementar de serviços.

§ 1º Considera-se complementar a de
manda de serviços que seja oriunda de fato
res imprevisíveis ou, quando decorrente de
fatores previsíveis, tenha natureza intermi
tente, periódica ou sazonal.

§ 2º É proibida a contratação de traba
lho temporário para a substituição de traba
lhadores em greve." (NR)

"Art. 42 Empresa de trabalho temporá
rio é a pessoa jurídica urbana, devidamente
registrada no Ministério do Trabalho e
Emprego, responsável pela colocação de
trabalhadores à disposição de outras em
presas temnporariamente.

Parágrafo único. É vedada a organiza
ção ou a manutenção da atividade de traba
lho temporário destinada ao fornecimento
de mão-de-obra a empresas integrantes do
mesmo grupo econômico, nos termos defini
dos pelo art. 2Qda Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT." (NR)

"Art. 52 Empresa tomadora de serviços
é a pessoa física, jurídica ou entidade a ela
equiparada que celebra contrato de presta
ção de trabalho temporário com a empresa
definida no art. 4º desta lei." (NR)

"Art. 62 São requisitos para funciona
mento e registro da empresa de trabalho
temporário no Ministério do Trabalho e
Emprego:

I - prova de inscrição no Cadastro Na
cional de Pessoa Jurídica - CNPJ, do Minis
tério da Fazenda;

11 - registro no Cartório de Registro de
Pessoas Jurídicas;

111- prova de recolhimento da contribu
ição devida ao sindicato;

IV - capital integralizado em valor igual
ou superior a R$250.000,OO (duzentos e cin
qüenta mil reais)

"Art. 92 O contrato celebrado pela em
presa de trabalho temporário e a tomadora
de serviços será por escrito-;ficará à disposi
ção da autoridade fiscalizadora no estabele
cimento da tomadora de serviços e conterá:

I - qualificação das partes;
II - motivo justificador da demanda de

trabalho temporário;
111 - prazo da prestação de serviços;
IV - prazo e valor da prestação de ser

viços;
V - valor da remuneração dos traba

lhadores temporários;
VI - forma de fiscalização pela toma

dora de serviços das obrigações trabalhistas
e previdenciárias de responsabilidade direta
da empresa de trabalho temporário feita
pela tomadora de serviços;

VII - multa e indenização pelo des
cumprimento de cláusula contratual ou de
obrigações trabalhistas e previdenciárias.

§ 12 Durante a vigência do contrato, a
direção técnica sobre os trabalhadores tem
porários será exercida pela tomadora de
serviços.

§ 2º O contrato de trabalho temporário
pode versar sobre o desenvolvimento de ativi
dades-meio e atividades-fim a serem executa
das na empresa tomadora de serviços." (NR)

"Art. 10. O contrato de trabalho temporá
rio, com relação ao mesmo trabalhador, não
poderá exceder o prazo de 6 (seis) meses.

§ 1º O contrato poderá ser prorrogado
por até 3 (três) meses além do prazo estabe
lecido no caput, quando comprovada a ma
nutenção das condições que o ensejaram.



Seção 11 - Da Prestação de Serviços a Terceiros

Art. 3º Empresa prestadora de serviços a tercei
ros é a pessoa jurídica de direito privado destinada a
prestar à contratante serviços determinados e espe
cíficos, diversos da atividade econômica por esta de
senvolvida.
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§ 22 ° prazo previsto neste artigo po- § 1ºA empresa prestadora de serviços contrata,
derá ser alterado mediante acordo ou con- remunera e dirige o trabalho realizado por seus traba-
venção coletiva da categoria. Ihadores.

§ 3º Não se aplica ao trabalhador tem- § 2º Os trabalh-adores das empresas de pres-
porário, contratado pela tomadora de servi- tação de serviços não se subordinam ao poder direti-
ços, o contrato de experiência previsto no vo, técnico ou disciplinar da empresa contratante.
parágrafo único do art. 445 da Consolidação Art. 4º São requisitos para o funcionamento de
das Leis do Trabalho - CLT. empresa de prestação de serviços a terceiros:

§ 42 ° trabalhador temporário somente I - registro no Cartório de Registro de Pessoas
poderá ser contratado pela mesma tomado- Jurídicas'
ra de serviços para novo contrato temporá- '.. - . I

. . 90 ( t ) d' d t' . d /I - prova de mscnçao no Cadastro NacIonal de
no, apos ,noven a las o ermlno o Pessoa Jurídica _ CNPJ'
contrato antenor. "

§ 5º A contratação anterior ao prazo . '~'- recolhimento da contribuição devida ao sin-

previsto no parágrafo anterior caracteriza dlcato, .., . :
vínculo empregatício com a tomadora." (NR) IV - capltallntegrahzado em valor Igual o~ supen-

"Art. 11 or a R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais).
Parágrafo único Registrar-se-á na Cade- V - registro na Junta Comercial;

ira de Trabalho e Previdência Social do traba- VI- as empresas que possuírem em seu objeto
Ihador sua condição de temporário. (NR) social o trabalho temporário e a terceirização poderão

"Art. 12. São assegurados ao trabalha- operar com o capital único de R$ 250.000,00 (duzen-
dor temporário, durante o período em que tos e cinqüenta mil reais).
estiver à disposição da empresa tomadora Art. 52 Empresa contratante é a pessoa física ou
de serviços, os seguintes direitos: jurídica que celebra contrato com empresa de presta-

I - salário equivalente ao percebido ção de serviços para a execução de atividades diver-
pelos empregados que trabalham na mes- sas daquelas por ela desenvolvidas.
ma função ou cargo na tomadora; Art. 6º O contrato de prestação de serviços can-

Il - jornada de trabalho de 8 (oito) ho- terá:
ras diárias e 44 (quarenta e quatro) sema- 1- qualificação das partes;
nais, ou caso seja adotada jornada inferi?r, a /I - especificação do serviço a ser prestado;
praticada na empresa tomadora de serviço; 1/1_ prazo para a realização do serviço'

111- contratu de trabalho por escrito; IV I' '
IV t - 'd" . - va ar,- pro eçao prevI enclana e contra . ,_ ._

acidentes do trabalho' V - forma de flscallzaçao das obngaçoes traba-
V _ extensão dds direitos previstos em Ihist~s e previdenciárias da empresa de prestação de

acordo ou negociação coletiva ou no estatu- serviços pela emp~esa ~ontr~tante; .
to da empresa para os empregados da em- .vI - multa e mdemzaçao ~elo_descumpn.mento
presa tomadora de serviços; de cl.ausul.~ ~ontratual ou de obngaçoes trabalhistas e

VI - o contrato de trabalho poderá pre- prevldenclanas.

ver o sistema de pagamento mensal das Seção 11I - Das Disposições Gerais
parcelas relativas ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS - às férias pro- Art. 7º É vedada à empresa contratante a utiliza-
porcionais, décimo-terceiro salário proporci- ção dos trabalhadores em atividades distintas daque-
anal aos empregados temporários até 30 las que foram objeto do contrato com a empresa pres-
dias. NR tadora de serviços.

Art. 8º É vedada a contratação para prestação
de serviços entre empresas do mesmo grupo econô
mico, nos termos do art. 2Q da consolidação das Leis
do Trabalho - CLT.

Art. 9º Os serviços contratados poderão ser exe
cutados nas instalações físicas da empresa
contr-atante ou em outro local por ela designado.



Seção I
Do Trabalho Temporário

"Art. 2º Trabalho temporário é aquele
prestado por pessoa fisica contratada por
uma empresa de trabalho temporário que a
coloca à disposição de uma empresa toma
dora de serviços, para atender ànecessida
de de substituição transitória de pessoal
permanente ou à demanda complementar
de serviços. (NR)

§ 1º Considera-se complementar a de
manda de serviços que seja oriunda de fato
res imprevisíveis ou, quando decorrente de
fatores previsíveis, tenha natureza intermi
tente, periódica ou sazonal.

§ 2º É proibida a contratação de traba
lho temporário para a substituição de traba
lhadores em greve."

"Art. 4º Empresa de trabalho temporá
rio é a pessoa juridica urbana, devidamente
registrada no Ministério do Trabalho e
Emprego, responsável pela colocação de
trabalhadores à disposição de outras em
presas temporariamente. (NR)

Parágrafo único. É vedada a organiza
ção ou a manutenção da atividade de traba
lho temporário destinada ao fornecimento
de mão-de-obra a empresas integrantes do
mesmo grupo econômico, nos termos defini
dos pelo art. 2º da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT."

"Art. 5º Empresa tomadora de serviços
é a pessoa fisica, juridica ou entidade a ela
equiparada que celebra contrato de presta
ção de trabalho temporário com a empreEia
definida no art. 4º desta lei. (NR)

"Art. 6º São requisitos para funciona
mento e registro da empresa de trabalho
temporário no Ministério do Trabalho e
Emprego: (NR)

I - prova de inscrição no Cadastro Na
cional de Pessoa Juridica - CNPJ, do Minis
tério da Fazenda; (NR)

II - registro no Cartório de Registro de
Pessoas Juridicas; (NR)

111 - prova de recolhimento da contribu
ição devida ao sindicato; (NR)

REDAÇÃO FINAL:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Nº 4.302-8, DE 1998

Altera dispositivos da Lei n2 6.019,
de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre
o trabalho temporário nas empresas ur
banas e dá outras providências e dispõe
sobre as relações de trabalho na empre
sa de prestação de serviços a terceiros.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 As relações de trabalho na empresa de

trabalho temporário, na empresa de prestação de ser
viços e nas respectivas tomadora de serviços e con
tratante regem-se por esta lei.
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§ 1º É responsabilidade da empresa contratante Art. 2º Os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 9º, 10, parágrafo
garantir as condições de segurança, higiene e salu- único do art. 11, arts. 12 e 16 da Lei nº 6.019, de 3 de
bridade dos trabalhadores. janeiro de 1974, passam a vigorar com a seguinte re-

, § 22 A empresa contratante garantirá ao traba- .dação.:-
Ihador da empresa de prestação de serviços o mes
mo atendimento médico e ambulatorial destinado aos
seus empregados, existente nas dependências da
contratante.

Art. 10. A empresa contratante é solidariamente
responsável pelas obrigações trabalhistas e previ
denciárias referente ao período em que ocorrer a
prestação, de serviços.

Art. 11. As empresas de trabalho temporário e
as empresas prestadoras de serviços a terceiros já
em funcionamento terão, a partir da publicação desta
lei, o prazo de um ano para integralizar o capital social
mínimo e de 60 (sessenta) dias para se adequarem
às demais exigências.

Art. 12. O descumprimento da presente lei sujeita
a empresa infratora ao pagamento de multa de
R$5.000,00 (cinco mil reais) por trabalhador envolvido.

Parágrafo único - A fiscalização, autuação e o
processo de imposição das multas reger-se-ão pelo
Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se
acham.

APROVADO.
Fica prejudicada a proposição inicial (Projeto de

Lei nº 4.302/98).
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos a seguinte



Seção il
Da Prestação de Serviços a Terceiros

Art. 32 Empresa prestadora de serviços a tercei
ros éa pessoa jurídica de direito privado destinada a
prestar àcontratante serviços determinados e especí
ficos, diversos da atividade económica por esta de
senvolvida.

§ 1º A empresa prestadora, de serviços contrata,
remunera e dirige o trabalho realizado por seus traba
lhadores.

§ 2º Os trabalhadores das empresas de presta
ção de serviços não sê subordinam ao poder diretivo,
técnico ou disciplinar da empresa contratante.

Art. 42 São requisitos para o funcionamento de
empresa de prestação de serviços a terceiros:
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IV - capital integralizado em valor igual ra de serviços para novo contrato temporá-
ou superior a R$250.000,OO (duzentos e cin- rio após noventa dias do término do contrato
qüenta mil reais) ; (NR) anterior.

............................ " § 5º A contratação. anterior ao prazo
"Art. 9º o contrato celebrado pela em- previsto no § 4Q caracteriza vinculo empre-

presa de trabalho temporário e a tomadora gaticio com a tomadora."
de serviços será por escrito, ficará à disposi- "Art. 11 .
ção da autoridade fiscalizadora no estabele- Parágrafo único. Registrar-se-á na
cimento da tomadora de serviços e conterá: Carteira de Trabalho e Previdência Sociai
(NR) do, trabalhador sua condição de temporário.

I - qualificação das partes; (NR)"
11 - motivo justificador da demanda de "Art. 12. São assegurados ao trabalha-

trabalho temporário; dor temporário, durante o período em que
111 - prazo da prestação de serviços; estiver à disposição da empresa tomadora
IV - prazo e valor da prestação de ser- de serviços, os seguintes direitos: (NR)

viços; I - salário equivalente ao percebido
V - valor da remuneração dos traba- pelos empregados que trabalham na mes-

lhadores temporários; ma função ou cargo na tomadora; (NR)
VI - forma de fiscalização pela toma- 11 - jornada de trabalho de oito horas

dora de,serviços das obrigações trabalhistas diárias e quarenta e qua~ro semanais ou,
e previdenciárias de responsabilidade direta caso seja adotada jornada inferior, a pratica-
da empresa de trabalho temporário feita da na empresa tomadora de serviços; (NR)
pela tomadora de serviços; 111- contrato de trabalho por escrito; (NR)

VII - multa e indenização pelo des- IV - proteção previdenciária e contra
cumprimento de cláusula contratual ou de acidentes do trabalho; (NR)
obrigações trabalhistas e previdenciárias. V - extensão dos direitos previstos em

§ 1º Durante a vigência do contrato, a acordo ou negociação coletiva ou no estatu-
direção técnica sobre os trabalhadores tem- to da empresa para os empregados da em-
porários será exercida pela tomadora de presa tomadora de serviços; (NR)
serviços. VI - o contrato de trabalho poderá pre-

§ 2Q O contrato de trabalho temporário ver o sistema de pagamento mensal das par-
pode versar sobre o desenvolvimento de ati- celas relativas ao Fundo de Garantia do Tem-
vidades-meio e atividades-fim a serem exe- po de Serviço - FGTS às férias proporcionais,
cutadas na empresa tomadora de serviços." décimo-terceiro salário proporcional aos em-

"Art. 10. O contrato de trabalho tempo- pregados temporários até trinta dias; (NR)
rário, com relação ao mesmo trabalhador, ..
não poderá exceder o prazo de seis meses.
(NR)

§ 1º O contrato poderá ser prorrogado
por até três meses além do prazo estabele
cido no caput, quando comprovada a manu
tenção das condições que o ensejaram.

§ 2Q O prazo previsto neste artigo po
derá ser alterado mediante acordo ou con
venção coletiva da categoria.

§ 3º Não se aplica ao trabalhador tem
porário, contratado pela tomadora de servi
ços, o contrato de experiência previsto no
parágrafo único do art. 445 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT.

§ 4Q O trabalhador temporário somente
poderá ser contratado pela mesma tomado-



I - qualificação das partes;
11 - especificação do serviço a ser prestado;
111- prazo para a realização do serviço;
IV -valor;
V - forma de fiscalização das obrigações traba

lhistas e previdenciárias da empresa de prestação de
serviços pela empresa contratante;

VI - multa e indenização pelo descumprimento
de cláusula contratual ou de obrigações trabalhistas e
previdenciárias.
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I - registro no Cartório de Registro de Pessoas Art. 10. A empresa contratante é solidariamente
Jurídicas; responsável pelas obrigações trabalhistas e previ-

11 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de denciárias referentes ao período em que oCÇ)rrer a
Pessoa Jurídica - CNPJ; prestação de serviços.

111- recolhimento da contribuição devida ao sin- Art. 11. As empresas de trabalho temporário e
dicato; as empresas prestadoras de serviços a terceiros já

IV - capital integralizado em valor igualou supe- em funcionamento terão, a partir da publicação desta
rior a R$250.000,00(duzentos e cinqüenta mil reais). lei: ~ prazo de um ano p~ra integralizar o capital ~ocial

V _ registro na Junta Comercial; ml~lmo.e?e ~essenta dias para se adequaremas de-
.' . mais eXlgenclas.

VI- as empresas que possUlrem em seu objeto . .' . ..
social o trabalho temporário e a terceiriz ação pode- Art. ~ 2. O descUlupnnlento desta Lei sUjeita a
rão operar com o capital único de R$250.000,00 (du- empresa I~frator~ ao .pagamento de multa ,d~ R$
zentos e cinqüenta mil reais). 5.000,00 (CinCO mil reais) por trabalhador envolvido.

Art. 5º Empresa contratante é a pessoa física ou Parágra!o úni?o.: A fiscalização, autuaç~o e o
jurídica que celebra contrato com empresa de presta- p~ocesso de Imposlç~o d!,-s multas .reger-se-ao pelo
ção de serviços para a execução de atividades diver- bl~~IO VII da Consolldaçao das LeiS do Trab_alho -
sas daquelas por ela desenvolvidas. .

Art 60 O t to de p t - d' Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua
. - con ra res açao e serviços con- bl'-

t '. pu Icaça0.era.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2000 -

Severino Cavalcanti, Relator
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.

Deputados que a aprovam permaneçam como se
acham.

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Item 4.

PROJETO DE LEI N2 2.685-A, DE 2000
(Do Sr. Júlio Redecker)

Seção 111
Disposições Gerais

Art. 7º É vedada à empresa contratante a utiliza
ção dos trabalhadores em atividades distintas daque
las que foram objeto do contrato com a empresa pres
tadora de serviços.

Art. 8º É vedada a contratação para prestação
de serviços entre empresas do mesmo grupo econó
mico, nos termos do art. 2º da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT.

Art. 92 Os serviços contratados poderão ser exe
cutados nas instalações físicas da empresa contra
tante ou em outro local por ela designado.

§ 12 É responsabilidade da empresa contratante
garantir as condições de segurança, higiene e salu
bridade dos trabalhadores.

§ 2º a empresa contratante garantirá ao traba
lhador da empresa de prestação de serviços o mes
mo atendimento médico e anibulatorial destinado aos
seus empregados, existente nas dependências da
contratante.

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei n2 2.685, de 2000, que revoga
a Taxa de Fiscalização Ambiental - TFA
cobrada pelo Ibama. Pendente de parece
res das Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Fi
nanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Redação.

Tendo apensados os PLs nQs 2.689/00,
2.701/00, 2.710/00, 2.720/00, 2.722100,
2.798/00,2.851/00,3.401/00 e 3.745/00.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para ofe
recer parecer ao projeto, em substituição à Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
concedo a palavra ao Deputado Ricarte de Freitas.

O SR. RICARTE DE FREITAS (PSDB - MT.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, com o objetivo de
proporcionar os recursos necessários à consecução
das obrigações precípuas do Instituto Brasileiro do
Meio Ambie'1te e dos Recursos Naturais Renováveis,



Revoga a Taxa de Fiscalização
Ambiental - TFA, cobrada pelo IBAIVIA.

Autor: Deputado Júlio Redecker
Relator: Deputado Ricarte de Freitas

I

I - RELATÓRIO

O Projeto de Lei n02.685, de 2000, que ora ana
lisamos nesta Comissão quanto ao mérito,.intenta re
vogar a Taxa de Fiscalização Ambiental- TFA -, pre
vista no art. 17-8 a 1 7-0, da Lei n° 6.938, de 31 de
agosto de 1981, com a redação dada pela Lei nO
9.960, de 28 de janeiro de 2000.
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foi aprovada por este Congresso e sancionada pelo entre o Anexo VIII e o art. 17j F, este isentando do pa-
Presidente da República a Lei nº 9.960, de 28 de ja- gamento da TCFA "as entidades públicas federais,
neiro de 2000, que, entre Ol~tras determinações, criou distritais, estaduais e municipais, as entidades filan-
a Taxa de Fiscalização Ambiental. A referida taxa foi trópicas, aqueles que praticam agricultura de subsis-
julgada, em processo cautelar, inconstitucional peja tência e as populações tradicionais",
Suprema Corte. Propomos, unicamente, três emendas com o pro-

A instituição. dessa t~a é condição básica para pósito de aperfeiçoar o texto. A primeira delas - solicita-
um País que deseja lutar pela melhoria da qualidade de ção feita pelo próprio Partido dos Trabalhadores - refe-
vida e do meio ambiente. Por meio dela, resgataremos re-se à inclusão dos Municípios, uma vez que estes
os meios para obter um sistema de controle ambiental também têm, consoante a Constituição Federal, com-
mais rígido e confiável e, ao mesmo tempo, esté),remos petência para a proteção do meio ambiente.
corrigindo distorções que prejudicam, injustamente, se- A segunda e a terceira emendas são relativas
tores menos privilegiados de nossa economia. ao Anexo VIII e referem-se à supressão de expres-

O emérito Prof.lves Gandra Martins, da Univer- sões e ao acréscimo de categorias que não poderiam
sidade Mackenzie, em parecer sobre o PL nº 3.745, ser excluídas, quais sejam as atividades agropecuári-
de 2000, define com exatidão a quem se destina o as e as obras de infra-estrutura.
serviço prestado pela Taxa de Fiscalização Ambien- Poderíamos discorrer longamente sobre os
tal, em análise: benefícios da instituição da Taxa de Controle e Fis-

De qualquer forma, é função do Ibama calização Ambiental e, mais ainda, sobre os avan-
exercer efetivamente seu poder de polícia ços_do novo texto. Entende~os! ~o ~ntanto, que a:
sobre todas aquelas empresas potencial- razoes apresentadas na Justificativa do ~L n-
mente poluidoras, tendo o Projeto de Lei nº 3.745/00, enc,ar;'inhado pelo Poder, Executivo a
3.745, de 2000, bem definido o fato gerador, esta Casa, os Inumeras pareceres sob:e o as~unto

ao fazê-lo coincidir com o serviço prestado que lemos e estudamos e, sobret~do, a questao do
diretamente à comunidade e indiretamente fato gerador e seus agentes paSSIVOS, levam-no,s a
ao usuário, nos exatos termos sugeridos crer que são preponderantes os motivos da institu-
pela Suprema Corte. ição da referida taxa.

o . . Destarte, nosso voto é pela aprovação do PL nº
O texto do PL n- 3.74~/0~ indica. claramen~e ~ 3.745, de 2000, com as três emendas que oferece-

fato gerador ,da ta~a,. omls~ao ~~uclal da Lei n- mos, e pela rejeição dos PLs nºs 2.685/00, 2.689/00,
9.960/00, por Intermedlo do diSPOSitivo que versa: 2.701/00, 2.710/00, 2.720/00, 2.722/00, 2.798/00,

Art. 17-B Fica instituída a Taxa de Con- 2.851/00 e 3.401/00.
trole e Fiscalização Ambiental- TCFA, cujo É o nosso parecer, Sr. Presidente.
fato gerador é o exercício regular do poder de '
polícia conferido ao Instituto Brasileiro do PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re- À MESA
nováveis -Ibama para controle e fiscalização COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
das atividades potencialmente poluidoras e MEIO AMBIENTE E MINORIAS
utilizadoras de recursos naturais. ,

, PROJETO DE LEI N2 2.685, DE 2000°que podemos observar é que as dúvidas que
pairavam anteriormente foram sanadas. Durante a
tramitação do projeto de lei correspondente ao texto
considerado inconstitucional pela Suprema Corte, o
da Lei nº 9.960/00, preocupou-nos o fato de não ver
mos aclarado ali quem exatamente estaria passível
qe cobrança. Em outras palavras, seria necessário
defender o~ interesses dos pequenos produtores que
praticam agricultura de subsistência e outras classes
menos privilegiadas que pudessem ser tributadas de
forma equivalente aos grandes poluidores. Neste
novo texto apresentado pejo Poder Executivo, fica cla
ra a intenção e o endereço do tributo. Existe coerência



Destarte, nosso voto é pela aprovação do PL
3.745, de 2000, com as três emendas que oferece
mos, e pela rejeição do PL 2.685/00, do PL
2.689/00, do PL 2.701/00, do PL 2.710/00, do PL
2.720/00, do PL 2.722/00, do PL 2.798/00, do PL
2.851/00 e do PL 3.401/00,

Sala da Comissão em de de 2000. - Deputado
Ricarte de Freitas, Relator

Propomos, unicamente três emendas com o
propósito de aperfeiçoar o texto. A primeira delas re
fere-se à inclusão dos Municípios, uma vez que es
tes, também têm, consoante a Constituição Federal,
competência para a proteção do meio ambiente.

A segunda e a terceira emendas são relativas
ao Anexo VIII e referem-se à supressão de expres
sões e ao acréscimo de categorias que não poderi
am ser excluídas, quais sejam, as atividades agro-
pecuárias e as obras de infra-estrutura. -

Poderíamos discorrer longamente sobre os be
nefícios da instituição da Taxa de Controle e Fiscali
zação Ambiental e, mais ainda, sobre os avanços
do novo texto. Entendemos, no entanto, que as ra
zões apresentadas na justificativa do PL 3.745/00,
encaminhado pelo Poder executivo a esta Casa, os
inúmeros pareceres sobre o assunto que lemos e
estudamos e, sobretudo, a questão do fato gerador
e seus agentes passívos, levam-nos a crer que são
preponderantes os motivos da instituição da referida
taxa.

o que podemos observar é que as dúvidas
que pairavam anteriormente foram sanadas. Duran
te a tramitação do projeto de lei correspondente ao
texto considerado inconstitucional pela Suprema
Corte, o da Lei 9.960/00, preocupou-nos o fato de
não ver aclarado ali quem exatamente estaria passí
vel de cobrança. Em outras palavras, seria necessá
rio defender os interesses dos pequenos produtores
que praticam agricultura de subsistência e outras
classes menos privilegiadas que pudessem ser tri
butadas de forma equivalente aos grandes poluido
res. Neste novo texto apresentado pelo Poder Exe
cutivo, fica clara a intenção e o endereço do -tributo.
Existe coerência entre o Anexo VIII e o art.~ 1 7-F,
este isentando do pagamento da TCFA "as -entida
des públicas federais, distritais, estaduais e munici
pais, as entidades filantrópicas, aqueles que prati
cam agricultura de subsistência e as populações tra
dicionais.

11 - VOTO DO RELATOR

Com o objetivo de proporcionar os recursos neces
sários àconsecução das obrigações precípuas do Institu
to Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis -IBAMA, foi aprovada por este Congresso e
sancionada pelo Presidente da República a Lei nO 9.960,
de 28 de janeiro de 2000, que, entre outras det rmina
ções, criou a Taxa de Fiscalização Ambiental- TFA. A re
ferida taxa foi julgada, em processo cautelar, Iflsconstitu
cíonal (ADIN 2.178-8), pela Suprema Corte.

A instituição dessa taxa é condição básica para
um País que deseja lutar pela melhoria da qualidade do
meio ambiente. Por meio dela, resgataremos os meios
para obter um sistema de controle ambiental mais rígido
e confiável e, ao mesmo tempo, estaremos corrigindo
distorções que prejudicam, injustamente, setores me
nos privilegiados de nossa economia.

O emérito Prof. Ives Gandra Maitins, da Univer
sidade Mackenzie, em parecer sobre o PL 3.745/00,
define com exatidão a quem é se destina o serviço
prestado pela TFA em análise:

"De qualquer forma, é função do IBAMA exercer
efetivamente seu poder de polícia sobre todas aque
las empresas potencialmente poluidoras, tendo o pro
jeto de lei nO 3.745/00 bem definido o fato gerador, ao
fazê-lo coincidir com o serviço prestado diretamente à
comunidade e indiretamente ao usuário, nos exatos
termos sugendos pela Suprema Corte".

O texto do PL 3.745/00 indica claramente o fato
gerador da taxa, omissão crucial da Lei 9.960/00, por
intermédio do dispositivo que versa:

"Art. 17-B Fica instituída a Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental- TCFA, cujo fato gerador é o
exercício regular do poder de polícia conferido ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - JBAMA para controle e fiscali-
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Com o mesmo intuito, encontram-se apensos o PL zação das atividades potencialmente poluidoras e uti-
2.689100, o PL 2.7201 00, o PL 2.798/00 e o PL 2.851 /00. Iizadoras de recursos naturais."

Também apensos estão o PL 2.701/00, o PL
2.710100, o PL 2.722/00 e o PL 3.401/00, os quais
propõem pequenas alterações na TFA, as quais con
sistem essencialmente nos valores a serem cobrados
e na isenção ou concessão de descontos a determi
nadas categorias de contribuintes.

Temos, finalmente, também apenso à proposição
principal, o PL 3.745/00, do Poder Executivo, que visa
substituir a TFA criada com a Lei nO 9.960, de 2000.

Findo o prazo regimental, não houve apresenta
ção de emendas.

É o relatório.
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

PROJETO DE LEI N2 3.745, DE 2000

Altera a Lei nO 6.938, de 31 de agos
to de 1981, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação.

EMENDAN!!1

Acrescentem-se ao caput e ao § iOdo art. 1 7-P,
inseridos na Lei 6.938/81 pela proposição em epígra
fe, a expressão "ao Município", após a expressão "ao
Estado", e ao art. 17-Q, inserido na Lei 6.938/8 1 pela
proposição em epígrafe, a expressão "os Municípios" ,
após a expressão "com os Estados"

Sala das sessões em de de 2000 - Deputado
Riearte de Freitas, Relator

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEío AMBIENTE E MINORIAS

PROJETO DE LEI N2 3.745, DE 2000

Altera a Lei nQ 6.938, de 31 de agos
to de 1981, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação.

EMENDA N202

Suprimam-se do Anexo VIII da Lei 6.938/81,
proposto pela proposição em epígrafe, a expressão
"criação de suínos", constante da Descrição da Cate
goria "Uso de Recursos Naturais e Criação de Anima
is" (Código 20), e a expressão "desde que instalados
em unidades de conservação ou áreas de proteção
ambientai", constante da Descrição da Categoria ''Tu
rismo" (Código 19).

Sala das sessões em de de 2000 - Ricarte de
Freitas, Relator

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

PROJETO DE LEI N!~ 3.745, DE 2000

Altera a Lei nll 6.938, de 31 de agos
to de 1981, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação.

EMENDA NQ 3

Acrescentem-se ao Anexo viii da Lei 6.938/81,
proposto pela proposição em epígrafe, as seguintes
Categorias:

CÓDIGO Categorta DESCRIÇÃO PPIGU

21 Atividades Prqelo agrlcola; criação intensiva de animais Méd~
AQropecuárias

22 Olvasde Rodovlas, ferro~as, h~rovias, metr01Xl1ilanos; Méd~
Infra-estrutura

barragens ediques; cana~ para drenagem;

retiflcaçáo de curso d'água; abertura de

barras, embocaduras ecanais; translXls'ção

de bacias hidrográficas; outras obras de arte;

distrito epólo industrial.

I

Sala das sessões em de de 2000 - Ricarte de
Freitas, Relator

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela aprovação, com três emendas.

O SR. MARCOS LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCOS LIMA (Bloco/PMDB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei "sim".

O SR. ODíLlO BALBINOTTI (PSDB-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para ofe
recer parecer ao projeto, em substituição à Comissão
de Finanças e Tributação, concedo a palavra ao De
putado Darcísio Perondi, para justificar a adequação
financeira e orçamentária.

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, na forma do parecer do Deputado Relator, o
Projeto de Lei nº 2.685, de 2000, é constitucional,
adequado financeira e orçamentariamente e fará bem
ao País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela adequação financeira e orçamentária.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para ofe
recer parecer ao projeto, em substituição à Comissão
de 'Constituição e Justiça e de Redação, concedo a
palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly.
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o SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Preslden-:
te, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 2.685, de 2000.

O parecer é favorável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa téc
nica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora
dores inscritos para discutir a matéria.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ronaldo
Vasconcellos, para falar a favor da matéria.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PFL-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero para
benizar o Relator e dizer que esse projeto tem a gran
de vantagem de descentralizar a cobrança, permitin
do a Estados e Municípios participarem dessa arreca
dação e, dessa maneira, estruturar melhor seus ór
gãos ambientais, tanto do ponto de vista de custeio
quanto de investimento.

Portanto, encaminho favoravelmente à matéria,
parabenizando o ilustre Deputado Ricarte de Freitas,
pelo bom relatório, e o Ministério do Meio Ambiente.

Muito obrigado.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
a V.Exa. cópia das emendas, por favor. Se não me en
gano, há três emendas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
A Mesa já mandou tirar cópias. Logo chegarão às
mãos de V.Exa.

O SR. CLEUBER CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CLEUBER CARNEIRO (PFL-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota
ção, votei "sim", com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Germano Rigotto, para
falar contra a matéria.

O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, posso até ficar sozinho, mas meu enca
minhamento é contra a matéria. Mais uma vez, ao
apagar das luzes do ano legislativo, estamos fazendo,

~ço_d~ga~nte, a votação de um.proje!a-qye-eria--tlma
nova taxa.

Essa Taxa de Fiscalização Ambiental já deu mu
ita dor de cabeça, muito problema e muito desgaste
para o Congresso Nacional, que criou uma taxa que
significava cobrança sobre padaria, pequenos comér
cios, ou seja, sobre setores que não tinham a mínima
possibilidade de pagá-Ia.

Pois bem, depois do problema criado - e tínha
mos votado açodadamente, sem uma discussão mais
profunda, e criado um novo remendo fiscal -, veio o
bombardeio em cima do Congresso. Tivemos de cor
rer atrás e tentar revogar a taxa. Levamos a questão
ao Executivo, que concordou com a suspensão da co
brança e prometeu que discutiria em profundidade
qualquer projeto que enviasse a esta Casa. A infor
mação que recebo de alguns de nossos Líderes é de
que houve uma negociação com o Ministério do Meio
Ambiente.

Sr. Presidente, não sei qual foi a negociação,
não conheço o projeto e não tenho a mínima possibili
dade de votá-lo. Por isso, se ele for à votação, votarei
contrariamente, porque me lembro do desgaste que
acarretou para a Casa essa Taxa de Fiscalização
Ambiental. Lembro a revolta que causou Brasil afora o
fato de pequenos comerciantes, microempresários,
terem recebido um boleto para cobrança dessa taxa.

Acredito que nós, pelo açodamento, pela tentati
va de votauapidam~nte, estaremos cometendo novo
erro. Por isso, e porque a partir de agora, enquanto a
reforma tributária não avançar, vou posicionar-me
contra qualquer remendo fiscal e principalmente por
não conhecer esse projeto, pelo fato de ele estar sen
do votado, a meu modo de ver, de forma açodada e
sem maior discussão, o que traz a possibilidade de
estarmos cometendo um erro, encaminho contra o
projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

Não havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar a votação da Matéria.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra para manifestar-se sobre a matéria.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
acordo para votarmos quatro projetos. Estávamos
participando das negociações sem verificar que nela
incluíram o Ibama; hoje, porque houve discussão
desde ontem - que V.Exa. acompanhou no Plenário



Dezembro de 2000 DIÁRIO DA CÀMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 67599

- para votarmos os três projetos do Ministério do Tra- Estamos discutindo com mUitos movimentos so-
balho. Falta um referente à extensão do seguro-de- ciais do campo a elaboração de lei - acredito muito
semprego para os pescadores, que é o próximo. Per- importante para o País - que cria um fundo de financi-
gunto aos Srs. Líderes se vai haver entendimento amento a partir de impostos arrecadados (ICMS) a
para votá-lo, sem trauma, ou pedido de verificação fim de mudar o cultivo do fumo no Brasil, principal-
de votação. mente nos Estados do Sul, onde é maior essa produ-

Sr.. Presidente, se isso não ocorrer, solicito a ção pelos pequenos agricultores justamente por não
V.Exa., com a anuência de todos os Líderes, que so- terem outra alternativa, devido à falta de incentivos
brestemos a continuidade da apreciação do projeto e públicos e de estímulo à produção de outra cultura.
passemos àquele referente aos pescadores, enquan- Esses agricultores sofrem graves problemas de saú-
to acordamos as três emendas a que assisto os inte- de e produzem o que não é necessário ao País - pre-
ressados discutirem: uma que faz chegar ao Municí· cisamos produzir alimentos.
pio a escala de apli~ação dos recursos, outra que Estamos apresentando esta proposta, Sr. Presi-
pressupõe a retirada de um segmento e a terceira que dente, que mudará um pouco a realidade dos peque-
pressupõe tirar isenção. São emendas que estou ven- nos agricultores, que se submetem diariamente aos
do serem debatidas neste momento. agrotóxicos, às empresas multinacionais do fumo,

Assim, nos reuniríamos aqui para discutir a sem opção de sobrevivência.
questão, com o objetivo de encontrar um melhor acor- Comunico à Casa que estamos realizando tra-
do, enquanto votamos a matéria referente aos pesca- balho importantíssimo com os movimentos sociais,
dores, retornando ao primeiro posteriormente. para que os pequenos agricultores tenham outra ai-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não. ternativa, saindo da pressão do Ibama, pois precisam
Não temos mais discussão a fazer, mas vou aguardar desmatar para secar o fumo. Muitos estão fazendo
dois ou três minutos, enquanto V.Exas. conversam so- isso por falta de alternativa dada pelo Governo. Por
bre a matéria. , isso, estamos trabalhando com essa perspectiva.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA - Sr. Presi· O SR. ROMMEL FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a
dente, peço a palavra pela ordem. palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
V.Exa. a palavra. a palavra.

I , ,

O SR. BONIFACIO DE ANDRADA (PSDB-MG. O SR. ROMMEL FEIJO (PSDB-CE. Sem revi-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
meu partido na votação anterior. , votei com o PSDB.

O SR. MILTON BARBOSA (PFL-BA. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pode-
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior mos prosseguir na votação? (Pausa.)
meu voto foi "sim". Vamos votar, em primeiro lugar, as três emen·

O SR. CHICO SARDELLI (PFL-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
de acordo com a orientação,do partido.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, tendo sido
impedida de falar pelo Deputado que estava dirigindo
os trabalhos, registro o repúdio que sofrem as Depu
tadas: somos tão poucas neste plenário e temos de
pedir a palavra muitas vezes para nos manifestar. Tal
vez nossa voz feminina incomode alguns Parlamenta
res. Também temos projetos a apresentar, não esta
mos aqui para brincar, queremos lutar para transfor
mar o Brasil.

das.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vot~

ção a proposta do Relator para que a votação se dê
sobre o Projeto de Lei nº 3.745, de 2000, apensado.

Pergunto aos Srs. Líderes se estão todos de
acordo.

Em votação, portanto, a proposta do Relator.
Os Srs. Deputados que a aprovam queiram per

manecer como se encontram.
O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Exa. a palavra.
I

O SR. GERMANO RIGOnO (Bloco/PMDB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
registro meu voto contrário.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Aprovada a Matéria, com o voto contrário do Depu
tado Germano Rigotto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção agora as 3 emendas oferecidas pelo Relator de
signado pela Mesa, em substituição à Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:

EMENDA N!!1

Acrescentem-se ao caput e ao § 1º do art. 17-P,
inseridos na Lei nº 6.938/81 pela proposição em epí
grafe, a expressão "ao Município", após a expressão
"ao Estado", e ao art. 17-0, inserido na Lei nº
6.938/81 pela proposição em epígrafe, a expressão
"os Municípios" , após a expressão "com os Estados"

EMENDA N!!2

Suprimam-se do Anexo VIII da Lei nº 6.938/81,
proposto pela proposição em epígrafe, a expressão
"criação de suínos", constante da Descrição da Cate
goria "Uso de Recursos Naturais e Criação de Anima
is" (Código 20), e a expressão "desde que instalados
em unidades de conservação ou. áreas de proteção
ambiental', constante da Descrição da Categoria 'Tu
rismo" (Código 19).

EMENDA N!~3

Acrescentem-se ao Anexo VIII da Lei nº
6.938/81, proposto pela proposição em epígrafe, as
seguintes Categorias:

CóDIGO Categona DESCRI~O PP/GU

21 Ali'mades projeto agriccla; criação inlensNs de Brumals IM·
lA!lro_s

22 Ottasde ROOovias,fernMa~ hidro'Iiss, m~ilanos; M
Infra.estrutura

barragens ed~ues: canais para drenagem;

retificação de CUI50 d'~ua; aOOrtura de

., embocaduras ecanais: transl)jslçOO

de bacias hidrogmocas; outras oms de arte;

dislriloe~o_l,

Dezembro de 2000

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 

Os Srs. Líderes estão de acordo?
Estão de acordo.
Os Srs. Deputados que as aprovam permane

çam como se encontram.
APROVADAS, com o voto contrário do Deputa

do Germano Rigotto e de outros Deputados.
O SR. PRESIDENTE:( Michel Temer) - Vou

submeter a votos o Projeto de Lei nº 3.745 de 2000
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G,

17-H, 17-1 e 17-0 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de
1981. passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17-8. Fica instituída a Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental - TCFA. cujo fato gerador é o
exercício regular do poder de polícia conferido ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA para controle e fiscali
zação das atividades potencialmente poluidoras e uti
lízadoras de recursos naturais:'(NR)

"Art. 17-C. É sujeito passivo do TCFA todo aque
le que exerça as atividades constantes do Anexo VIII
desta lei.

§ 1º O sujeito passivo da TCFA é obrigado a en
tregar até o dia 31 de março de cada ano relatório das
atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo
será definido pelo Ibama, para o fim de colaborar com
os procedimentos de controle e fiscalização.

§ 2º O descumprimento da providência determi
nada no parágrafo anterior sujeita o infrator a multa
equivalente a 20% (vinte por cento) da TCFA devida,
sem prejuízo da exigência desta." (NR)

"Art. 17-D. A TCFA é devida por estabelecimento
e os seus valores são os fixados no Anexo IX desta
lei.

§ 1º Para os fins desta lei, consideram-se:
I - microempresa e empresa de pequeno porte,

as pessoas jurídicas que se enquadrem, respectiva
mente, nas descrições dos incisos I fe 11 do caput do
art. 2º da Lei nº 9.841 , de 5 de outubro de 1999;

11 - empresa de médio porte, a pessoa jurídica
que tiver receita bruta anuàl superior a
R$1.200.000,OO (um milhão e duzentos mil reais) e
igualou inferior a R$12.000.000,OO (doze milhões de
reais);

111 - empresa de grande porte. a pessoa jurídica
que tiver receita bruta anual superior a
R$12.000.000,00 (doze milhões de reais).

§ 2º O potencial de poluição (PP) e o grau de uti
lização (GU) de recursos naturais de cada uma das
atividades sujeitas à fiscalização encontram-se defi
nidos no Anexo VIII desta lei.

§ 3º Caso o estabelecimento exerça mais de
uma atividade sujeita à fiscalização. pagará a taxa re-
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lativamente a apenas uma delas, pelo valor mais ele- claratório Amb;ental-ADA, deverão recolher ao Ibama
vado". (NR) a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da

"Art. 17-F. São isentas do pagamento da TCFA Lei nº9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa
as entidades públicas federais. distritais, estaduais e de Vistoria.
municipais, as entidades filantrópicas, aqueles que § 1º A Taxa de Vistoria a que se refere o caput
praticam agricultura de subsistência e as populações deste artigo não poderá exceder a 10% (dez por cen-
tradicionais:' (NR) to) do valor da redução do imposto proporcionada

"Art.17-G. A TCFA será devida no último dia útil pelo ADA.
de cada trimestre do ano civil nos valores fixados no § 2º A utilização do ADA para efeito de redução
Anexo ix desta iei, e o recolhi';'ento será efetuado em do valor a pagar do ITR éobrigatória.
conta bancária vinculada ao Ibama, por intermédio de . § 3º ~ pagam~nto de que trata o caput deste ar-
documento próprio de arrecadação, até o quinto dia tlgo podera ser efetivado em cot~ umca ou em pa~ce-
útil do mês subseqüente." (NR) las, nos mesmos moldes escolhidos pelo con~nb~lInte

"A t 17 H A TCFA - Ih'd para o pagamento do ITR, em documento propno de
r . -. nao reco I a nos prazos e arrecadação do Ibama

nas condições estabelecidas no artigo anterior será o .' ,
cobrada com os seguintes acréscimos: § 4- Para efeito ?e p~gan:ento parcelado, ~e-

I' d . d" t l' ' d' . nhuma parcela podera ser mfenor a R$ 50,00 (cm-
- jUros e rl]0ra, nay,a a mlnrs ra !va ou jU, ICI- qüenta reais).

ai, contados do mes seguinte ao do venCimento, a ra- o' .
zão d~ 1% (um por cento); . ~ 5- °madlmple.mento de qualquer parce1 a ~n-

11_ multa de mora de 20% (vinte por cento), re- s~jara a cobrança de jUros eomult~ nos termos dos in-
duzida a 10% (dez por cento) se o pagamento for efe- CISOS I ~ II do caput e §§ 1- e 2-, todos do art. 17-H
tuado até o último dia útil do mês subseqüente ao do desta lel~ . . . "
vencimento' § 6- Apos a vlstona, realizada por amostragem,

III-e~cargode20%(vinteporcento),substituti- caso os da~os constantes do ADA não,coi.ncida~
vo da condenação do devedor em honorários de ad- com os efetlvamen!e levan~~dos pelos tecnlcos do
vogado, calculado sobre o total do débito inscrito Ibam2, estes,lavrarao, de,OfiCIO, n~vo AD~, conten~o
como Dívida Ativa, reduzido para 10% (dez por cento) os dadus. reaiS, o qual sera encaml~h~d~ a Secretarl~
se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da da Receita Federal, para as proVidencias cabíveis.
execução. (NR)

§ 19 Os juros de mora não incidem sobre o valor ~rt. 29 A Lei n~ 6.938, ,de 1981, passa a vigorar
da multa de mora. acrescida dos seguintes artigos:

§ 29 Os débitos relativos à TCFA poderão ser "Art. 17-P. Constitui crédito para compensação
parcelados de acordo com os critérios fixados na le- com o valor devido a título de TCFA, até o limite de
gislação tributária, conforme dispuser o regulamento 60% (sessenta por cento) e relativamente ao mesmo
desta lei:' (NR) ano, o montante efetivamente pago pelo estabeleci-

"Art. 17-1. As pessoas físicas e jurídicas que menta ao Estado e ao Distrito Federal em razão de
exerçam as atividades mencionadas nos incisos I e 11 taxa de fiscalização ambiental.
do art. i 7 e que ~ão,e~tiver~m, i~scritas n?s re~pecti- § 19 Valores recolhidos ao Estado e ao Distrito
vos cad~stros ate o ~Itlm.? dia utll p~ ~ercelro_mes q~e Federal a qualquer outro título, tais como taxas ou
se s:gUlr a? d,a pubhcaçao desta lei Incorrerao em In- preços públicos de licenciamento e venda de produ-
fraçao pUnJvel 90m multa de: tos, não constituem crédito para compensação com a

1- R$50,OO (cinqüenta reais), se pessoa fisíca; TCFA.
\I - R$150,OO (cento e cinqüenta reais), se mi- § 2º A restituição, administrativa ou judicial,

croempresa; qualquer que seja a causa que a determine, da taxa
ill - R$900,00 (novecentos reais), se empresa de fiscalização ambiental estadual ou distrital, com-

de pequeno porte; I pensada com o TCFA restaura o direito de crédito do
IV - R$1.800,OO (mil e oitocentos reais), se em- Ibama contra o estabelecimento, relativamente ao va-

presa de médio porte; lor compensado:' (NR)
V - R$9.000,00 (nove mil reais), se empresa de "Art. 17-0. Fica o Ibama autorizado a celebrar

grande porte:' (NR), convênios com os Estados e o Distrito Federal para
"Art.17-0. Os proprietári9s rurais que se benefi- desempenharem atividades de fiscalização anibien-

ciarem com r~dução do valor do Imposto sobre a Pro- tal, podendo repassar-lhes parcela da receita obtida
priedade Territorial Rural-ITR, com base em Ato De- com a TCFA." (NR)



REDAÇÃO FINAL

PROJETO DE LEI Nº 3.745-A, DE 2000

Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agos
to de 1981, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Os arts. 17B, 17C, 17D, 17F, 17G, 17H,

171 e 170 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17-B. Fica instituida a Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental- TCFA, cujo fato gerador é o
exercício regular do poder de policia conferido ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - Ibama para controle e fiscali
zação das atividades potencialmente poluidoras e uti
Iizadoras de recursos naturais." (NR)

"Art. 17-C. É sujeito passivo do TCFA todo aque
le que exerça as atividades constantes do Anexo VIII
desta lei.

§ 1º O sujeito passivo da TCFA é obrigado a en
tregar até o dia 31 de março de cada ano relatório das
atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo
será definido pelo Ibama, para o fim de colaborar com
os procedimentos de controle e fiscalização.

§ 2º O descumprimento da providência determi
nada no § 1º sujeita o infrator a multa equivalente a
vinte por cento da TCFA devida, sem prejuízo da exi
gência desta:' (NR)

"Art. 17-D. A TCFA é devida por estabelecimento
e os seus valores são os fixados no Anexo IX desta lei.

§ 1Q Para os fins desta Lei, consideram-se:
f - microempresa e empresa de pequeno porte,

as pessoas jurídicas que se enquadrem, respectiva-
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Art. 3º O Poder Executivo publicará texto conso- mente, nas descrições dos incisos I e 11 do-caput do
lidado da Lei n2 6.938, de 1981, no prazo de trinta dias art. 2º dà Lei nº 9.841 , de 5 de outubro de 1999;
após a publicação desta lei. 11 - empresa de médio porte, a pessoà jurídica

Art. 4º Revoga-se o art. 17-J da Lei nº6.938 de que tiver receita .br~ta anual sUl?erio~ a
o 9 'R$1.200.000,00 (um mllhao e duzentos mil reais) e

31 de ag sto de 1 81. igualou inferior a R$12.000.000,00(doze milhões de
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu- reaís);

blicação. 111 - empresa de grande porte, a pessoa jurídica
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. que tiver receita bruta anual superior a

Deputados que o aprovam permaneçam como se en- R$12.000.000,00 (doze milhões de reais).
contram. § 2º O potencial de poluição (PP) e o grau de uti-

APROVADO contra o voto do Deputado Germa- lização (GU) de recursos naturais de cada uma das
no Rigotto ' atividades sujeitas à fiscalização encontram-se defi-

P . 'd o d . - ... I (P' d nidos no Anexo VIII desta lei.
reJu Ica os: a proposlçao iniCia rOJeto e § 30 C t b I' t o d

• o • . . o - aso o es a e eClmen o exerça mais e
Lei n- 2.685/00), e os Projetos de Lei n-s 2.689/00, uma atividade sujeita à fiscalização, pagará a taxa re-
2.701/00, 2.710/00, 2.720100, 2.722/00, 2.798/00, lativamente a apenas uma delas, pelo valor mais ele-
2.891/00 e 3.401/00, apensados. vado . " (NR)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre "Art. 17-F. São isentas do pagamento da TCFA
a mesa e vou submeter a votos a seguinte as entidades públicas federais, distritais, estaduais e

municipais, as entidades filantrópicas, aqueles que
praticam agricultura de subsistência e as populações
tradicionais." (NR)

"Art. 17-G. A TCFA será devida no último dia útil
de cada trimestre do ano civil, nos valores fixados no
Anexo IX desta Lei, e o recolhimento será efetuado
em conta bancária vinculada ao Ibama por intermédio
de documento próprio de arrecadação, até o quinto
dia útil do mês subseqüente" (NR)

"Art 17-H. A .JCFA não recolhida nos prazos e
nas condições estabelecidas no artigo anterior será
cobrada com os seguintes acréscimos:

1- juros de mora, na via administrativa ou judici
al, contados do mês seguinte ao do vencimento, à ra
zão de um por cento;

11- multa de mora de vinte por cento, reduzida a
dez por cento se o pagamento for efetuado até o últi
mo dia útil do mês subseqüente ao do vencimento;

111 - encargo de vinte por cento, substitutivo da
condenação do devedor em honorár:ios de advogado,
calculado sobre o total do débito inscrito como Dívida
Ativa, reduzido para dez por cento se o pagamento for
efetuado antes do ajuizamento da execução.

§ 1Q Os juros de mora não incidem sobre o valor
da multa de mora.

§ 2º Os débitos relativos à TCFA poderão ser
parcelados de acordo com os critérios fixados na le
gislação tributária, conforme dispuser o regulamento
desta Lei:' (NR)

"Art. 17-1. As pessoas físicas e jurídicas que
exerçam as atividades mencionadas nos incisos I e 11
do art. 17 e que não estiverem inscritas nos respecti
vos cadastros até o último dia útil do terceiro mês que
se seguir ao da publicação desta Lei incorrerão em in
fração punível com multa de:
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1- R$50,00 (cinqüenta reais), se pessoa física; § 6º Após a vistoria, realizada por amostragem,
11- R$150,00 (cento e cinqüenta reais), se mi- caso os dados constantes do ADA não coincidam com

croempresa; os efetivamente levantados pelos técnicos do Ibama,
111 - R$900,00 (novecentos reais) se empresa estes lavrarão, de oficio, novo ADA, contendo os dados

de pequeno porte; , reais, o qual será enca~in~a~o à Sec,re~ari~ da Recei-
IV - R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), se em- ta Federal, para as providencias cablvels. (NR)

presa de médio porte; . Art. 22 A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981,
V - R$9.000,OO (nove mil reais), se empresa de passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

grande porte:' (NR) "Art. 17-P. Constitui crédito para comPEilnsaçâo
"Art. 170. Os proprietários rurais que se benefici- com o valor devido a titulo de TCFA, até o limite de

arem com redução do valor do Imposto sobre a Pro- sessenta por cento e relativamente ao mesmo ano, o
priedade Territorial Rural- ITR, com base em Ato De- montante efetivamente pago pelo estabelecimento ao
claratório Azubiental- ADA, deverão recolher ao Iba- Estado, ao Município e ao Distrito Federal em razão
ma a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII de taxa de fiscalização amibiental.
da Lei 11 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de § 1º Valores recolhidos ao Estado, ao Município
Taxa de.Vistoria. e ao Distrital Federal a qualquer outro título, tais como
, § 1º A Taxa de Vistoria a que se refere o caput taxas ou preços públicos de licenciamento e venda de

deste artigo hão poderá exceder a dez por cento do va- produtos, não constituem crédito para compensação
lor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. com a TCFA.

§ 2º A utilização do ADA para efeito de redução § 2º A restituição, administrativa ou judicial,
do valor a pagar do ITR é obrigatória. qualquer que seja a causa que a determine, da taxa

§'3º o pagamento de que trata o caput deste arti- de fiscalização ambiental estadual ou distrital com-
go poderá ser efetivado em cota única ou em parce- pensada com o TCFA restaura o direito de crédito do
las, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte IBAMA contra o estabelecimento, relativamente ao
para o pagamento do ITR, em documento próprio de valor compensado." (NR)
arrecadação do Ibama. Art. 17-0. Fica o IBAMA autorizado a. celebrar

§ 42 Para efeito de pagamento parcelado, convênios com os Estados, os Municípios e o Distrito
nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 50,00 Federal para desempenharem atividades de fiscaliza-

(cinqüenta reais). ção ambiental, podendo repassar-lhes parcela da re-
§ 5º o inadimplemento de qualquer parcela ense- ceita obtida coma TCFA." (NR)

jará a cobrança de juros e multa nos termos dos incisos Art. 3º A Lei nQ 6.938, de 31 de agosto de 1981,
I e \I do caput e § 1Q e 2º, todos do art. 17H desta lei. passa avigorar acrescida dos seguintes Anexos VIII e IX:

ANEXO VIII
ATIVIDADES POTENCIAMENTE POLUIDO:RES E UTILIZADORES

DE RECURSOS AMBIENTAIS

CODIGO CATEGORIA DESCRIÇÃO pp!GU
01 Extração e - pesquisa mineral com guia de utilização;

Trai:amento lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com alto
de Mi.ne- ou sem beneficiamento; lavra subterrânea com
rais ou sem beneficiament~, lavra gar~peira, per-

( furação de poços e produção de petróleo e gás
natural

Ind.ústria - beneficiamento de minerais não metálicos,
02 de Produ- não associados a extração; fabricação e ela- médio

tos M:i.ne- boração de produtos minerais não metálicos
rais Não tais como produção de material cerâmico, ci-
Metálicos mento, gesso, amianto, vidro e similares.
Indústria - fabricação de aço e de produtos siderúrgi-

03 Metalúrgi- cos, produção de fundidos de ferro e aço, 1lJ.to
ca forjados, arames, relaminados com ou sem tra-

tament.o; de superficie, inclusive galvano-
plastia, metalurgia dos metais não-ferrosos,
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04

05

06

07

Indústria
Mecânica
Indústria
de materi
al Elétri
co, Ele
trônico e
Comunica-
ções
Indústria
de Materi
al de
Transpor
te.
Indústria
de Madeira

em fo~s pr~1as e secun~~as, inc1usive
ouro: produção de laminados, ligas, artefatos
de metais não ferrosos com ou sem tratamento 
de superficie, inclusive galvanoplastia; re
laminação de metais não ferrosos, inclusive
ligas, produção de soldas e anodos: metalur
gia de metais preciosos: metalurgia do pó,
incll1sive peças moldadasi fabricação de es
tru~uras me~álicas com ou sem tratamento de
superficie, inclusive: galvanoplastia, fabri
cação de artefatos de ferro, aço e de metais
não-ferrosos com ou sem tratamento de super
ficie, inclusive galvanoplastia, têmpera e
cementação de aço, recozimento de arames,
tratamento de superficie.
-Fabricação de máquinas, aparelhos, peças,
utensilios e acessórios com e sem tratamento
térmico ou de superficie.
- fabricação de pilhas, baterias e outros
acumuladores, fabricação de material elétri
co, eletrônico e equipamentos para telecomu
nicação e informática: fabricação de apare
lhos elétricos e eletrodomésticos.

- fabricação e montagem de veiculos rodoviá
rios e ferroviários, peças e acessórios: fa
bricação e montagem de aeronaves; fabricação
e reparo de embarcações e estruturas flutuan
tes.
- serraria e desdobramento de madeira: pre
servação de madeira; fabricação de cp.apas ,
placas de madeira aglomerada, prensada e com
pensada: fabricação de estruturas de madeira
e de móveis.

Médio

Médio

Médio

Médio

Indústria
de Borra.
cha

08

09

Indústria
de Papel
Celulose

- fabricação de celulose e pasta mecânica;
e fabricação de papel e papelão; fabricação de

artefatos de papel, papelão, cartolina, car
tão e fibra prensada.
- beneficiamen~o de borracha natural, fabri
cação de câmara de ar, fabricação e recondi
cionamen~o de pneumáticos; fabricação de la
minados e fios de borracha: fabricação de es
puma de borracha e de artefatos de espuma de
borracha, inclusive látex.

Alto

Peque
no
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10

11

12

13

14

lS

Indústria
de Couros
e Peles

Indústria
Têxtil, de
Vestuário,
Calçados e
Artefatos
de Tecidos

Indústria
de Produ
tos de Ma
téria
Plástica.
Indústria
do Fumo

Indústrias
Diversas
Indústria
Química

- secagem e salga de couros e peles, curti- Alto
mento e outras preparações de couros e peles;
fabricação de artefatos diversos de couros e
peles; fabricação de cola an~l.

- beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, Médio
de origem animal e sintéticos; fabricação e
acabamento de fios e tecidos; tingimento, es
tamparia e outros acabamentos em peças do
vestuário e artigos diversos de tecidos; fa
bricação de calçados e componentes para cal
çados.
- fabricação de laminados plásticos, fabrica- Peque-
ção de artefatos de material plástico. no

- fabricação de cigarros, charutos, cigarri- Médio
lhas e outras atividades de beneficiamento do
fumo.
- usinas de produção de concreto e de asfal- Peque-
to. no
- produção de substâncias e fabricação de Alto
produtos quimicos, fabricação de produtos de
rivados do processamento de petróleo, de ro-
chas betuminosas e da madeira; fabricação de
combustiveis não derivados de petróleo, pro
dução de óleos, gorduras, ceras, vegetais e
animais, óleos essenciais, vegetais e produ-
tos similares, da destilação da madeira, fa
bricação de resinas e de fibras e fios arti
ficiais e sintéticos e dE'! borracha e látex
sintéticos, fabricação de pólvora, explosi-
vos, detonantes, munição para caça e despor-
to, fósforo de segurança e artigos pirotécni-
cos; recuperação e refino de solventes, óleos
minerais, vegetais e animais; fabricação de
concentrados aromáticos naturais, artificiais
e sintéticos; fabricação de preparados para
limpeza e polimento, desinfetantes, insetici-
das , germicidas e fungicidas; fabricação de
tintas, esmaltes, lacas, vernizes, ~permea

bilizantes, solventes e secantes; fabricação
de fertilizantes e agroquimicos; fabricação
de produtos farmacêuticos e veterinários; fa
bricação de sabões, detergentes e velas; fa-
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16
Indústria
de Produ
tos Ali
mentares e
Bebidas

bricação de perfumarias e cosméticos: produ
ção de álcool etílico, metanol e similares.
- beneficiamento, moagem, torrefação e fabri- Médio
cação de produtos alimentares; matadouros,
abatedouros, frigoríficos, charqneadas e de
rivados de origem animal: fabricação de con
servas; preparação de pescados e fabricação
de conservas de pescados; beneficiamento e
industrialização de leite e derivados; fabri-
cação e refinação de açúcar; refino e prepa-
ração de óleo e gorduras vegetais; produção
de manteiga, cacau, gorduras de origem animal
para alimentação; fabricação de fermentos e
leveduras; fabricação de rações balanceadas e
dê alimentos preparados para animais: fabri-
cação de vinhos e vinagre; fabricação de cer
vejas, chopes e maltes; fabricação de bebidas
não alcoólicas, bem como engarrafamento e ga
seificação e águas minerais; fabricação de
bebidas alcoólicas.

- transporte de cargas perigosas, transporte Alto
por dutos: marinas, portos e aeroportos; ter
minais de minério, petróleo e derivados e
produtos quimicos; depósitos de produtos quí
micos e produtos perigosos: comércio de com
bustíveis, derivados de petróleo e produtos
quimicos e produtos perigosos.

- produção de energia termoelétrica; trata- Médio
mento e destinação de resíduos industriais
líquidos e sólidos: disposição de residuos
especiais tais como: de agroquimi.cos e suas
embalagens: usadas e de serviço de saúde e
similares; destinação de residuos de esgotos
sanitários e de resíduos sólidos urbanos, in
clusive aqueles provenientes de fossas; dra-
gagem e derrocamentos em corpos d'água: recu
peração de áreas contaminadas ou degradadas.

17

18

19

20

Serviços
de Utili
dade

Transpor
te, Termi
nais, De
pósitos e
Comércio

Turismo

Uso de :Re
cursos Na
turais

- complexos turísticos e de lazer, inclusive
parques temáticos.
- silvicultura ; exploração econômica da ma
deira ou lenha e subprodutos florestais; im
portação ou exportação da fauna e f~ora nati
vas brasileiras; atividade de criação e ex
ploração econô~ca de fauna exótica e de fau
na silvestre: utilização do patrimônio, gené-

Peque
no
Médio
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tico natural; exploração de recursos aquáti-
cos vivos; introdução de espécies exóticas ou
geneticamente modificadas; uso da diversidade
biológica pela biotecnologia.

Atividades - projeto agricola; criação intensiva de ani- Médio
21 Agropecuá- mais.

rias
Obras de - rodovias, ferrovias, hidrovias, met:t::opoli- Médio

22 Infra- tanos; barragens e diques; canais para drena-
Estrutura gemi retificação de curso cl'água; abertura de

barras, embocaduras e canais, transposição de
bacias hidrográficas; outras obras de arte;
distrito e pólo industrial.

ANEXO IX
VALORES, EM REAIS, DEVIDOS A TÍTULOS DE TCFA POR

ESTABELEICMENTO POR TRIMESTm:

Potencial de Pessoa Microempresa Empresa de Empresa Empresa
Poluição, Física. Pequeno de Médio de Grande
Grau de Porte Porte Porte
utili.zação
de Recursos
Naturais
Pequeno - - 112,50 225,00 450,00
Médio - - 190,00 360,00 900,00
Alto - 50,00 . 225,00 450,00 2.250,00

Art. 4º O Poder Executivo publicará texto conso
lidado da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, no
prazo de trinta dias após a publicação desta Lei.

Art. 5º Revoga-se o art. 17-J da Lei 6.938, de 31
de agosto de 1981.

Art. 6º esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Luiz Carlos Hauly, Relator.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram.

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Item 5.

PROJETO DE LEI Nº 31-A, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei nº 31, de 1999, que dá nova re
dação ao inciso I do art. 2º da Lei nº
8.287, de 1991, que dispõe sobre a con
cessão do benefício do seguro-desem
prego a pescadores artesanais durante
os períodos de defeso; tendo parecer da
Comissão de Seguridade Social e Família
pela aprovação deste e dos Projetos de
Lei nºs 808, de 1999, e 3.049, de 2000,
com substitutivo, e pela rejeição dos Pro
jetos de Lei nºs 1.326, de 1999, 2.200, de
1999, e 2.395, de 2000, apensados.(Rela
tor: Sr. Jorge Costa). Pendente de pare
ceres das Comissões de Finanças e Tri
butação e de Constituição e Justiça e de
Redação.

Tendo apensados os PLs nºs 809/99,
1.326/99,2.200/99,2.395/00 e 3.049/00.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
proferir parecer ao projeto, em substituição à Comis
são de Finanças e Tributação, concedo a palavra ao
Deputado Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, considerando a importância social do projeto e que
o texto original foi amplamente discutido e negociado
pelo Sr. Ministro do Trabalho e Emprego, cujos dispo
sitivos aglutinam os objetivos constantes de todos os
projetos de lei sobre assuntos que tramitam nas duas
Casas do Congresso Nacional, o parecer é pela com
patibilidade financeira e orçamentária do Projeto de
Lei n!! 3.049, de ~ooo.

No mérito, 'Voto pela aprovação do Projeto de Lei
nº 3.049, de 2000, e pela rejeição dos apensados,
Projetos de .Lei nQs 3.673, de 2000; 808, de 1999;
1.326, de 1999; 2.200, de 1999; 2.395, de 2000; e
031, de 1999, na forma do requ6iliT::,'--f') de preferên
cia para sua votação, que ora aprE'Selllamos em face
da existência de substitutivo da Comissão de Seguri
dade Social e Família.

Este é o voto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela aprovação do apensado nº 3.049/2000.

O SR. PRESIDENTE-(Mtchellemer) - Para pro
ferir parecer ao projeto, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, concedo a
palavra ao Sr. Deputado Nelson Otoch.

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidel1te, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Miche! Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. WILSON SANTOS (Bloco/PMDB-MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presid~nte, na votação
anterior acompanhei o partido.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB-CE. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, °
projeto em tela é o de nQ 3.049, de 2000. Inclusive, foi
feito um acordo entre os vários partidos e a Liderança
do Governo, o que prejudica todos os outros.

Dessa forma, nosso parecer é pela constitudo
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer),- Em dis
cussão. Para falar a favor da matéria, conc;edo a pa
lavra ao Deputado Dr. Benedito Dias.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB-AP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, esse projeto do Deputado José Pimentel, Projeto
de Lei nº 3.049/2000, permite ao pescador profissio
nal que exerce sua atividade de forma artesanal ser
beneficiado pelo seguro-desemprego, no valor de um
salário mínimo mensal, durante o período de proibi
ção da atividade pesqueira, fixada pelo órgão compe
tente. Tal benefício irá, por certo, amenizar nas re
giões pesqueiras as distorções sociais que na época
de proibição da pesca se acentuam, deixando milha
res de famílias em difícil situação de sobrevivência.

O projeto prevê, ainda, que o seguro-desempre
go será pago à conta do Fundo Amparo ao Trabalha
dor - FAT, instituído pela Lei nº 7.998, de 11 de janeiro
de 1990. É importante salientar também que a maté
ria possui dispositivo necessário para garantir que só
perceberão os benefícios os verdadeiros pescadores
artesanais.

Este projeto foi negociado com o Sr. Ministro do
Trabalho e Emprego, Francisco Dornelles. Entrei com
requerimento de preferência para votá-lo antes do
substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não
havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.
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Vai-se passar à votação da matéria. cida em condições de mútua colaboração, sem subor-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en- dinação, e sem contratação de terceiros.

caminhar a votação da matéria, concedo a palavra ao § 5º Entende-se como auxílio eventual de tercei-
Sr. Deputado Jos~ Pimentel. ros a colaboração mútua e ocasionalmente prestada,

O SR. JOSE PIMENTEL (PT-CE. Sem revisão incluindo parceiros, meeiros, cooperados, arrendatá-
do orador.) - Sr. Presidente, dispenso. rios, sem subordinação e sem remuneração.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa- Art.2º Para se habilitar ao benefício o pescador
da Luci Choinacki. (Pausa). Desiste. deverá apresentar ao órgão competente do Ministério

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há re- do Trabalho e Emprego, os seguintes documentos:
querimento de preferência para votação do Projeto de I - Comprovante de registro geral de pescador
Lei nº 3.049, de 2000. profissional emitida pelo Ibama/Sudep'e ou outro ór-

Senhor Presidente, gão que vier a substituí-lo ou matrícula junto a Capita-
Requeremos nos termos regimentais, preferên- nia dos Portos do Ministério da Marinha, nos termos

cia para a votação do Projeto de Lei nº 3.049, de do disposto no § 1º art. 28 do Decreto-Lei nº 221 , de
2000, sobre o Substitutivo e sobre os demais Projetos 28 de fevereiro de 1967, devidamente atualizados,
apensados. emitidas, no mínimo, há um ano antes da data de iní-

Sala das sessões, em 13 de dezembro de 2000. cio de proibição da pesca.
- Professor Luizinho, Vice-Líder do PT. 11 - Atestado da colônia a que esteja filiado, ou

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota- ?o. ór~~o ou outro ?rgão que vier a substituí-lo, com
ção o requerimento. Quem estiver de acordo perma- junsdlçao sobre a area aonde atue o pescador arte-
neça como se acha. sanal, comprovando:

APROVADO. a) o exercício da profissão, na forma do art. Iº;
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub- b) dedicação à atividade, em caráter permanen-

meter a votos o Projeto de Lei nº 3.049, de 2000, te, d~rant.e o período transcorrido entre a paralisaçã.o
apensado. antenor aquela em curso;

O Congresso Nacional decreta: c) não dispor de outras fontes de renda.
A~t. Iº O pescador profissional, que exerça sua Parágrafo único. Na ausência dos órgãos que

atividade, de forma artesanal, individualmente ou em trata o inciso 11 será admitida a declaração de dois
regime de economia familiar, com ou sem auxílio pescadores profissionais idôneos e devidamente re-
eventual de terceiros, fará jus ao benefício do Segu- gistrados, que deverão atestar que os pescadores
ro-Desemprego, no valor de um salário mínimo men- atendem os requisitos contidos nas alíneas a, b e c do
sal, durante o período de proibição de atividade pes- inciso li, deste artigo.
queira, fixado pelo órgão competente. 111- Comprovante de inscrição junto à Previdên-

§ 1º O benefício do Seguro-Desemprego a que cia Social; e _,
se refere este artigo será pago à conta do Fundo de IV - Co,~provante que~ao est~ em gozo de n~-
Amparo ao Trabalhador _ FAT, instituído pela Lei nº n~u~ ben~flclo de prest8;.Qao c,ontllluada da "prevl-
7 998 d 11 d · , d 1990 dencla Social, exceto auxIlio-acidente e pensa0 por

. ,e e Janeiro e . morte.
, Art. 2º O período de proibi~ã? da atividade ~es- Art. 3º Sem prejuízo das sanções civis e penais

quel~a ?e que tr~ta o c~put sera fixado pelo Instltu~o cabíveis, todo aquele que fornecer ou beneficiar-se
Braslle~ro ?O MeiO Ambiente e d,os ~ecurso.s Naturais de atestado falso para o fim de obtenção do benefício
~e~ovavels -IB~MA, ou.o~tro or~ao que,vier a subs- de que trata esta lei estará sujeito a:
tltUI-lo, e,m relaçao a especle mannha ,flUVial ou lacus- I. demissão do cargo que ocupa, se servidor pú-
tre, a cUJa captura o pescador se dedique. blico'

§ 3º Para os efeitos desta lei, entende-se como ' 11. perda do mandato, se presidente de Colônia
pescador profissional que exerça sua atividade de for- ou Federação;
ma artesanal, aqueles pescadores que utilizam em- 111. suspensão de sua atividades profissionais,
barcações de no máximo 10 toneladas de arqueação com cassação do registro no Ibama, por dois anos, se
bruta. pescador profissional.

§ 4º Entende-se por regime de economia famili- Art. 4º O benefício de que trata esta lei será sus-
ar a atividade em que o trabalho dos membros da fa- penso nas seguintes condições:
mília é indispensável à própria subsistência e é exer- a) início de atividade remunerada;



REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE LEI N!! 3.049-A, DE 2000

Dispõe sobre a concessão do bene
fício do Seguro-Desemprego a pescado
res artesanais durante os períodos de
defeso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O pescador profissional que exerça sua

atividade de forma artesanal, individualmente ou em
regime de economia familiar, com ou sem auxílio
eventual de terceiros, fará jus ao benefício do Segu
ro-Desemprego, no valor de um salário mínimo men
sal, durante o período de proibição de atividade pes
queira, fixado pelo órgão competente.

§ 1º O benefício do Seguro-Desemprego a que
se refere este artigo será pago à conta do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT, instituído pela Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990.

§ 2º O período de proibição da atividade pes
queira de que trata o caput será fixado pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, ou outro órgão que vier a subs
tituí-lo, em relação a espécie marinha, fluvial ou la
custre, a cuja captura o pescador se dedique.
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b) início de percepção de outra renda, § 32Para os efeitos desta lei, entende~se como
c) morte do beneficiário; pescador profissional que exerça sua atividade de for-
d) desrespeito ao período de proibição da pes- ma artesanal, aqueles pescadores que utilizam em-

ca; e barcações de no máximo dez toneladas de arquea-

e) comprovação de falsidade nas informações ção bruta.
prestadas para obtenção do benefício. § 42Entende-se por regime de economia famili-

Art. 5º O benefício assegurado nesta lei somen- ar a atividade em que o trabalho dos memqrps daia:..._
te poderá ser requerido a partir do novo período de mília é indispensável à própriãsubsistência-e é exer-
proibição da pesca. cida em condições de mútua colaboração, sem subor-

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua pu- dinação, e sem contratação de terceiros. .
blicação, revogando-se as disposições em contrário, § 52 Entende-se como auxílio eventual de tercei-
em especial a Lei n2 8.287, de 20 de dezembro de ros a colaboração mútua ocasionalmente prestada in-
1991. c1uindo parceiros, meeiros, cooperados, arrendatári-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ os, sem subordinação e sem remuneração.
Aqueles que forem pela aprovação permane- Art. 2º Para se habilitar ao benefício, o pescador

çam como se acham. deverá apresentar ao órgão competente do Ministério
APROVADO. do Trabalho e Emprego os seguintes documentos:

Estão prejudicadas: a proposição inicial (Projeto I - Comprovante de registro geral de pescador
de Lei nº 31/99); o Substitutivo adotado pela Comis- profissional emitido pelo IbamalSudepe ou outro ór-
são de Seguridade Social e Família; e os Projetos de gão que vier a substituí-lo ou matrícula junto à Capita-
Lei nºs 808/99, 1.326/99, 2.200/99 e 2.395/00, apen- nia dos Portos do Ministério da Marinha, nos termos
sados. do disposto no § 1Q do art. 28 do Decreto-Lei nº 221,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Há sobre de 28 de fevereiro de 1967, devidamente atualizados,
a mesa e vou submeter a votos a seguinte emitidos, no mínimo, um ano antes da data de início

de proibição da pesca;

11 - Atestado da colônia a que esteja 'filiado, ou
do órgão do Ibama, ou outro órgão que vier a substi
tuí-Ia, com jurisdição sobre a área onde atue o pesca-
dor artesanal, comprovando: -

a) o exercício da profissão, na forma do art. 1º;

b) dedicação à atividade, em caráter permanen
te, durante o período transcorrido entre a 'paralisação
anterior àquela em curso; -

c) não dispor de outras fontes de renda.
Parágrafo único. Na ausência dos órgãos de que

trata o inciso 11, será admitida a declaração de dois
pescadores profissionais idôneos e devidamente re
gistrados, que deverão atestar que os pescadores
atendem os requisitos contidos nas alíneas a, b e c
do inciso 11 deste artigo; .

111- Comprovante de inscrição junto à Previdên
cia Social; e

IV - Comprovante de que não está em gozo de
nenhum benefício de prestação continuada da Previ
dência Social, exceto auxílio-acidente e pensão por
morte.

Art. 3º Sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis, todo aquele que fornecer ou beneficiar-se
de atestado falso para o fim de obtenção do benefício
de que trata esta lei estará sujeito a:



As demais alterações cingem-se à forma, aper
feiçoando aspectos redacionais.

É o parecer.
As alterações promovidas pela Casa revisora.

juridicamente, melhoram o texto aprovado na Câmara
dos Deputados. Alguns dispositivos acrescentados
vêm no intuito de dar tratamento mais rigoroso à co
mercialização dos produtos fumígenos. A partir des
ses dois dispositivos, merece destaque a concessão
a determinados setores. Um deles é o parágrafo único
do art. 29, que prevê um período de nâo aplicação da
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I - demissão do cargo que ocupa, se servidor PROJETO DE LEI NQ 3.156-8, DE 2000
público; (Do Poder Executivo)

1/ - perda do mandato, se presidente de Colânia Discussão em turno único da Emen-
ou Federação; da do Senado' Federal ao Projeto de Lei

11/- suspensão de suas atividades profissionais, 3.156-A, de 2000, que "altera dispositivos
com cassação do registro no Ibama, por dois anos, se da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que
pescadqr profissional. dispõe sobre a~, restrições ao uso e à propa-

Art. 49 O benefício de que trata esta lei será sus- ganda de produtos fumígenos, bebidas al-
penso nas seguintes condições: coólicas, medicamentos, terapias e defensi-

I - início de atividade remunerada; vos agrícolas". Pendente de pareceres das
1/- início de percepção de outra renda; Comissões ~e Segu!id~de Social ~ F~mília;
111 - morte do benfO,ticiário' de Economia, Industna e ComercIo; de

; ~ - " . , _ Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
IV - desrespeito aO penodo de prolblçao da pes- mática; e de Constituição e Justiça e de

ca; e R d -, e açao.
V - comprovação de falsidade nas informações

prestadas para obtenção do benefício. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
Art. 59 o benefício assegurado nesta lei somente a palavr~ ao Deputado Alceu Collares, para, proferir

poderá ser requerido a partir do novo período de proi- parecer a emenda do Senado Federal ao proJeto, em
bição da pesca. J sU,~stituição à Comissão de Seguridade Social e Fa-

Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de sua pu- mllla. .
blicação. , O SR.ALCEU.C_OLLARES (PDT-RS. Pa:a eml-

Art. 7º Revoga-se a Lei n9 8.287, de 20 dezem- til' ~arecer. Sem revlsao A
do orador.) - Sr. PreSidente,

b d 1991 apos ser aprovado na Camara dos Deputados, o pro-
1'0 e ,,' _ jeto foi apreciado e votado no Senado Federal com

Sala ~a.s S~ssoes, 13 de dezembro de 2000. - emenda única, alterando e acrescentando alguns dis-
Deputado A~lIa LinS, Re/ator. positivos, que passamos a analisar.

O,SA. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles No art. 39 e incisos, desmembrou-se a redação,
que estiverem de acordo permaneça como se acham. ampliando as hipóteses restritivas à comercialização,

APROVADA. propaganda e distribuição de produtos fumígenos,
A matéria vai ao Senado Federal. destacando-se a utilização de propaganda fixa em
O SR. JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, peço estádios, pistas, palcos ou locais similares.

a palavra pela ordem., O art. 39-8 foi incluído com o propósito de esta-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem belecer-se a exigência de autorização junto à Agên-

V.Exa a palavra. cia Nacional de Vigilância Sanitária para comercial i-

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT-CE. Pela ordem. zação d?S p:~dutos. o

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero agra- ..FOI adlc~onado _o § 5-, :stabel~cendo que as
. . , , . sançoes previstas nao dever~o ser Interpretadas e

decel as Lideranças desta Casa e a Liderança do Go- I' d d d f' " , d I'b d d d., ap Ica as e mo o a em o principio a I er a e e
vemo, porque estamos f~zend? um~ grand~ ~ustl?a informar ou que implique quaisquer tipos de censu-
aos pescadores artesanais. Ate entao se eXigia tres raso
anos de filiação ao Ibama ou a uma colônia de pesca
dores para que eles pudessem receber o benefício.
Agora o tempo foi reduzido para um ano. Com isso,
várias famílias brasileiras serão beneficiadas.

Em nome do Deputado Paulo Rocha e da Depu
tada Luci Choinacki, agradeço o apoio recebido.
Esperamos que o Senado também aprove este proje
to. pessa forma, estaremos fazendo justiça à socieda
de brasileira.

Muito obrigado, Sr. f'residente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Item 1



PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROJETO DE LEI Nº 3.156-8, DE 2000

Emenda do Senado Federal ao Pro
jeto de Lei nQ 3.156-A, de 2000, que "alte
ra dispositivos da Lei n9 9.294, de 15 de
julho de 1996, que dispõe sobre as restri
ções ao uso e à propaganda de produtos
fumígenos, bebidas alcoólicas, medica
mentos, terapias e defensivos agrícolas".

Relator: Deputado João Sampaio.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 3.156, de 2000, de iniciativa
do Poder Executivo, foi apreciado inicialmente pela
Câmara dos Deputados, em regime de urgência e en
caminhado, após alterações, ao Senado Federal,
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lei nos casos de propagandas em eventos esportivos onde tramitou como Projeto de Lei da Câmara nº 47,
e culturais e em estádios e palcos. Outros dispositivos de 2000, sofrendo Emenda única daquele Colegiado,
referem-se à interpretação e à aplicação das sanções e ora retoma à apreciação desta Casa, a quem cabe
previstas. encaminhar as alterações efetivadas no Senado à

Quanto ao primeiro, sob o ângulo jurídico, não apreciação das respectivas comissões de mérito.
há óbice quanto à vigência posterior em determina- A Emenda única do Senado Federal altera di-
das hipóteses. A questão refoge do campo técnico versos dispositivos constantes no art. 1º do projeto
para o campo político, da conveniência ou não de se aprovado originalmente pela Câmara dos Deputados,
dar um tratamento privilegiado a esses setores. tais como:

Em relação ao segundo dispositivo, § 5º, pare- I) o art. 2º da Lei 9.294/96 passa a proibir total-
ce-nos inconstitucional, pois visa dar à norma de na- mente o uso de produtos fumígenos em aeronaves e
tureza ordinária um valor absoluto. Há um princípio veículos de transporte coletivo;
constitucional, que é o da liberdade de informação. É 11) altera o escopo do art. 3º-A, que trata das pro-
mais adequada a sua supressão, para, nos casos ibições relativas aos produtos fumígenos, incluindo a
concretos, o Judiciário verificar se eventuais sanções propaganda por meio eletrônico ou internet, o patrocí-
estão atingindo ou não o dito cânone constitucional. nio de atividade cultural ou esportiva, a propaganda

Pelas considerações expendidas, somos, no ní- fixa ou móvel em estádio, pista ou palco, merchandi-
vel técnico, pela aprovação da Emenda, com a ressal- sing, nos programas produzidos no País, em qual-
va do § 5º, em que opinamos pela sua rejeição, em quer horário e a comercialização em estabelecimen-
face da sua inconstitucionalidade. tos de saúde e ensino;

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare- 111) cria Parágrafo único para o art. 3'-A, estabe-
cer é peJa aprovação. lecendo prazo de dois anos para a entrada em vigor

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a da proibição de patrocínio para eventos culturais e es-
mesa há parecer do Deputado João Sampaio, Relator portivos;
da matéria na Comissão de Economia, Indústria e IV) cria art. 3'-8, restringi'ndo a comercialização
Comércio, que vota pela aprovação da Emenda do de produtos fumígenos aos que ostentem em sua em-
Senado ao Projeto de Lei nº 3.156-A, de 2000, com a balagem, identificação junto à Agência Brasileira de
supressão da expressão "inclusive a Internet", cons- Vigilância Sanitária;
tante do inciso \11, art. 39-A, da citada Emenda, previs- V) cria § 5º no art. 99 da Lei nº 9.2941/96, esta-
ta pelo destaque para votação em separado apresen- belecendo que as sanções previstas no artigo não se-
tado pelo Deputado Nelson Proença. rão interpretadas nem aplicadas de modo a embara

çar o princípio de plena liberdade de informação jor
nalística, em qualquer veículo de comunicação social,
ou que implique censura ao conteúdo editorial e da
programação de órgão de mídia, nem constituir óbice
ao livre exercício profissional da atividade jornalística
e aos meios de comunicação de massa.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A Emenda única do Senado Federal ao Projeto
de Lei n' 3.156-À, aprovado pela Câmara dos Deputa
dos, faz alterações que vão ao encontro do espírito de
restringir a propaganda do fumo e a divulgação de
seus malefícios, matéria de alta relevância para a so
ciedade e para o setor público.

De fato, a Lei nº9.294, de 15 de julho de 1996, já
representou considerável avanço na direção da restri
ção à publicidade dos produtos fumígenos, estabele
cendo normas quanto aos horários de sua veiculação
comercial e aos princípios que devem regê-Ia nas
emissoras de rádio e televisão, impondo a necessida
de de explicita.2!0 dos malefícios à_saúde....de.oorrel1=
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tes do uso continuado do tabaco e limitando a carac
terização de patrocínio, tanto nos meios de comuni
cação audiovisual como na propaganda estática em
estádios, veículos de competição e similares. O proJe
to aprovado originalmente pela Câmara dos Deputa
dos, ampliou o escopo da lei, tornando mais efetiva
sua ação, peste sentido.

Do ponto de vista do custo-benefício, nos pare
ce inquestionável o mérito da inibição à propaganda

I ,

do fumo, sem conside~ar, liminarmente, os relevantes
aspectos éticos envolvidos. Concentrando~nos nos
aspectos meramente econômicos, é lícito concluir
que as vantager;Js de se atingir uma drástica redução
no consumo do tabaco nas gerações futuras sobre
põem-se em muito às possíveis desvantagens setori-

o o ,

ais daí d~corre'ltes.Tal conclusão, central para a aná-
lise da C'çJmissão de Economia, Indústria e Comércio,
nos parece, foi preservada e melhorada no texto da
Emenda aprovada no Senado FederaL

I
Vale ressaltar que um dos dispositivos introduzi-

dos pelo Senado Federal foi o de que a proibição do
patrocínio de eventos culturais e esportivos por parte
da indústria do fumo fosse implementada somente
dois anos após a entrada em vigor da Lei. Esta transi
ção já havia sido sugerida por nós em nosso parecer,
quando da tramitação inicial do projeto pela Câmara.
Entendemos, assim, que ficam preservados impor
tantes eventos culturais e esportivos, que em uma
aplícacão drástica da lei, seriam invíabilízados.

Peias razões expostas, votamos pela aprovacão
da Emenda única do Senado Federal ao Projeto de
Lei nº 3.156-A, de 2000.

Sala ,da Comissão, 7 de dezembro de 2000. 
Deputado João Sampaio, Relator.

COMISSÃO DE ECONOMIA
INDUSTRIA E COMÉRCIO

PROJETO DE LEI N2 3.156-8, DE 2000

Emenda do Senado Federal Ao Proje
to de Lei Nº 3.156-A, de 2000, que "altera
dispositivos da Lei nº 9.294, de 15 de ju
lho de 1996, que dispõe sobre as restri
ções ao uso e à propaganda de produtos
fumígenos, bebidas alcoólicas, medica
mentos, terapias e defensivos agrícolas".

Relator: Deputado João Sampaio

PARECER REFORMULADO

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, tramitando na for
ma de Emenda única do Senado Federal ao PL nº

3.156-A/OO, recebeu parecer favorável deste relator e
foi submetido à apreciação desta Comissão na reu
nião do dia 7-12-00. Na ocasião, o parecer foi aprova
do unanimemente, ressalvado o deslaque para vota
ção em separado apresentado pelo Deputado Nelson
Proença, que suprimia da emenda em apreciação a
expressão li••• inclusive internet; ...", constante do inci
so ill, de seu art. 3·-A.

O citado destaque, votado separadamente, foi
também aprovado por unanimidade pelos membros
da Comissão, criando a necessidade de elaboração
de um parecer reformulado.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Em face da argumentação do ilustre Deputado

Nelson Proença, entendemos ser meritória a supres
são da expressão li ••• inclusive a internet; ..." do dispo
sitivo que proíbe a divulgação de pr/?paganda de pro
dutos fumígenos através de meio eletrônico. De fato,
a internet, por suas características, vef!1 tornando-se
meio de livre comunicação e trânsito de idéias, cuja
restrição vem sendo objeto de amplo debate em todo
o mundo. Além disso, trata-se de mecanismo descen
tralizado, cujo controle torna-se extremamente com
plicado e ineficiente. É lícito, portanto, que se conclua
ser desnecessária a inclusão da internet entre os mei
os que devam ser objeto de restrição pela lei.

Ademais, fica integralmente preservada a inten
ção do legislador, qual seja a imposição para divulga
ção e propaganda dos produtos fumígenos para a po

pulação em geral, já que o acesso à internet ainda é
muito restrito em relação aos demais meios de cOlTJu
nicação, bem como tal mecanismo envolve um poder
de decisão multo maior do usuário do que nos demais
veículos, objetos de restrição legal. Assim sendo, con

sideramos que a supressão da citada expressão não
altera o mérIto do projeto, bem como o aperfeiçoa.

Pelos motivos expostos, votamos pela aprova
ção da Emenda do Senado Federal ao Projeto de Lei

nº 3.156-A, de 2000, com a supressão da expressão
"... inclusive a internet; .. ." constante do inciso 111, do
art. 3'-A da citada emenda, prevista pelo destaque de
voto em separado apresentado pelo Deputado Nel

son Proença.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2000. 
DeplitadO-JoãO-Sampaio,Relater-



É importante salientar que a nicotina é uma
droga aditiva, portanto, a indústria produtora e distri
buidora de cigarro leva as pessoas ao vício. A in
dústria visa, através da publicidade inclusive de es
portes olímpicos e não olímpicos, levar ao vício cri
anças do Brasil e do planeta.

A idade em que os brasileiros começam a se vi·
ciar em cigarro varia entre 15 e 19 anos. Trinta e qua
tro milhões de brasileiros são fumantes. No mundo,
há algo em torno de três milhões de mortes por ano
provocadas por doenças decorrentes do cigarro. Se
gundo a Organização Mundial de Saúde, no ano de
2010, haverá aproximadamente dez milhões de mor
tes caso não haja ações amplas de combate ao fumo.
A restrição à publicidade, o aumento das alíquotas
dos impostos incidentes sobre o cigarro e o combate
ao contrabando são algumas delas.

É necessária uma política continental para não
ocorrerem no Brasil fatos que testemunhamos hoje.
Em Ciudad dei Este o cigarro brasileiro, beneficiado
pela Lei de Exportação, sai mais barato e retoma con
trabandeado ao Brasil para ser vendido aos nossos
jovens a preços mais baixos.

Outra ação importante a ser implementada em
todo o País é a proibição de distribuição de cigarros
como amostra grátis nas festividades brasileiras.

Portanto, parabenizo a Casa por essa iniciativa.

111 - Parecer da Comissão
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EMENDA DO SENADO FEDERAL AO O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há vários
PROJETO DE LEI N2 3.156-B DE 2000 oradores inscritos para discutir a matéria. Consultarei

os Deputados inscritos se desejam fazer uso da pala-
vra.

Deputado Geraldo Magela? (Pausa.) Não.
Deputado Fernando Coruja? (Pausa.) Não.
Deputado Professor Luizinho? (Pausa.) Não.
Deputado Henrique Fontana? (Pausa.) Não.
Deputado Dr. Rosinha? (Pausa.) Não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Deputado Ivan Paixão.

O SR. IVAN PAIXÃO (PPS-SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, damos hoje um passo importante no Brasil no
que tange às restrições impostas à publicidade dos
produtos derivados do fumo, em especial o cigarro,
que mais atinge a população brasileira. Trata.:se de
combater a maior causa de mortes preveníveis da
humanidade, a conhecida epidemia do fumo.

Alguns podem levantar a polêmica: por que
restringir a publicidade dos produtos derivados do
fumo se as pessoas continuarão a fumar? Ou seja,
a publicidade não irá fazer com que elas cessem o
vício.

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, opinou una
nimemente pela Aprovação da Emenda do Senado
Federal ao Projeto de Lei nº 3.156-AIOO, nos termos
do parecer reformulado do Relator, Deputado João
Sampaio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Enio Bacci, Presidente; João Sampaio e Paulo Octá
vio, Vice-Presidentes; Alex Canziani, Antônio do Val
le, Carlito Merss, Clementino Coelho, Francisco Gar
cia, Jurandil Juarez, Maria Abadia, Nelson Proença,
Ricardo Ferraço, Ronaldo Vasconceilos e Rubens Bu
eno.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2000. 
Deputado Enio Bacci, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer à Emenda do Sena
do Federal e ao projeto, em substituição à Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
ao Sr. Deputado Pinheiro Landim.

O SR. PINHEIRO LANDIM (Bloco/PMDB-CE.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, o projeto de lei é ori
undo do Executivo, votado pela Câmara dos Deputa
dos e pelo Senado Federal, e volta à Casa com algu
mas modificações.

O parecer da Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática é pela manutenção
da redaçã~do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela aprovação da emenda do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra para oferecer parecer à Emenda do
Senado Federal e ao projeto, em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, ao
Sr. Deputado Jutahy Junior.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, não vemos necessidade de modificar o texto do
Senado, que aprovou a inclusão da Internet entre as
proibições de publicidade.

O parecer da Comissão de Constituição e Justi
ça é pela manutenção do texto do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela aprovação da emenda.
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, Recentemente, estive em Chicago participando
da 11 ª Conferência Mundial de Tabaco ou Saúde e
impressionaram-me sobremaneira ações como as do
Governo canadense. Em um dos lados de cada carte
ira de cigarro existe uma verdadeira bula, uma verda
deira história das patologias que p cigarro pode pro
vocar. Não é só câncer pulmonar, mas impotência se
xual e tantas outras moléstias, que, através de vários
elementos, a combustão do fumo produz.

Sr. Presidente, já existem leis proibindo a emissão
de gases tóxicos dos canos de descargas dos automó
veis; outras, para restringir os pesticidas na agricultura;
mas ainda não existe legislação eficaz para combater
os produtos tóxiqos que nossas i~dústrias fumageiras
produzem, inalados pelos jovens brasileiros.

Portanto, o Partido Popular Socialista vota a fa
vor do projeto de lei aqui apresentado, já aprovado e
com emendas do Senado, que ampliam seu raio de
ação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não
havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

Passa-se a votação da Matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há, so

bre a mesa, requerimentos de destaques:
.

PROJETO DE LEI N!l3.156-B, DE 2000

Emenda do Senado Federal ao Pro
jeto de Lei n!l 3.156-B, de 2000, que altera
dispositivos da Lei n!! 9.294, de 15 de ju
lho de 1996, que dispõe sobre as restri
ções ao uso e à propag anda de produtos
fumígenos, bebidas alcoólicas, medica
mentos, terapias e defensivos agrícolas.

DESTAQUE DE BANCADA DO PMDB

Nos termos do art. 161, § 2º, combinado com o
art. 161, Inciso I, ambos do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, requeremos

DESTAQUE DE BANCADA PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

da seguinte expressão "...inclusive internet;..:',
constante do inciso 111, do art. 3·-A, da Emenda do Se
nado ao Projeto de Lei n!! 3.156-B, de 2000, para fins
de sua supressão.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2000. 
Deputado Nelson Proença, Vice-Líder do Bloco Par
lamentar PMDB/PTN.

Justificação
!

A emenda do SF ao presente projeto introduziu
modificação aq projeto originai da CD em seu art. 3·-A,
inciso 111, proibinçlp_ª_Plopaganda por meio eletrônico,
inclusive pela internet, dos produtos de fumo de que
trata a Lei n· 9.294, de 1996.

Entendemos a preocupação do Senado em res
tringir as possibilidades para a publicidade do cigarro,
porém gostaríamos de fazer algumas considerações
sobre a questão da veiculação de propaganda des
ses produtos pela internet.

A internet é um dos únicos veículos de comuni
cação onde o acesso à propaganda é voluntário, ou
seja, o indivíduo só vê o que quer e quando quer.
Também é um dos poucos veículos onde é possível
estabelecer-se meios seguros para que crianças e
adolescentes não tenham acesso à publicidade seja
de cigarros ou de qualquer outro produto.

Artigo publicado no jornal O Estado de São Pa
ulo, no último dia 18 de novembro deste ano, intitula
do "Publicidade na Web ainda deixa muito 9 desejar",
enfatiza que a publicidade on-Iine apesar de ter sido
super apregoada e exaltada, a realidade tem sido mu
ito diferente e que a publicidade na internet tem se
transformado em uma grande decepção. O que, tem
levado muitas empresas do setor a encerrarem suas
atividades e outras a terem suas ações bastante des
valorizadas. A razão principal é que na internet as
pessoas só vêem o que desejam diferentemente de
outros veículos de comunicação. Os "internautas" en
tram em um "site" porque nele há alguma coisa que
querem ver ou fazer. Se eles clicam em um anúncio
presente na página, freqüentemente são enviados
para um site inteiramente novo, orientado para uma
direção diferente da que era seu destino inicial. Por
que eles iriam fazer isso? Atualmente a taxa de clica
gem em propaganda está abaixo de 0,1%, ou seja, na
internet, as pessoas só vêem apenas o que desejam.

I '

O Correio Braziliense no dia 21 de novembro
do corrente ano, apresentou os resultados da pesqui
sa mais recente e completa do perfil do "internauta"
no País feita pelo IBOPE e -ratings, braço do ISOPE
especializado em pesquisas na internet. Segundo
esta pesquisa, o usuário típico da rede tem mais de
25 anos de idade - um terço tem até mais de 35 anos
- é executivo, profissional autônomo ou técnico e tem
no mínimo curso universitário completo. Os dados co
lhidos pelo ISOPE indicam que a internet não é mais
diversão para os jovens. Tanto a idade como a escola
ridade dos internautas aumentaram.



" "..............................................................
"V - multa, de R$S.OOO,OO (cinco mil reais) a R$

100.000,00 (cem mil reais), aplicada conforme a ca
pacidade econômica do infrator;" (NR)

"VI - suspensão da programação da emissora
de rádio e televisão, pelo tempo de dez minutos, por

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Emenda única
(Corresponde à Subemenda da CCJ às Emendas

nOs 2,3,4,9,10,13,14,19 e 21)

Dê-se ao art. 1º do Projeto a seguinte redação:

Sr. Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 2º do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado da expressão: "e culturais", constante do pará
grafo único do art. 3º-A da Emenda do Senado ao PL
nº 3.156-8/2000, com vistas à sua supressão.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2000. 
Aloízio Mercadante, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção a Emenda do Senado Federal ao Projeto de lei nº
3.156-B, de 2000, ressalvados os destaques:
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A proibição da publicidade do cigarro na internet "Art. 1º-A lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996,
significaria bloquear o único meio disponível que passa a vigorar com as seguintes alterações:"
pode garantir proteção ao acesso de menores, ao "Art. 2º : .
mesmo tempo que garante o direito aos adultos de =._ ~ _.~ ~~.,.~ .
vê-Ia, se,se assim desejarem , "§ 2º É vedado o uso dos produtos mencionados

A interferência precipitada com este meio de co- no caput nas aeronaves e demais veículos de trans-
municação constitui sério risco para a liberdade co- pprte coletivo:' (NR)
mercial e para o desenvolvimento da sociedade brasi- "Art. 3º (mantido o texto da Câmara dos Deputa-
feira. dos)" ..

Se analisarmos o caráter ainda embrionário da "Art. 3º-A Quanto aos produtos referidos no art.
rede no Brasil, torna-se bastante claro que, antes de 2º desta lei, são proibidos:" (AC)
serem implementadas leis próprias para sua regula- "I - a venda por via postal; (AC)
mentação no País, faz-se necessário um amplo deba- 11- a distribuição de qualquer tipo de amostra ou
te em torno das vantagens e desvantagens de tal pro- brinde; (AC)

cedimento. 111_ a propaganda por meio eletrônico, inclusive
A Câmara dos Deputados, através de comissão, internet; (AC)

vem analisando, com profu·ndidade, a regulamenta- IV - a realização de visita promocional ou distri-
ção da internet em nosso País e estamos seguros buição gratuita em estabelecimento de ensino ou lo-
que este assunto será melhor avaliado e discutido cal público; (AC)
nesse âmbito, que ao considerar todos os aspetos V _ o patrocínio de atividade cultural ou esporti-
que envolvem este veículo de comunicação terá me- va; (AC) •.
Ihores meios para definir uma posição adequada a VI- a propaganda fixa ou móvel em estádio, pis-
respeito deste assunto. , ta, palco ou local similar; (AC)

Não há motivo lógico - outro que não a menori- VII- a propaganda indireta contratada, também
dade dos destinatários - que possa ser legitimamente denominada merchandising, nos programas produ-
invocado para suprimir a utilização desse canal de co- zidos no País após a publicação desta lei, em qual-
municação. Disposição em contrário - e especial- quer horário; (AC)
mente a disparidade de tratamento dada pela emen- VIII _ a comercialização em estabelecimentos
da aprovada pelo senado Federal viola claramente o de ensino e de saúde." (AC)
princípio constitucional da razoabilidade. "Parágrafo único. O disposto nos incisos V e VI

Portanto, propomos a supressão dessa expres- deste artigo entrará em vigor em 1º de janeiro de
são. - -. 2003, no caso de eventos esportivos internacionais e

culturais, desde que o patrocinador seja identificado
apenas com a marca do produto ou fabricante, sem
recomendação de consumo:' (AC)

"Art. 3º-B Somente será permitida a comerciali
zação de produtos fumígenos que ostentem ~m sua
embalagem a identificação junto à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, na forma do regulamento:'
(AC)

"Art. 9º Aplicam-se ao infrator desta lei, sem pre
juízo de outras penalidades previstas na legislação
em vigor, especialmente no Código de Defesa do
Consumidor e na Legislação de Telecomunicações,
as seguintes sanções:" (NR)



"§ 32 Considera-se infrator, para os efeitos desta
lei, toda e qualquer pessoa natural ou jurídica que, de
forma direta ou indireta, seja responsável pela divul
gél:ção da peça publicitária ou pelo respectivo veículo
de comunicação:' (NR)

"§ 4º Compete à autoridade sanitária municipal
aplicar as sanções previstas neste artigo, na forma do
art.12 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, res
salvada a competência exclusiva ou concorrente:"
(AC)

"1_ do órgão de vigilância sanitária do Ministério
da Saúde, inclusive quanto às sanções aplicáveis às
agência,s de publicidade, responsáveis por propagan
da de âmbito nacioral; (AC)

11- do órgão de regulamentação da aviação civil
do Ministério da Defesa, em relação a infrações verifi
cadas no interior de aeronaves; (AC)

111 - d9 órgão do Ministério das Comunicações
responsável pela fiscalização das emissoras de rádio
e televisão; (AC)

IV - do órgão de regulamentação de transportes
do Ministério dos Transportes, em relação a infrações
ocorridas no interior de transportes rodoviários, ferro
viários e aquaviários de passageiros." (AC)

ú§ 5º As sanções previstas neste artigo não se
rão interpretadas nem aplicadas de forma a embara
çar o princípio da p'lena liberdade de informação jor
nalística, em qualquer veículo de comunicação social,
ou que implique censura ao conteúdo editorial e da
programação de órgão de mídia, nem constituir óbice
ao livre exercício profissional da atividade jornalística
e aos,meios de comunicação de massa:'

o. SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exª. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, já é sabido de to
dos os Srs. Líderes e das Sras. e dos Srs. Deputados
nosso posicionamento contrário à alteração que o Se
nado fez com relação a esse projeto; como também
ao destaque promovido no momento pelo Relator.
Portanto, nosso posicionamento é contrário tanto à
mudança do Senado como à mudança provocada
pelo destaque na Casa.
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cada mihuto ou fração de duração da propaganda Esse é o meu encaminhamento. Como temos!
transmitida em desacordo com esta lei, observan- inscrição para dois encaminhamentos, teremos mais
do-se o mesmo horário:' (AC) um do PT.

" " O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presi-
dente, 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, já
discutimos esta matéria no Plenário da Câmara. O
Senado detalhou as restrições à propaganda, e está
incluída sua proibição por meios eletrônicos, inclusive
a Internet. Evidentemente, não temos jurisdição so
bre sltes estrangeiros. Mas, Sr. Presidente, toda a ju
ventude do País está descobrindo a Internet, navega
por ela, tendo possibilidade de conhecimento e de
acesso. Precisamos ter disciplina e não estimular o
fumo na Internet. Esta deve ser a política dentro do
território brasileiro: os sltes que façam propaganda
de outros produtos, não de cigarros. Porque é exata
mente a juventude quem tem acesso a esse instrU
mento.

Nosso segundo destaque é em relação,ao pará
grafo. Ele propõe que até 2003 seja permitida propa
ganda de cigarros em eventos esportivos internacio
nais e culturais. É inconcebível essa propaganda em
eventos esportivos, mas como são internacionais e,
na realidade, trata-se de corrida automobilística, e a
Europa fez essa concessão, é o meu limite. Mas 'lão
posso entender por que o Governo e os partidos que
lhe dão sustentação aceitam a possibilidade da pro
paganda em eventos culturais. Vamos agora associar
o cigarro e o fumo ao show de música e de dança, à
peça de teatro, à exposição de poesias a que a juven.
tude assiste? É esse o combate ao fumo ou teremos a
posição clara e firme de que o Brasil não quer mais
esse caminho? É só ver os gastos de saúde no SUS e
as seqüelas que está deixando, especialmente para
esse público. Não é possível.

Quero lembrar também aos partidos da base
que estão com essa posição, Sr. Presidente, que já t~

mos a Lei Rouanet. Damos incentivo fiscal para a cul
tura, que é uma dimensão fundamental. E a cultura se
desenvolve de todas as formas, mas não com propa-
ganda de cigarro. ,

Temos também um requerimento pedindo a in
versão de pauta. Solicito a V.Exª que, primeiramente,
votemos a questão da cultura e depois a Internet.
Estou pedindo a inversão da pauta para a votação
dos destaques.

Muito obrigado.



Como vota o PPB?

DESTAQUE DE BANCADA PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

DESTAQUE DE BANCADA DO PMDB

Nos termos do art. 161, § 2º combinado com o
art. 161 , inciso I, ambos do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputado$ requeremos.

da seguinte expressão
"...Inclusive Internet;.. :'
constante-do-inciso 111, do art 3º-A, da Emenda

do Senado ao Projeto de Lei nº 3.156-B, de 2000,
para fins de sua supressão.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2000. 
Dep. Nelson Proença, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PMDB/PTN.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação a expressão destacada. Como votam os Srs. lí
deres?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
co/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, eu estou acompanhando a votação com muita
atenção. Vejam que o Líder do PT faz o encaminha
mento de inversão de pauta para votação do desta
que, a fim de poder fazer verificação de quorum
quando da votação do seu destaque e para que eu
não possa fazer do meu, da bancada do PMDB, que
quer retirar a expressão "da Internet" e quer extrair a
expressão "cultura" do texto.

Ninguém tem feito mais esforço para o incre
mento da cultura no Rio Grande do Sul e no Brasil do
que aqueles que entendem que é importante que a
manifestação cultural seja fixada como conceito do
nosso povo. A cultura é importante. Não existe Estado
que não dê incentivo cultural; não existe área alguma
do País que não dê incentivo para a área cultural.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comuni- Então, a cultura não é importante? Ah, a cultura não é
co a V.Exª. que a Mesa não pôde receber o requeri- importante porque está sendo patrocinada por em-
mento de inversão, porque chegou intempestivamen- presas que fabricam cigarros!
te. Não houve condições de recebê-lo porque já esta- Não é isso que está dizendo a lei. O que a lei
va em votação. está dizendo? A lei está dizendo que, por dois anos,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em '110- empresas que fabricam cigarro poderão patrocinar
tação a emenda. eventos culturais. Isso quer dizer que partir <;ie agora,

Aqueles que forem pela aprovação da emenda por dois anos, a sociedade vai ter que se conscienti-
do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 3.156-B, de zar mais, que os governantes deverão ter mais sensi-
2000, ressalvados os destaques, permaneçam comobilidade à cultura, porque daqui a dois anos fabrican-
se acham. tes de cigarros não poderão mais patrocinar a cultura.

APROVADA. O legislador está dando um tempo. Aquilo que se pen-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Desta. sou no Senado foi exatamente i~s~: cont!nuar mobili-

que de bancada assinado pelo Deputado Nelson Pro- ~~~~~a~s Governos para que seja incentivada a área

ença: . .
O Deputado da minha bancada, Nelson Proen-

ça, da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, fez o destaque dizendo claramente
que é excesso do legislador.

Sr. Presidente, é proibida a propaganda em
meio eletrônico? O que é a Internet, não é meio ele
trônico? Ah, não, mas é preciso colocar a expressão
"inclusive Internef'. Mas por que essa expressão?
Como legislar sobre a Internet? Quem entra na Inter
net o faz porque quer. Estamos descobrindo o'merca
do. As coisas estão acontecendo todos os dias. As
"sttrpre5as-teees os dias nos atropetam.-QueremoS--ti=
rar a expressão "inclusive Internet".

Estamos fazendo isso, com muita honra, em
nome do Deputado Nelson Proença e em nome da
minha bancada, porque me cabe encaminhar como
Líder.

Se os Deputados discordam, paciência! Mas a
expressão "inclusive Internet" é um excesso. Vou
aqui, como Vice-Líder, como Deputado do PMDB, de
fender o direito de achar que nem todos são donos da
verdade, mas eu ter a:-minha verdade-é-motivo sufici
ente para que eu possa defendê-Ia. Por defender mi
nha proposta é que quero ver votado o destaque do
Deputado Nelson Proença.

Voto "não", pela supressão da expressão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

votam os demais Líderes?
Como vota o Partido Humanista?
Como vota o Partido Verde?
Como vota o PST?
O SR. LUISINHO (Bloco/PST-RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PST vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PST

vota "sim".



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi~ão
do orador.) - Sr. Presidente, nesta matéria da Internet
votamos "sim", mas na matéria da cultura vamos votar
para manter o acordo do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o nobre Deputa
do Mendes Ribeiro Filho, com sua competência e eio
qüência, disse que a Internet é um espaço de liberda
de. E é verdade, Sr. Presidente, da liberdade de ex
pressão, de informação, de comunicação, é uma nova
possibilidade da relação entre os seres humanos em
âmbito global, é uma revolução na informação e nas
relações sociais. No entanto, ela abre um novo campo
dos direitos humanos nesse novo instrumento que é a
Internet. Pergunto se com a liberdade da Internet te
mos que conviver com os sites de pedofilia, e se não
J:iá--Um-gl<lnde-mcn4mentoJnternacional e uma política
enérgica de combate à pedofilia. Isso é uma agressão
à juventude que tem que romper o analfabetismo in
formacional. O acesso à Internet passa a ser ,uma
condição fundamental para o mercado de trabalho e
para o futuro da formação. O mesmo acontece com
relação à propaganda do nazismo e a tantas outras
deformações.

A liberdade deve ser plena, mas há direitos fun
damentais do ser humano que devem ser preserva
sos,-sobretudo na Internet do século XXI_O_direito da
proteção à vida e à saúde é um desses direitos funda
mentais do ser humano.

Quando estabelecermos que não deverá haver
propaganda de cigarro pela Internet, estaremos di
zendo "sim" à liberdade, assim como também asse
gurando a defesa da vida, especialmente da juventu
de, que tem de aprender a utilizar-se e usufruir desse
instrumento.

Portanto, não há outro caminho para este Con
gresso. Para erradicação da propaganda, o partido
recomenda o voto "sim", Sr. Presidente. Vamos tirar a
propaganda também da Internet e mostrar que esta
Nação tem política e princípios, quer o acesso à Inter
net, mas defenderá a vida.
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COmO vota o Bloco Parlamentar PUPSL? Portanto, o POT encaminha o voto "sim".
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome do vota o PTB?
meu partid,o, faço minhas conside.rações. Atualmente O SR. FERNANDO GONÇA~VES (PTB-AJ.
a.lnte~net e a porta de ~ntra?ado Jovem para a COn:1U- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB en-
mcaçao com o mundo. E no Jovem que as companhias caminha o voto "sim".
de cigarro mais investem. A propaganda de cigarro é
totalmente dirigida para os jovens; é ali que o jovem é
mais influenciado. Atualmente, o jovem está ligado à
Internet.

, Nós, que queremos uma juventude saudável e
mudar o hábito do vício de cigarro no País, devemos
manter o texto para proteger a juventude. Vamos votar
pela Juventude e por um futuro melhor para o povo
brasileiro. Vamos votar "sim" e manter o texto.

Sr. Presidente, o Bloco PUPSL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco PSB/PCdoB?

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Blo-
co/PCdoB-AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, o Bloco PSB/PCdoB, com o entendimento de
que a emenda aprovada no Senado não prejudica o
projeto, porque o que abunda não prejudica, vota "sím".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

Como vota o PPS?

6-5R;-IVAN--PAI*ÃG-tPPS-SE. Sem revisã<Hie
orador.) - Sr. Presidente, o PPS compreende que a
restrição à publicidade do cigarro é uma importantís
sima arma para que os jovens brasileiros não se tor
nem viciados. A nicotina é uma droga aditiva. Hoje,
em vários países mais desenvolvidos, estão sendo
implantados consultórios, salas de aconselhamento e
tratamentos específicos, com substituto de nicotina e
antidepressivo no caso da bupropriona. Votamos
"sim", para proteger nossos jovens.

O-SR; -PRESIDENTE- (Michel-Temer) - -Gomo
vota o POT?

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PDT entende que a presen
ça da expressão "inclusive a Internet" não modifica o
objetivo e a meta de impedir que o adolescente e o jo
vem tenham acesso, de maneira aberta e espontâ
nea, às propagandas nocivas, como a do tabaco. O
POT reconhece que deveria haver uma certa regula
mentação na questão dos provedores nacionais. Em
termos gerais, de acordo com a Internet, acho que
preenche os requisitos, os objetivos e as metas do
projeto.

Com relação às atividades culturais, o POT tam
bém concorda.



REQUERIMENTO

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- Destaque
para votação em separado da expressão "e culturais".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento do Deputado Jutahy Junior em
que solicita votação nominal: - - .

Sr. Presidente,
Requeiro que a votação se dê pelo processo

-nominal.

Jutahy Júnior. - Vice-Líder do PSDS
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) O reque

rimento é intempestivo, salvo se houver acordo. Não
estou vendo necessidade para isso.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Exatamen
te, Sr. Presidente. Não há por quê.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção a expressão destacada.

Quem for pela manutenção da expressão per
maneça como se acha; quem for contra levante o bra
ço.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT REQUERIMENTO DE DESTAQUE
vota "sim". O Bloco PMDB vota "não". (Bancada Do PT)

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem Senhor Presidente,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votaremos inte- Requeremos, nos termos do Art. 161, I e § 2Q do
gralmente o substitutivo do Senado Federal, que ex- Regimento Interno, Destaque para Votação em Sepa-
cepcionaliza somente para a prática do esporte e da rado da Expressão: "e culturais", constante do pará-
cultura. grafo único do art. 3-A da Emenda do Senado ao PL

Assim sendo, mantendo a proibição da publica- nº 3.156-8/2000, com vistas à sua supressão.
ção pela Internet, o Partido da Frente Liberal vota Sala das Sessões, 13-12-2000. - Aloizio Mer-
"sim", pela manutenção do texto. cadante, Líder do PT.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revisão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
do orador.) - Sr. Presidente, a proposta do Senado Fe- mesa o seguinte requerimento:
deral caminha no espírito do que fizemos na Câmara Sr. Presidente,

dos Deputados. Requeremos a Vossa Excelência, nos termos
Apesar de termos dúvida sobre a capacidade regimentais, que a votação do DVS apresentado ao

efetiva de que se estabeleçam controles - essa talvez parágrafo único do art. 3-A, da Emenda do Senado ao
seja até nova experiência, da qual estamos todos PL 3.156-S/2000, seja feita pelo processo nominal.
convidados a participar, para descobrir mecanismos Sala das Sessões, 13-12-2000. - Aloizio Merca-
efetivos e coibir abusos nessa nova janela que se dante, Líder do PT.
abre para o mundo, a Internet -, caminho na mesma O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
direção do Senado Federal, ampliando as restrições votar o requerimento.
e votando "sim". E que a restrição alcance a Internet. O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Poderia en-
Deixamos apenas o alerta no sentido de que precisa- caminhar o requerimento, Sr. Presidente?
mos encontrar mecanismos necessários para que, na O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
Internet, possam efetivamente ser coibidos abusos e, não, tem a palavra.
no caso específico, a publicidade do fumo. O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT-SP. Sem

Portanto, o PSDB encaminha favoravelmente, revisão do orador.) - Queria pedir a atenção do Ple-
vota "sim". nário. Propus acordo com os demais Líderes porque o

Senado está permitindo a propaganda de cigarro por
dois anos em eventos esportivos internacionais e cul
turais.

Os eventos esportivos internacionais são o nos
so limite. Incluem especialmente as corridas automo
bilísticas, cuja propaganda é internacional. A Europa
deu também período de dois anos. Já estamos fazen
do concessão, é o limite que o Congresso Nacional
pode estabelecer. Por que estender a propaganda de
cigarro em eventos culturais por mais dois anos?

Eu, particularmente, tenho um filho de 15 anos
de idade e uma filha de 16 que adoram cultura, vão a
shows de música, gostam de teatro e cinema. Por
que vamos dar mais dois anos para a juventude que
tem na cultura sua identidade, linguagem fundamen
tai, a possibilidade de estar sendo viciada em cigarro,
que tem quatrocentas substâncias já documentadas
nocivas à saúde, inclusive o câncer de pulmão? E o
Congresso Nacional podendo erradicar a possibilida
de vai permitir que por mais dois anos se concentre a
propaganda de cigarro, especialmente nesses even
tos? O que a dança, a música, o teatro e a poesia têm
a ver com a propaganda de cigarro?
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Entendo o argumento de que temos de estimu- O Bloco PSB/PCdoB vota "não", defendendo a
lar a cultura. Há tantas outras atividades e empresas retirada da expressão do texto apresentado.
para promover a cultura na sociedade. Além disso, te- O S M' h I Ti P"d t d'

L . R t d d' 'f' I r. IC e emer, resl en e, e/xamos a el ouane, estamos an o Incentivo Isca - d' d ',.IA' • d, I C . . a ca eIra '8 preS/uenCla, que e ocupa a
e a go que o ongresso tem de voltar a discutir - a to- pe'o Sr. He ' rt r= r.t 10 I,. P 'd t

_, I1 • raC11 0.0 es - v Ice- resl en e.
das as formas de expressa0 cultural no Pais. Estamos I'

abdicando de receita tributária para estimular a cultu- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
ra, mas chega de propaganda de cigarro, chega de ci- vota o PDT?
garro. Temos que dar o grito em defesa da vida e de O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Sem revisão do ora-
proteção da juventude, da ingenuidade da nossa ge- dor.) - Sr. Presidente, utilizar propaganda de fumo em
ração, que nunca teve informações hoje disponíveis e eventos esportivos e culturais de fato causa prejuízo
que a indústria de cigarro escondeu durante décadas, muito grave. O § 5º diz que "o patrocínio de atividade
mas sabemos o que representa. cultural ou esportiva deve ser suprimido nessas ativi-

Não consigo entender a resistência da base do dades de propaganda". No entanto, no parágrafo úni-
Governo em retirar a cultura. Vamos restringir apenas co, estabelece-se limite para que determinados even-
aos eventos esportivos internacionais. Não vamos tos - por exemplo, orquestra que vem sendo patroci-
permitir propaganda na cultura. Vamos dizer que o nada por companhia de fumo ou às vezes até uma
Brasil quer saúde, vida, proteger a juventude e não se peça teatral que levaria certo tempo para adaptar-se
curva ao lobby das indústrias de cigarros, à pressão às suas necessidades - encontrem outro setor para
de interesses que não são do nosso povo e da juven- viabilizá-Ios no futuro ou tenha essa orquestra vida
tude e muito menos da nossa cultura. Que a cultura permanente. Essa situação está prevista no parágrafo
fale da vida, fale da juventude, expresse-se de diver- único, que concede prazo de até dois anos para que
sas formas, mas não sobreviva mais a essa indústria eventos culturais não sofram prejuízos.
da morte: o cigarro e o fumo. Fica difícil suprimi-lo de imediato, porque dessa

Por isso, queremos retirar a expressão do texto. form':l alguns setores culturais seriam impedidos de
Votamos "não" à propaganda de cigarro na cultura e se adaptarem a essa situação e buscarem outras for-
"sim" à vida e à defesa da juventude, Sr. Presidente. mas de patrocínio.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa- Assim, o PDT considera que o espírito da lei de
do Aloizio Mercadante, V.Exª. retira o requerimento? impedir que eventos culturais e esportivos sejam utili-

O SR. ALOIZIO MERCADANTE _ Há acordo zados em campanhas de fumo está protegido pelo §
para votar. r ,5ºdo art. 3º. O parágrafo único é simpl~smente uma

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Há acor- s~'vaguard~ p~ra alguns setores culturaIS, que pode-
do para votação nominal? É isso? rao ser preJudicados.

. Portanto, o PDT encaminha o voto "não".
Vamos votar o requerimento. . O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
Os Srs. Deputados que estiverem de acordo t PTB?

. t h voa0.
com ~;~~e~~r;~ o permaneçam como se ac amo O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Elem

'. revisão do orador.) - Sr. Preside!lte, Sras. e Srs. De-
_ O SR. P~ESIDENTE (Michel Tem~r) - E,m vota- putados, o Partido Trabalhista Brasileiro esposa a

çao a expressa0 destacada. Vamos ouvir os Lideres. tese de que atividades culturais são incompatíveis
Quem quiser manter a expressão "e culturais" com propagandas de fumo.

~o!a ,:'sim". Quem quiser suprimir a expressão vota Esta Casa tem de buscar, na formação da juven-
nao . tude - e esta se forma com cultura -, o crescimento

O SR. LUISINHO (Bloco/PST-RJ. Sem revisão saudável. Acredito que essa lei logo se estenderá ao
do orador.) - Sr. Presidente, o PST vota "não". álcool. Não é crível que uma sociedade que não faz

O SR. IVAN PAIXÃO (PPS-SE. Sem revisão do propaganda de cigarro permita a propaganda de be-
orador.) - Sr. Presidente, a bancada do PPS vota bida alcoólica em televisões e rádios. Sabemos que o
"não". homem que bebe perde o rumo, o prumo, o nome, a

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Blo- família, o emprego, o status socia', enfim, acaba, é a
co/PSB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, destruição.
a retirada da expressão contribui efetivamente para a Então, vamos evoluir, se Deus quiser, para um
vontade política neste plenário. sistema hígido de proteção à cultura da nossa juven-



O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
PPB encaminha o voto "sim", favoravelmente à manu
tenção do texto, conforme acordo firmado entre os
partidos da base política, que entendem ser essa a
maneira de dar um prazo correto e coerente para se
retirar definitivamente da cultura brasileira esse tipo
de propaganda.

E aproveito o momento, Sr. Presidente, a exem
plo do que disse o nobre Líder Roberto Jefferson,
para dizer que projeto de autoria da nossa bancada,
nessa mesma linha, proíbe anúncios e propagandas
de bebida alcóolica, porque entendemos ser esse tal
vez um dos maiores malefícios enfrentados pelas fa
mílias brasileiras.

Por outro lado, voltamos a alertar o Governo
para o fato de que a maioria dos trabalhadores brasi
leiros consome cigarros contrabandeados, no valor
percentual de 50% do Produto Interno Bruto. E per
gunto: quem examina esse produto, para saber se a
folha do fumo foi lavada em inseticida? Quem pode di
zer que esse produto não tem outros ingredientes que
prejudicam principalmente a classe mais pobre, me
nos favorecida?

Sr. Presidente, a manutenção do prazo de dois
anos tem dois aspectos: permitir a extirpação gradual
e definitiva da propaganda do fumo em eventos cultu
rais e esportivos e mostrar que não podemos deixar o
trabalhador brasileiro consumir um produto impróprio
como o cigarro, que entra contrabandeado. E são
mais de 35 milhões de unidades.

Portanto, o PPB encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como

vota o Bloco Parlamentar PUPSL?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla
mentar PUPSL entende que não deve ser associada
à cultura, principalmente à tão rica cultura brasileira,
algo tão nefasto à vida do cidadão como o cigarro.

Por isso, encaminhamos o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como

vota o PT?
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tude, que proíba o financiamento pela indústria de ci- O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT-SP. Sem
garro das atividades culturais. O mesmo esperamos revisão do orador.) - Sr. Presidente, insisto com os
em relação à indústria da bebida. nobres Deputados para que reflitam sobre o assunto.

Mantendo esse espírito da lei, a higidez do povo O Brasil tem muita vitalidade musical; temos o carna-
brasileiro, a saúde da juventude do Brasil, votamos vai e as festas populares, o teatro, a dança. Por que
"não", para que o texto seja expungido dessa expres- promover a nossa cultura estimulando a juventude a
são. fumar? Para que estimular o uso do cigarro, se todos

os estudos científicos mostram os males causados
pelo mesmo - câncer, enfisema e todas as seqüelas
ao longo da vida?

O público alvo dessa indústria é a juventude. No
mundo inteiro o cigarro vem perdendo consumidores,
e o Brasil tem de reagir. O Congresso Nacional não
pode curvar-se a esse lobby. Entre o jovem e a vida,
nós ficamos com os dois. E não vamos mais estimular
essa forma predatória de comércio que é a indústria
de cigarro.

O nobre Líder do PPB, Deputado Odelmo leão,
que tanto respeito, fala do contrabando de cigarros. A
melhor forma de combater esse tipo de contrabando é
desestimulando a juventude a fumar. Para isso, não
podemos incentivar o marketing desse produto.

Se o Congresso quiser acabar com o fumo, não
deve fazer concessões dessa natureza, muito menos
à cultura, que tem de preparar a juventude para a vida
e não encaminhá-Ia em direção a essa indústria da
morte.

Portanto, o PT vota "não".

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

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

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero retificar o voto do PDT,
que vota "sim", pois os argumentos são no sentido de
dar o prazo de dois anos, a fim de que se exclua defi
nitivamente dos eventos culturais e esportivos a pro
paganda do fumo.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PTN?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
co/PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, acredito que já fui claro sobre a matéria e não que
ro cansar o Plenário. Apenas quero dizer que a cultura
brasileira não tem maioridade suficiente, infelizmente,
para prescindir desse apoio nos próximos dois anos.

Vamos preparar o momento da conscientização
do povo brasileiro sobre a importância da cultura,
para poder presc!ndir do cigarro.

Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar PMDB/PTN
vota "sim".



o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PSDB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, é de extrema importância
que o Plenário se dê conta - certamente a grande
maiorifl dos Parlamentares já sabe disso - de que
neste instante, ao encerrarmos a votação, estaremos
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como restringindo definitivamente a propaganda de cigar-
vota o PFL? _ ros ~o rádio, na televisão, nos veículos da imprensa

O SR. INOCENCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem escnta e na Internet. Isso nos colocará ao lado dos
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando encami- países mais adiantados do mundo. Os resultados são
nhamos a matéria sobre a propaganda de produtos claros, estatísticos. A Bélgica, por exemplo, com dois
fumígenos na Internet, cuja utilização foi proibida pelo anos de vigência de uma lei semelhante a nossa, teve
Senado Federal, eu disse que votaríamos de acordo uma queda no consumo de cigarro, na faixa etária en-
com o substitutivo daquela Casa. tre 18 e 25 anos, de cerca de 35%, número extrema-

Esse dispositivo preserva a propaganda em mente expressivo e que aumenta a cada ano.
eventos esportivos. Quando se fala em eventos es- Portanto, hoje o Congresso está dando um pas-
portivos evidenciam-se as corridas esportivas, sobre- so absolutamente certo e seguro na direção de ga-
tudo de Fórmula 1, nas quais o Brasil mostrou ao rantir a saúde, sobretudo dos jovens brasileiros. O
mundo grandes ídolos nacionais e internacionais Presidente da República sancionará, imediatamente
bem como o patrocínio da cultura. 'após a aprovação desta proposta, este projeto.

Assim sendo, creio que o Senado Federal na Devo aqui, antes de encerrar o meu voto em re-
condição de Casa revisora, elaborou substitutiv~ de lação a esta última emenda, deixar uma palavra de re-
melho~ alcance até mesmo do que o emanado da Câ- conhecimento, de reverência talvez, ao esforço de
mara dos Deputados. Precisamos proibir, com o tem- muit~s, mas particularmente do meu Primeiro Vi-
po, nas corridas esportivas e em eventos culturais a ce-Llder, Deputado Jutahy Magalhães, que desde o
propaganda do fumo. ' início da tramitação desse projeto na Casa trabaihou

Sou médico e sei que tal prática não traz ne- como Relato~ .de forma extremamente destemida, en-
nhum benefício ao homem, sobretudo ao usuário per- contrando dlfrculdades em alpun.s confronto~, mas
manente. Se o cidadão que fuma não contrair outras sempre com uma ~rgumentaçao firme e conslst~nte,
doenças, poderá morrer de câncer de pulmão. Cito v~~~endo obstáculos, superando divergências e pos-
também os problemas cardiovasculares, vasculares slblhtando qUE~ a Casa n~ste instante, após a votação
periféricos e até cerebrais, malefícios provocados d~ ~enado, de ~ forma final a este projeto. Não ~enho
pelo fumo, que impedem a nós, que defendemos a dUVida de que e um avanço com o qual compartilham
medicina, de defender a presença da propaganda do todos os outr~s Parlamentares que estão nesta Casa.
fumo em qualquer evento, de qualquer natureza. Sr. PreSidente, parece-me relevante também re-

Para que não afetemos de uma hora para outra le_m~r~r.a esta Casa q~~ assinei, quando da tra.mita-
determinados Estados que têm na cultura do fumo çao iniCiai dessa. m~tena, ur:n~ emenda que .vls~va
importante fonte de renda, sobretudo determinadas exatamente restnnglr a pubhcld.ade, sem prejudicar
regiões, e para que possamos _ espero que em futuro contra~os. ~m andamento ou projetos em ~Iabor~ção.
bem próximo _ proibi-Ia definitivamente, ficaremos Iss~_Significa ~obretudo emprego nas mais vanadas
com o substitutivo do Senado Federal, para dar opor- regloes do Pais, desde os pequenos eventos até os
tunidade à substituição da cultura do fumo por outra macroeven~os em andamen~o.. ,.
com igual r~ntabilídade, a fim de que esses agriculto- . Na mln~a pr,?posta, o InterstlclO da entrada em
res e produtores rurais não sejam prejudicados na vigor da leglsl~çao era de um ano. Entretanto, a
sua atividade. emenda que veio do Senado garante dois anos para a

O PFL vota "sim" ao Substitutivo do Senado F _ adaptação da .Iegislação. no que diz respeito aos

d I
.~ eventos culturais e esportivos.

era, esperando que a curto prazo possamosproibir. '.
definitivamente a propaganda do fumo, quer em even- V?tarel a f~v?r da proposta do ~ena90' a fim de
tos esportivos, quer culturais, quer de qualquer natu- que haJ~ a'p0sslblhdad: de adaptaçao, seja dos pilo-
reza em nosso País. tos brasileirOS que estao correndo aí fora, seja dos

grandes eventos culturais que estão ocorrendo por
todo o Brasil, para que saibam que, já a partir do ano
2002, não poderão contar com patrocinadores das
grandes indústrias do fumo para seus eventos. Isso
garante os contratos já em execução, os eventos em
andamento para os anos 2001 e 2002 e em nada afe
ta o espírito da legislação extremamente avançada
que a Casa vota neste instante.
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Então, o PSDB vota "sim" a esta matéria. O SR. PRESIDENTE - (Heráclito Fortes) -
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como Deputado Eurico Miranda, peço permissão a V.Exª.

vota o Governo? para comunicar que ainda teremos uma votação no-
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Sem ~inal após esta. Trata-se de requerimento de urgên-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par- cla para destaque.
lamentares, quero lembrar que, no primeiro turno da Com a palavra V.Exª.
vota9ão dest~ matéria, mantivemos o.s eventos es- OSR. EURICO MIRANDA - F I S P "d _
pOrtlVOS e retiramos os eventos culturaiS. a o, r. resl en

P sso I t f d xt
" - d te, como um homem de clube, um homem do esporte.

e a men e, sou a avor a e Inçao a pro- Q di' " .
paganda de cigarro o mais rapidamente possível. "~an o e es atacam essas figuras. da maior respelta-
Entretanto, vivemos uma realidade política, social e blhdade, esquecem que. os" Presidentes de ~Iubes
econômica. Há eventos que estão sendo patrocina- como o Flamengo, o Connthlans ou o Vasco tem re-
dos, que estão em processo de patrocínio. presentatividade muito superior à de qualquer desses

Houve uma evolução no Senado da República no Se~adores ~ue pensam que podem interferir em u~a
sentido de fazer um acordo e dar um prazo de transi- entld~de pnvada como um club~ de fut~bol. Eles nao
ção de dois anos. E nós assumimos o compromisso de respel~am o passado, nem ~q~llo que fizeram esses
ratificar o acordo do Senado, no sentido de extinguir a esportistas pelo futebol braSileiro.
propaganda de cigarro, mas manter essa tradição de Mas isso ocorre em âmbito global. Eles estão
dois anos para os eventos esportivos e culturais. muito mais preocupados em aparecer em cima da mi-

Tendo em vista essa realidade, dos patrocínios nha pessoa. Tive 110 mil votos, não comprei nenhum.
em andamento e do acordo firmado no Senado, que Fiz uma campanha exclusivamente sobre o torcedor
envolveu toda a base do Governo, nós recomenda- do Vasco, não gastei um centavo do meu dinheiro.
mos o voto "sim". Tive 110 mil votos.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -APre- Alguns Deputados devem ter gastado dinheiro
sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os deles, ou de empresas, por isso dão essa gargalhada.
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste- A grande verdade é que, infelizmente, muitos rece-
ma eletrônico. bem de empresas e grupos e acham que a coisa não

Está iniciada a votação. pode funcionar de outra forma.

Queiram seguir a orientação do visor de cada Desàflo acjüelesSenadores a provar que agiram
posto. como eu e a apresentarem as suas contas, como já

O SR. EURICO MIRANDA _ Sr. Presidente, fiz, e faço de novo a qualquer momento.
peço a palavra pela ordem. O Deputado tem seu sigilo fiscal permanente-

mente quebrado. Todos os anos somos obrigados a
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem apresentar a declaração de Imposto de Renda. Mas

V.Ex'!. a palavra. eles não fizeram aquilo para quebrar o sigilo do Depu-
O SR. EURICO MIRANDA (PPB-RJ. Pela or- tado Eurico Miranda ou do Deputado Zezé Perrella. A

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e intenção era agredir a Comissão da Câmara dos De-
Srs. Deputados, o Senado Federal, por intermédio da putados e mostrar que eles, sim, é que são os donos
CPI do FuteboL cometeu hoje u.ma violên.cia sem pre- da verdade.
cedentes: de uma SÓ tacada e por atacado, quebrou o
sigilo bancário dos vinte maiores clubes brasileiros e Muito bem disse o Deputado Roberto Jefferson,
de quarenta dirigentes e ex-dirigentes do futebol bra- e até me emocionou. Há figuras aqui que se conside-
sileiro. (Palmas.) ram acima do bem e do mal.

Vivemos uma era policialesca. Infelizmente, Sinto que há Deputados preocupados com a
neste momento, os valores culturais do País deixam possibilidade de mostrarmos o que realmente está
de ser importantes. Quando o palco e o teatro são acontecendo, e o que está realmente acontecendo,
mais importantes do que tudo, passa-se por cima do como muito bem disse o Deputado Roberto Jefferson,
que temos de mais importante na vida. é um movimento de desmoralização daquele que de-

O clube de futebol é a grande paixão do povo tém mandato. E fazem isso sem nenhum indício, sem
brasileiro. nenhuma prova. Quando apontaram os quarenta re-

Os Senadores estão expondo os clubes à exe· presentantes de clubes de futebol, e os próprios clu-
cração pública, a uma situação em que nosso povo bes, atingiram todo esse setor do esporte. Quando
deixa de acreditar neles. Os clubes brasileiros não atacaram os dois Deputados, atingiram esta Casa.
têm qualquer finalidade lucrativa. Não respeitam o mandato outorgado pelo eleitor.
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Se acham que eu tenho algum problema na admi- a pauta ficaria restrita aos cincos projetos, passarei
nistração do clube, saibam que me candidatei à Presi- esta matéria para a pauta de amanhã.
dência do Vasco há vinte dias e obtive 90% dos votos. O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,

Sr. Presidente, nunca ocupei um cargo público, peço a palavra pela ordem.
nunca lidei com dinheiro público, por isso estou muito O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
à vontade, tranqüilo. (Palmas.) Não sou V.Ex!!. a palavra.
eX-G~vernad.o~ de ~stad.o, nã? f~i Secretá!io de Est~- O SR. LUIZ CARlos HAULY (PSDB-PR. Pela
do, nao adminIstrei a cOisa pu.?h~a. Eles e qu~ precl- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta-
sam se preoc~par, porque es~ao ligados aos bingos e mos apelando há mais de um mês por esta urgência.
recebem propIna com esses Jogos. Toda semana, a cada sessão, pedem-nos para aguar-

a Deputado Roberto Jefferson me deu oportu- dar, porque surge uma prioridade. Estamos aguardan-
nidade para mostrar que aquela atitude é de reação. do, com muita paciência, com muito discernimentoj
Já vivemos a ditadura, agora estamos vivendo uma com muito respeito, mas estamos tratando de dois mil
nov? fase: a policialesca. Hoje, qualquer integrante do Municfpios que vão perder receita no ano que vem.
Ministéri~ Público, que inicia a carreira a~s, 22 ou 23 A causa é justa e esperamos que haja entendi-
anos de Idad~, te~ poder para ,quebrar sigilos, man- mento. Há três anos, estabelecemos que os Municípi-
dar pre~der, .lnva~lr. ca~as, enfim, todos os poderes os que perdessem população poderiam perder tam-
possíveis e Imaglnavels. Os Senadores querem as bém 20% dos seus recursos, ao ano, relativamente a
mesmas prerrogativas. essa perda de população. Ocorre que, nesse espaço

Protesto veementemente, Sr. Presidente. Vou de tempo, a situação dos pequenos Municípios agra-
me insurgir, como Presidente do meu clube, contra a vou-se. É muito grande o corte.
atitude tomada pelos Senadores. Não o farei pessoal- O projeto alonga o prazo em mais quatro anos,
mente, como Deputado, mas vou às últimas conse- então, o que se encerraria em 2002, passará para
qüências. 2006. Além disso, em vez de 20% ao ano, o corte se-

Muito obrigado. I ria de 10%, dando fôlego a mais de dois mil Municípi-
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- os brasileiros. A causa é justa, repito.

te, peço a palavra para uma questão de ordem. Gastamos mais de uma hmapa.ra-discutir este
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem requerimento. Se houvesse discernimellto da Lide-

V.Exª. a palavra. rança que encaminhou a votação nominal, seria mais
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Ques- i~teressante. V~o faze: 110 votos nest~ ~~tação. '?~'

tão de ordem. Sem revisão do orador.) 7'" Sr. Presi- e uma. desconslderaçao,com os Munlclpl~S braSllel-
dente fizemos um acordo todos os Srs. Líderes em ros deixar de votar o projeto na data de hOJe.
torno 'desta sessão extra~rdinária. Acordamos ~otar O ~R. PRESIDENTE (He~ácli~o Fortes) - V.El'ª'
cinco matérias o que implica também requerimentos. tem razao ~ d,.efe,nde d7 maneira vIbrante a qu~stao,

, ,_ mas a Presldencla esta presa a um ~cordo haVido.
De acordo com o art. 67 do Regimento, a sessao O SR ODELMO l.EÃO _ Sr Presidente peço

extr~ordinária, c?m duraç~o .de qu~tro horas~ será a palavra p~la ordem. . ,
dest~n,ada exch:lslvamente- a dlscl:Jss~-e- vetaçao-das- . OSR. PRESIDENTE (I-!eráclito Fortes) - Antes
matenas constantes da Ordem do Dia - Ordem do de ouvir o Deputado Aloizio Mercadante, concederei
Dia anunciada e publicada. a palavra ao Deputado Odelmo Leão, Solicito des~e

Sr. Presidente, primeiro, há quebra de acordo; já a presença no plenário do Deputado Arnaldo Ma-
segundo, há descumprimento do Regimento. Quebra deir~',Será muito importante sua palavra sobre esta
de acordo é uma coisa que às vezes acontece, por- matena.
que aqui temos de nos submeter à força da maioria, Tem V.Ex~. a palavra, Deputado Odelmo Leão.
embora não aceitemos nunca essa condição. Mas O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem.
~ão podemos,admitir que se descumpra o Regimento Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, paciente-
Interno. A Ordem do Dia está publicada. mente ouvi o nobre Líder Roberto Jefferson usar a tri-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - No- buna para proferir palavras em defesa dos nossos
bre Deputado Luizinho, a Mesa esclarece que a ur- Parlamentares. Aguardei também que o Deputado
gência é inteiramente regimental. Entretanto, cabe ra- Eurico Miranda se manifestasse.
zão a V.Ex!!. no que diz respeito ao acordo. Se houve o Em nome da bancada do PPB, reafirmo que, as-
acordo - vou consultar os Líderes - no sentido de que sim como demos ao Deputado Augusto Farias, em to-
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das as instâncias, o direito de defesa, ficando ao seu Fui procurado pelo Deputado Luiz Carlos Hauly
lado, da mesma forma apoiaremos o Deputado Eurico sobre a questão da urgência para o projeto que trata
Miranda. do Fundo de Participação dos Municípios. Informei a

(Palmas.) S.Exª. que o Governo não teria objeção alguma quan-
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi- to à votação da urgência. S.Exª. estava consultando

dente, peço a palavra pela ordem. os Líderes sobre a votação da urgência e do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem Informei apenas e tão-somente que o Governo não ti-

V.Exª. a palavra. nha, como não tem, objeção seja à urgência seja à
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PT-SP. Pela discussão do mérito.

or~e~. Sem revisão do orador.) - Sr..Presidente, em Quero confirmar agora o que foi dito por alguns
pnmelro lugar, p~ço ao Deput~do LUIZ ~arlos Hauly Líderes, que o nosso acordo na sessão extraordinária
que pondere mais sobre sua Intervençao. Estamos· - . .
votando matéria que julgamos ser da maior relevân- fOI o da votaçao desses cinco proJetos.
cia para o povo brasileiro, com votação nominal, como O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Mesa
o regimento nos permite. consulta o Líder do PSDB, Deputado Aécio Neves.

Em s~gundo lu~ar~ ~sta matéria está na pauta O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem'revisão
desta s~ssao extraordlnan.a, porque houve a~ordo en- do orador.) - Sr. Presidente, trata-se realmente de
tre os Lideres sobre os projetos q~e.a comporiam. ~e o matéria extremamente importante para o País Já
Deputado quer colocar outra materla na pauta, aLlde-. .
rança do seu partido deve, na reunião entre Líderes e houve mUlt~ d~bate na Casa. sobre ela, m~s compre-
Governo, argument~r para ver se há justificativa para endo que ha ainda algumas Incompreensoes.
isso, se há acordo. E assim que esta Casa funciona. Sou autor do requerimento que sugere a vota-

Se cada um chegar aqui querendo ganhar no ção imediata da matéria, que V.Exª.leu e está sobre a
grito, principalmente com esse tom, será difícil com- mesa. Pedindo licença e compreensão ao meu com-
pactuarmos com qualquer coisa. Fiz um acordo, cum- panheiro de bancada, Deputado Luiz Carlos Hauly,
pri tudo o que foi estabelecido e quero que o acordo um dos mais preparados Parlamentares destã Casa,
seja respeitado. e também ao Deputado Paes Landim, também respe-

O argumento de mérito vamos deixar para depo- itad~ ~arlamentar,.q~e tem importante trabalho nessa
is. Mas se trata de redistribuição do Fundo de Partici- materla, com o obJetiVO de aprofundar o debate e es-
pação dos Municípios entre os Municípios. Alguns se- cl?~ecer m~i~ ~s impli.c~ções d~~sas deci~ões n?s
rão beneficiados; outros, prejudicados. Portanto, não é varlos MUnlClplOS braSileiros, soliCito a V.Ex-. que In-
esta uma discussão tão simples nem tão rápida e não dague à Secretaria-Geral da Mesa se poderíamos fa-
há tanta certeza sobre ela como o Deputado anuncia. zer da seguinte forma: eu retiraria o requerimento e a

No momento oportuno, gostaríamos de debater matéria :ntraria emyrimeiro lugar n? pauta da próxi-
essa matéria. Por isso, basicamente o que estamos ma se~sao, amanha, p~ra que pudessemos conver-
pedindo é que o acordo firmado no Colégio de Líde- sar mais sobre a questao.
res seja cumprido e que, amanhã, o Deputado faça Dessa forma, retirando o requerimento, essa
seu encaminhamento e argumente. Se houver acordo matéria deixaria de ser objeto de discussão hoje, já

-de procedimento, colocaremos a matéria na pauta, que cumprimos nosso papel discutindo vários outros
mas não dessa forma, muito menos com intervenção assuntos também extremamente relevantes. E ama-
dessa natureza. nhã reiniciaríamos a discussão sobre esse tema que

O SR. ARNALDO MADEIRA _ Sr. Presidente, é - repito - extremamente importante para o País.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com cedo a palavra o Deputado Inocêncio Oliveira.
a palavra o Deputado Arnaldo Madeira. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Pela revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero confirmar
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. todas as palavras do Líder Arnaldo Madeira e do Lí-
e Srs. Deputados, quero informar aos colegas que fi- der Aloizio Mercadante sobre o acordo feito para vo-
zemos um acordo hoje com os Líderes da base de tarmos cinco projetos nesta sessão. -
sustentação do Governo e com a Oposição sobre a Sr. Presidente, este projeto é importantíssimo.
inclusão de cinco projetos na pauta da segunda ses- Falar da sua relevância seria desnecessário. Foi apro-
são extraordinária. Esse foi o acordo feito e está sen- vado, por unanimidade, no Senado Federal, preserva
do cumprido, inclusive quanto às votações. os índices elo FPM dos dois mil Municípios mais po-
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bres do País e, mais do que isso, faz com que esses
Municípios, que têm no FPM praticamente a única
fonte de recurso, possam sobreviver e prestar assis
tência aos habitantes que neles residem.

No entanto, se o assunto não foi discutido em
profundidade, faria também, de acordo com o Líder
Aécio Neves, um apelo a V~Exª. para que esta matéria
constasse como primeiro item da pauta de amanhã,
para que pudéssemos decidir sobre a mesma, marcar
nossa posição e cada um falar sobre esses Municípi
os que serão prejudicados se o Congresso Nacional
não der uma decisão.

Solicitamos a V.Exª. que encerre a sessão, uma
vez que os projetos já foram votados. Amanhã estare
mos aqui para votar esta matéria, que é importante,
mas ainda não devidamente negociada com os de
mais partidos que integram esta Casa e este Poder.

Caso não cheguemos a entendimento até o mo
mento da votação, decidiremos a matéria no voto. Qu
ando não se chega a entendimento, não há outra ma
neira de dirimir questões senão através do voto. Por
isso, a democracia se afirma através da vontade da
maioria nas decisões em que não for possível a reso
lução através do consenso e do acordo.

O PFL faz est~ apelo a V.Exª.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A

Mesa retira a matéria de pauta, agradecendo a com
preensão do Deputado Luiz Carlos Hauly, e comunica
que a colocará na pauta da próxima sessão.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela orderp.

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

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Teremos quorum
amanhã?

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Não
exija dest,e Presidente interino o dom da adivinhação,
nobre Deputado.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Só quero alertar
para o fato de que se a deliberação desta matéria ficar
para o próximo ano, o dano será irreparável. Não ha
verá como consertá·lo.

O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, na votação
anterior votei de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Infor
mo aos Srs. Parlamentares que em três minutos en
cerraremos a votação.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, antes de en
cerrar a votação, creio ser importante fazermos o re
gistro de que a Lei nº 9.294. teve a contribuição decisi
va de um grande Parlamentar, o Deputado Elias Mu
rad. Essa lei foi fruto do seu esforço. Estamos reforçan
do a lei que proíbe a publicidade do fumo, fazendo com
que imediatamente não se faça mais publicidade via
rádio, jornal, televisão e Internet, como o Senado
acrescentou. Isso tudo só reforça a Lei nº 9.294.

Não posso deixar de registrar a importância do
Deputado Elias Murad. Eu, que fui Relator desta ma
téria na Câmara dos Deputados, tenho o dever de fa
zer esse registro.

Confiamos em que o President~ Fernando Hen
rique sancione imediatamente o projeto de lei, para
que a propaganda seja logo suspensa.

Para encerrar, ressalto que esse projeto jamais
tramitaria com a rapidez com que tramitou se não
contasse com a colaboração das duas Casas Legisla
tivas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O
Senador José Roberto Arruda, Relator do projeto no
Senado Federal, fez um brilhante trabalho.

Quero ainda fazer importante registro: o Ministro
José Serra trabalhou de forma extraordinária para
que esse projeto tivesse o apoio do Poder Executivo e
do Legislativo.

Como Relator da matéria na Câmara dos Depu
tados, digo que este é um mo",!ento de grande alegria
e histórico na defesa da saúde pública no nosso País.

O SR. WALDIR PIRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

I

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) Tem
V.Ex!!. a palavra.

O SR. WALDIR PIRES (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, quero fazer
uma comunicação.

O Grupo de Trabalho relativo à transposição de
águas do Vale do São Francisco não pôde reunir-se
hoje por falta de quorum, razão pela qual não houve vo
tação da matéria que era objeto da sessão convocada.

Em função disso, informo à Mesa que não há a
possibilidade de comunicação por via de abai
xo-assinado dando conta de uma maioria não concre·
tizada em reunião com votação apurada.

É uma comunicação para efeito de conhecimen
to da Mesa.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vou SIM:216
encerrar a votação. NÃO:153

A votação está encerrada. ABSTENÇÕES: 00
. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Anun- TOTAL: 369

CIO o resultado:
VOTARAM: É IIMNT7DA A EXPRESSÃO DESfACADA

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

ProposlçAo: PL N° 3.156/2000 - DVS DA
EXPREssA0 "E CULTURAIS"

Inicio Votação: 13/1212000 21:15
Fim VotaçAo: 13/1212000 21:39

Resultado da Votacllo
Sim 216
NAo 153
AbetençAo o
Total da VotaçAo 369

Art. 17 2

Total Quorum 371

Presidiram a VotaçAo: Herãcllto Fortes - 20:59

OrlentaçAo
PSOB -Siln
PFL -Sim
PMDBIPTN - Sim
PT-NAo
PPB-Slm
PlB -Não
PDT-Slm
PSBIPCDOB - Nilo
PUPSL-NAo
PPS - Nilo
PST-Nilo
GOV. -Sim

ObstruçAo o

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim

Total Roraima: 3

AMAPÁ
Badu Pican<~o PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Não
Fátima Pelaes PSDB Sim
..Jurandil ..Juarez PMDB PMDB/PTN Sim

Total Amapil ; 5

PARÁ
Babá PT Não
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PARÁ
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT Sim
Jorge Costa PMOB PMOB/PTN Sim
José Priante PMOB PMOB/PTN Sim
Nilson Pinto PSOB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PFL Não
Renildo Leal PTB Não
Valdir Ganzer PT Não
Zenaldo Coutinho PSOB Não

Total Pará: 11

AMAZONAS
Arthur Virgilio PSOB Sim

Átila Lins PFL Sim

Euler Ribeiro PFL Sim

Francisco Garcia PFL Sim

Luiz Femando PPB Sim

Silas Câmara PTB Não

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 1

RONDONIA
Eurrpedes Miranda POT Sim

Expedito Júnior PFL Sim
I

Marinha Raupp PSOB Não

Nilton Capixaba PTB Ni!io

Total Rondania : 4

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

JoãoTota PPB Sim

José A1eksandro PSL PUPSL ~ão

Marcos Afonso PT Não

Nilson Mourão PT Não

Sérgio Barros PSDB Sim

ZlIa Bezerra PFL Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB Não

IgorAvelino PMOB PMOBIPTN Sim

KátiaAbreu PFL Sim

Pastor Amarildo PPB Sim

Total Tocantins: 4

MARANHÃO
Albérico Filho PMOB PMOB/PTN Sim

Antonio Joaquim Araújo PPB Sim

Cesar Bandeira PFL Sim

Costa Ferreira PFL Não

Francisco Coelho PFL Sim

Gasta0 Vieira PMOB PMDB/PTN Sim

João Castelo PSOB Não
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MARANHÃO
Neiva Moreira POT Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMDB PMDB/PTN Sim
Roberto Rocha PSOB Sim
Sebastião Madeira PSOB Não

Total Maranhão: 13

cEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Anlbal Gomes PMDB PMOB/PTN Sim
Antonio Cambraia PSOB Sim
Arnon Bezerra PSOB Sim
Eun{cio Oliveira PMDB PMDB/PTN Sim
José Pimentel PT Não
Léo AIcêntara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB PMDB/PTN Sim
Mauro Benevides PMOB PMOB/PTN Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Nelson Otoch PSOB Sim
Pinheiro Landim PMDB PMOB/PTN Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB Sim
Roberto Pessoa PFL Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Vicente Arruda PSOB Sim

TOtal Ceará: 17

PlAul
Átila Lira PSDB Sim
B.Sá PSOB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo Isaias PMOB PMOB/PTN Não
Heráclito Fortes PFL Art. 17
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Themfstocles Sampaio PMOB PMDB/PTN Sim
Wellington Dias -PT Não

Total Piaui : 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMOB PMDB/PTN Sim
MúcioSá PMDB PMDB/PTN Sim

Total Rio Grande do Norte: 2

PARA(SA
Adauto Pereira PFL Sim

Armando Abllio PMDB PMDB/PTN Sim

Avenzoar Arruda PT Não

Carlos Dunga PMDB PMDB/PTN Sim

Damião Feliciano PMDB PMDB/PTN Sim

Domiciano Cabral PMDB PMDB/PTN Sim

Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB. Sim
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PARAfBA
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rique PSDB Sim

Total Parafba: 10

PERNAMBUCO
Carlos Batata PSDB

' ,
Não

Olalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PFL Não
Joel De Hollanda PFL Não
José Chaves PMDB PMDB/PTN Sim
José MOela Monteiro FFL Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS Não
Severino Cavalcanti PPB Não

Total Pernambuco: 12

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim

I

Givaldo Carimba0 PSB PSB/PCDOB Não
HeJenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPSL Não
José Thomaz NonO PFL Sim
Luiz Dantas PST Sim,
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PTN -sim
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não

Cleonâncio Fonseca PPB ~im

Ivan Paixão PPS Não

Jorge Alberto PMDB PMDB/PTN Não

José Teles PSDB Sim

Marcelo Déda PT Não
Pedro-Valadares- PSB PSB/PCOOB Não

Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 8

BAHIA
Benito Gama PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim

Coriolano Sales PMDB PMDB/PTN Sim

Eujácio Simões PL PUPSL Não

FrancistOnio Pinto PFL Sim

Haroldo Lima pedoB PSB/PCDOB Não

Jaime Fernandes PFL Sim

João Almeida PSDB Sim

João Leão PSDB Sim

Jonival Lucas Junior PFL Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Carlos Aleluia PFL Sim
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BAHIA
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSD8 Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Mário Negromonte PSDB Sim
Milton Barbosa PFL Não
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Roland Lavigne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não
Yvonilton Gonçalves PFL Sim

Total Bahia: 27

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim
Aécio Neves PSDB Sim
Antônio do Valle PMDB PMDB/PTN Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio PL PUPSL Não
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Gilmar Machado PT Não
Hélio Costa PMDB PMDB/PTN Não
Herculano Anghinetti PPB Não
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
Júlio Delgado PMDB PMDB/PTN Nao
Lael Varella PFL Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PFL Sim
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PTN Não
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Não
Odelrno Leão PPB Sim
Olímpio Pires por Sim
Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PL PUPSL Não
Romel Anizio PPB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PTN Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não
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MINAS GERAIS
SlIas Brasileiro PMOB PMOB/PTN Sim
Tilden Santiago PT ~ão

Vlrgrlio Guimarães PT !",ao
Vlttorio MedioU PSOB Não
Walfrido Mares Guia PTB Não
Zaire Rezende PMOB PMOB/PTN Não

Total Minas Gerais: 41,
EspfRITO SANTO
A1olzio Santas PSDB Sim

Feu Rosa PSDB Sim

João Coser PT Não

José Carlos Elias PTB Não

Marcus Vicente PSOS Sim

Max Mauro PTB Não

Ricardo Ferraço PSDB Não

Total Espfrito Santo: 7

RIO DE JANEIRO
A1dlr Cabral PSDB Sim

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOS Não

A1merinda de Carvalho PFL Sim

Ayrton Xerêz PPS
I

Não

Bispo Rodrigues PL PUPSL Não

Carlos Santana PT Não

Camélia Ribeiro POT Sim

Oino Fernandes PSOS Sim

Dr. Helena PSDS Sim

EberSilva PDT Sim

Eurico Miranda PPB Sim

Fernando Gonçalves PTS Não

lédio Rosa pMDS PMOB/PTN Não

Itamar Serpa PSDB ~irn

Jair Bolsonaro PPB Sim

Jandira Feghali PCdoS PSBIPCDOB Não

João Mendes PMOB PMOBIPTN Sim

João Sampaio POT Sim

Jorge Bittar PT Não

Lu\sinho PST Não

Luiz Ribeiro PSDB ~ão

Luiz Sérgio PT Não

Mattos Nascimento PST Não

Milton Temer PT Não

Miro Teixeira POT Sim

Pastor Valdecl Palva PSL PUPSL Não

Paulo Feijó PSDS Sim

Roberto Jefferson PTB Não

Rodrigo Mala PTB Não

Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim

Simêo Sessim PPB Sim

Vivaldo Barbosa PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 32
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SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
A1oizio Mercadante PT Não
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
AryKara PPB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Celso Giglio PTB Não
Chico Sardelli PFL Sim
Clovis Volpi PSDB Sim
Corauci Sobrinho PFL Não
De Velasco PSL PUPSL Não
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Não
Dr. Hélio PDT Sim
Edinho Araújo PPS Não
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PPS Não
Fernando Zuppo POT Não
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelli PT Não
João Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PTN Não
José de Abreu PTN PMDB/PTN Sim
José Dirceu PT Não
José Genofno PT Sim
José fndio PMOB PMDB/PTN Não
José Machado PT Não
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Lamartine Posella PMOB PMOB/PTN Não
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PS8 PSBIPCDOB Não
Marcelo Barbieri PMDB PMOB/PTN Não
Marcos Cintra PL PUPSL Sim
Medeiros PFL Não

Michel Temer PMDB PMDB/PTN Art. 17
Milton Monti PMDB PMDB/PTN Sim
Nelo Rodolfo PMDB PM08IPTN Não

Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim

Paulo Lima PMDB PMDB/PTN Sim

Professor Luizinho PT Não

Ricardo Berzoini PT Não

Ricardo Izar PMOB PMOBIPTN Sim

Robson Tuma PFL Não

Salvador Zimbaldi PSDB Não
Sampaio D6ria PSOB Não

Silvio Torres PSDB Sim
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SÃO PAULO
Teima de Souza PT Não
Vadão Gomes PP8 Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSD8 Sim
Zulaiê Cobra PSD8 Sim

Total São Paulo: 57

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Murilo Domingos PT8 Não
P~dro Henry PSDB S!m
Rlcarte de Freitas PSDB Sim
Teté 8ezerra PMD8 PMD8/PTN Não
Wilson Santos PMD8 PMDB/PTN Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdo8 PS8/PCD08 Não
Alberto Fraga PMD8 PMD8IPTN Sim
Geraldo Magela PT Não
Jorge Pinheiro PMDB PMDBIPTN Não'
j'vtaria Abadia PSD8 Sim
Paulo Octávio PFL Não
Pedro Celso PT Não

Total Distrito Fed2ral : 7

GoIÁs
Euler Morais PMD8 PMDB/PTN Sim
Geovan Freitas PMDB PMDB/PTN Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
Juquinha PSDB Sim
L1dia Quinan PSDB Sim
Luiz 8ittencourt PMDB PMDB/PTN Não
Norberto Teixeira PMDB PMDBIPTN Sim
Pedro Canedo PSDB Não
Pedro Chaves PMDB PMDB/PTN Sim
Pedro Wilson PT Não
~oberto Balestra PP8 S;m
Ronaldo Caiado PFL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim

Total Galés: 13

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT Não
Manoel Vltório PT Não
Marçal Filho PMDB PMD8/PTN Sim

Pedro Pedrossian PFL Sim

Total Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PFL Não
Airton Roveda PSDB Não
AJex Canzlani PSDB Não
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PARANÁ
Chico da Princesa PSDB Sim
Dr. Rosinha PT Não
FlávioAms PSDB Sim
Gustavo Fruet PMDB PMDBIPTN Não
Hermes Parcianello PMDB PMDBIPTN Não
Iris Simões PTB Não
lvanio Guerra PFL Sim
José Borba PMDB PMDB/PTN Sim
José Carlos Martinez PTB Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Márcio Matos S.Part. Não
Moacir Micheletto PMDB PMOB/PTN Não
Nelson Meurer PPB Sim
Odflio Balbinotti PSDB Sim
Osmar Serraglio PMDB PMDB/PTN Sim
Padre Roque PT Nêo
Ricardo 8arros PP8 Sim
Rubens Bueno PPS Não
Santos Filho PFL Sim

Total Paraná: 23

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Não
Edinho Bez PMDB PMDB/PTN Sim
Fernando Coruja POT Sim
Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMD8 PMD8/PTN Sim
João Pizzolatti PP8 Sim
Luci Choinacki PT Nêo
Paulo Gouvêa PFL Nêo
Serafim Venzon PDT Sim
Vicente Caropreso PSOB Sim

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT Não
Alceu Collares PDT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Darcfsio Perondi PMDB PMD8/PTN Nêo
Enio 8acci PDT Sim
Esther Grossi PT Não
Fernando Marroni PT Não
Fettar Júnior PP8 Sim
Henrique Fontana PT Nêo
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMOBIPTN Sim
Nelson Marchezan PSOB Sim
Osvaldo 8iolchi PMDB PMDB/PTN Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Não
Paulo Paim PT Não
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RIO GRANDI; DO SUL
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Wa!dir Schmidt
Veda Crusius

lotai Rio Grande do Sul: 22

POT
PHS
PPB
PT
PMOB
PSDB

PMOB/PTN

Sim
Não
Sim

SirT1
Sim
Sim

o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte:

REDAÇAO FINAL DO
PROJETO DE LEI Nº 3.156-C, DE 2000

Altera dispositivos da Lei nº 9.294, de
15 de julho de 1996, que dispõe sobre as
restrições ao uso e à propaganda de pro
dutos fumígenos, bebidas alcoólicas, medi
camentos, terapias e defensivos agricolas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q A Lei no 9.294, de 15 de julho de 1996,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art.2º .
§ 2º É vedado o uso dos produtos

mencionados no caput nas aeronaves e de
mais veículos de transporte coletivo. (NR)

"Art. 3º A propaganda comercial dos
produtos referidos no artigo anterior só po
derá ser efetuada através de pôsteres, pai
néis e cartazes, na parte interna dos locais
de venda. (NR)

§ 1º .
IV - não associar o uso do produto à

prática de atividades esportivas, olímpicas
ou não, nem sugerir ou induzir seu consumo
em locais ou situações perigosas, abusivas
ou ilegais; (NR)

VI - não incluir a participação de crian
ças ou adolescentes. (NR).

§ 3º A embalagem, exceto se destina
da à exportação, e o material de propagan
da referido neste artigo conterão a advertên
cia mencionada no parágrafo anterior. (NR)

§ 5º A advertência a que se refere o §
2º deste artigo, escrita de forma legível e
ostensiva, será seqüencialmente usad~ de
modo simultâneo ou rotativo, nesta última
hipótese variando, no máximo, a cada cinco
meses. (NR)"

"Art. 3º-A Quanto aos produtos referi
dos no art. 2º desta Lei, são proibidos:

I - a venda por via postal;
(I - a distribuição de qualquer tipo de

amostra ou brinde; I

111 - a propaganda por meio eletrônico,
inclusive internet;

IV - a realização de visita promocional
ou distribuição gratuita em estabelecimento,
de ensino ou local público;

V - o p'atrocínio de atividade cultural ou
esportiva;

VI - a propaganda fixa ou móvel em
estádio" pista, palco ou local similar;

VII - a propaganda indireta contratada,
também denominada merchandising, nos
programas produzidos no País após a publi
cação desta Lei, em qualquer horário;

VIII- a comercialização em estabeleci
mentos de ensino e de saúde.

Parágrafo único. O disposto nos inci
sos V e VI deste artigo entrará em vigor em
1º de janeiro de 2003, no caso de eventos
esportivos internacionais e culturais, desde
que o patrocinador seja identificado apenas
com a marca do produto ou fabricante, sem
recomendação de consumo."

"Art. 3º-B Somente será permitida a
comercialização de produtos fumígenos que
ostentem em sua embalagem a identifica
ção junto à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, na forma do regulamento."
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"Art. 9º Aplicam-se ao infrator desta implique censura ao conteúdo editorial e da
Lei, sem prejuízo de outras penalidades pre- programação de órgão de mídia, nem cons-
vistas na legislação em vigor, especialmente tituir óbice ao livre exercício profissional da
no Código de Defesa do Consumidor e na atividade jornalística e aos meios de comu-
Legislação de Telecomunicações, as se- nicação de massa."

guintes sanções: (NR) Art. 2º Os trabalhadores ou produtores fuma-
.............................................................. geiros que forem prejudicados em conseqüência
V - multa, de R$ 5.000,00 (cinco mil dos efeitos econômicos desta Lei serão deslocados

reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), apli- para atividades compatíveis e receberão ajuda pro-
cada conforme a capacidade econômica do veniente de recursos de fomento agrícola e de com-
infrator; (NR) bate ao desemprego, de origem pública e privada, a

.............................................................. serem criados.
VI - suspensão da programação da Art. 3º A União adotará políticas de incentivos fis-

emissora de rádio e televisão, pelo tempo cais, creditícios e tecnológicos visando a criação de
de dez minutos, por cada minuto ou fração culturas alternativas à do fumo, bem como deverá es-
de duração da propaganda transmitida em tabelecer políticas de compensação financeira para os
desacordo com esta Lei, observando-se o Estados e municípios pelas possíveis perdas de recei-
mesmo horário. tas tributárias decorrentes da execução desta Lei.

....... Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
§ 3º Considera-se infrator, para os efe- blicação.

itos desta Lei, toda e qualquer pessoa natu- Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2000.-
ralou jurídica que, de forma direta ou indire- AUla Lins, Relator.
ta, seja responsável pela divulgação da O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Aque-
peça publicitária ou pelo respectivo veículo les que forem pela sua aprovação permaneçam como
de comunicação. (NR) se acham. (Pausa.)

§ 4º Compete à autoridade sanitária Aprovada.
municipal aplicar as sanções previstas neste
artigo, na forma do art. 12 da Lei nº 6.437, A matéria vai à sanção.
de 20 de agosto de 1977, ressalvada a com- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
petência exclusiva ou concorrente: Mesa deixa de acolher a seguinte emenda de reda-

I - do órgão de vigilância sanitária do ção de autoria do Deputado Clementino Coelho por
Ministério da Saúde, inclusive quanto às ser ela anti-regimental.
sanções aplicáveis às agências de publici- PROJETO DE LEI Nº 3.156 DE 2000
dade, responsáveis por propaganda de âm- EMENDA DE REDAÇÃO

bito nacional; Dê.se ao Parágrafo único do art.
11 - do órgão de regulamentação da 3!!.A da Lei 9.294/96, constante no art. 1º

aviação civil do Ministério da Defesa, em re- da Emenda Única do Senado ao Projeto
lação a infrações verificadas no interior de de Lei nº 3.156/2000, a seguinte redação:
aeronaves;

111 - do órgão do Ministério das Comu- "Art Sº-A .
nicações responsável pela fiscalização das Parágrafo único - O disposto nos inci-
emissoras de rádio e televisão; sos V e VI deste artigo entrará em vigor em

IV - do órgão de regulamentação de 1º de janeiro de 2006, no caso de eventos
transportes do Ministério dos Transportes, esportivos internacionais e culturais, desde
em relação a infrações ocorridas no interior que o patrocinador seja identificado apenas
de transportes rodoviários, ferroviários e com a marca do produto ou fabricante, sem
aquaviários de passageiros. recomendação de consumo. (AC)"

§ 5º As sanções previstas neste artigo Justificação
não serão interpretadas nem aplicadas de O texto aprovado no Senado Federal garante a
forma a embara- çar o principio da plena Ii- possibilidade de os fabricantes de produtos de tabaco
berdade de informação jornalística, em qual- patrocinarem eventos esportivos internacionais e cul-
quer veículo de comunicação social, ou que turais até 31 de dezembro de 2002.
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Entretanto, mesmo em países que apresentam OSR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr. Pre-
legislação ainda mais restritiva à propaganda de ci- sidente, peço a palavra pela ordem.
garros, dentre estes os membros da União Européia, O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
o patrocínio deste tipo de atividade, foi prorrogado Exa. a palavra.
até 2006, para efeitos de padronizacão da legislação O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blo-
dos países signatários desta diretiva do parlamento co/PMDB-RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
europeu. te, na votação anterior votei "sim", com o partido.

Assim, não parece razoável a proibição do pa- OSR. PEDRO WILSON (PT-GO. Sem revisão do
trocínio desses eventos por empresas estrangeiras orador.) - Sr. Presidente, reafirmo que na votação an-
que continuarão exercendo sua propaganda nos lares terior segui a orientação do Partido dos Trabalhadores.
brasileiros via satélite, em detrimento de empresas
nacionais que aqui geram, somente no plantio do V - Encerramento
fumo, cerca de 200 mil empregos. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Nada

Sala das Sesões, de de 2000. - Deputado Cle- mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
mentino Coelho. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -

Comparecem mais os Senhores:

Partido Bloco
RORAIMA
I
Francisco Rodrigues PFL

Presentes de Roraima : 1

PERNAMBUCO

Severino Cavalcanti PPB

Presentes de Pernambuco : 1

SERGIPE
,

Sérgio Reis PSDB

Presentes de Sergipe : 1

GOIÁS

Pedro Wilson PT
Presentes de Goiás : 1

PARANÁ

Santos Filho PFL

Presentes de Paraná : 1



67640 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

Deixam de comparecer os Senhores:

Partido Bloco
RORAIMA

A1ceste Almeida PMOB PMOB/PTN'

Luis Barbosa PFL

Robério AraOlo PL PUPSL

Salomão Cruz PPB

Total de Ausentes: 4

AMAPÁ

Antonio Feijão PSOB

Sérgio Barcellos PFL

Total de Ausentes: 2
PARÁ

Deusdeth Pantoja PFL

Eleione Barbalho PMDB PMOB/PTN

Josué Bengtson PTB

Nieias Ribeiro PSDB

Total de Ausentes: 4
RONDONIA

Confúcio Moura PMOB PMDBIPTN

Total de Ausentes: 1

TOCANTINS

Paulo Mourão PSOB

Total de Ausentes: 1
MARANHÃO

José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB

Mauro Fecury PFL

Paülc ~,,13rinho PFL

Remi Trinta PST

Total de Au.sentes: 4
cEARÁ

Chiquinho 'Feitosa PSDB

Inácio Arn.lda PCdoB PSB/PCOOB
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Total de Ausentes: 2
~lO_c;mANDE DO NORl'-E-

Betlnho Rosado PFL

Laire Rosado PMDB PMDB/PTN

Lavoisier Mala PFL

Total de Ausentes: 3
PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB PMDB/PTN

Fernando Ferro PT

José Mendonça Bezerra PFL

Luciano Bivar PSL PUPSL

Marcos de Jesus PSDB

Total de Ausentes: 5
BAHIA

Jairo Carneiro PFL

João Carlos Bacelar PFL

José Ronaldo PFL

Reginaldo Germano PFL

Total de Ausentes: 4
MINAS GERAIS

João Fassarella PT

Rafael Guerra PSDB

Total de Ausentes: 2
ESP(RlTO SANTO

Magno Malta PTB
I

Nilton Baiano PPB

Rita Camata PMDB PMDB/PTN

Total de Ausentes: 3
RIO DE JANEIRO

Eduardo Paes PTB

Francisco Silva PST

Laura Carneiro PFL

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB

Wanderley Martins S.Part.

Total de Ausentes: 5

SÃO PAULO

André Benassl PSDB
I

Celso Russomanno PPB

Cunha Bueno PPB

João Herrmann Neto PPS

Nelson Marquezelli PTB

Total de Ausentes: 5
MATO GROSSO
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MATO GROSSO

Uno Rossi PSDB,

Total de Ausentes: 1

DISTRITO FEDERAL

Wigberto Tartuce PPB

Total de Ausentes: 1
GOIÁS

Barbosa Neto PMDB PMDB/PTN

Lúcia Vânia PSDB

Nair Xavier Lobo PMDB PMDB/PTN

Total de Ausentes: 3
MATO GROSSO DO SUL

Marisa Serrano PSDS

Waldemir Moka PMDB ' PMDB/PTN

Total de Ausentes: 2
PARANÁ

Dilceu Sperafico PPB

Max Rosenmann PSDB

Oliveira Filho PSDB

Total de Ausentes: 3
SANTA CATARINA

Edison Andrino PMOB PMOB/PTN

Total de Ausentes: 1
RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT

Júlio Redecker PPB

Luiz Mainardi PT

Nelson Proença PMDB PMDB/PTN
;

Synval Guazzelli PMOB PMDB/PTN

Waldomiro Fioravante PT

Total de Ausentes: 6
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O-SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encer- amanhã,· quinta-feira,
ro a sessão, convocando outra, Extraordinária, para guinte:

ORDEM DO DIA

Quinta-feira 14 67643

dia 14, às 9 horas, com a se-

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LEI N.!l 2.282-A, DE 1999

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno únic~, do Projeto de Lei

n.S! 2.282, de 1999, que autoriza o Instituto Nacional
do Seguro Social a doar imóvel ao Município de
Antonina-PR; tendo parecer da Comissão de
Seguridade Social e Famrlia, pela aprovação
(Relator: Sr. Affonso Camargo). Pendente de
pareceres das Comissões: de." Trabalho,
Administração e Serviço Público; e de Constituição e
Justiça e de Redação.

2
, . PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Ng 155, DE 2000
(DO SENADO FEDERAL)

Discussão, em tumo único do Projeto de Lei
Complementar nQ 155, de 2000, que autoriza o Poder
Executivo a criar a Região Administrativa Integrada
de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e
Juazeiro/BA e Instituir o Programa Especial de
Desenvolvimento I do Pólo PetrolinalPE e
JuazeirolBA. Pendente de pareceres das Comissões:
de Desenvolvimento Urbano e Interior; de Finanças e
Tributação; e de Const~uição e Justiça e de
Redação.

ORDINÁRIA

Discussio

5
PROJETO DE LEI Nl! 333-A, DE 1999

(DO SR. ANTÔNIO KANDIR)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nSl

333, de 1999 que acrescenta artigos a Lei nQ 9.279,
de 14 de maio de 1996, que regula direitos e
obrigações relativos a propriedade industrial; tendo
pareceres das Comissões de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias pela aprovação (Relator:
Sr. Luciano Pizzatto); de Economia, Indústria e
Comércio pela aprovação, com substitutivo (Relator:
Sr. Ricardo Ferraço); e de Constituição e Justiça e de

Redação pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste
e do substitutivo da Comissão de Economia, Indústria
e Comércio (Relator: Sr. Inaldo Leitão).

6 _ .
PROJETO DE RESOLUCAO NS! 60-A, DE 2000

(DO SR. PEDRO VALADARES)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Resolução nl! 60, de 2000, qUE/ dispõe sobre a
cooR~ão interpªrlamentar enlll2' a Câmara dos
Deputados e a Assembléia do pCldar popular da
República de Cuba; tendo parecer da Mesa. pela
aprovação, com emenda. (Relator: Sr. Heráclito
Fortes).

3
PROJETO DE LEI N2 1.428-fil. DE 1999

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nS!

1.428-A, de 1999, que altera dispositivos da Lei n!l
9.503, de 23 de setembro de 1997- Código de
Trânsito; tendo pareceres das Comissões: de Viação
e Transportes pela aprovação, com Substitutivo.
contra o voto do Deputado Wellington Dias (Relator:
Sr. Alberto Mourão); e de Constituição e Justiça ,e de
Redação pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, deste e do Substitutivo da
Comissão de Viação e Transportes (Relator: Sr.
Inaldo Leitão).
Tendo apensados os Projetos de Lei ngs: 2.168/99 ,
2.378/00 e 3.543/00.

PRIORIDADE
Discussão'

4
PROJETO DE LEI Ng 350-A, DE 1999

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

n2 350, de 1999 que dispõe sobre a 'forma e a
apresentação dos sfmbolos nacionais; tendo
pareceres das Comissões: de Finanças e Tributação,
pela adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação (Relator: Sr. José Ronaldo); e
de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação deste, com emenda, e
do de n" 2.nO/00, apensado (Relator: Sr José
Roberto Batochio).
Tendo apensado o PL nS! 2.770/00.
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I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:1a sessão
Última Sessão: 20/0212001

Substitutivo (art.119, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇAo ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMIssAO

PROJETO DE LEI N2 3.017/00 - do Sr. Sflvio Torres
que "fixa valor dos emolumentos a serem cobrados pelo
registro da Cédula de Produto Rural (CPR), instituída
pela Lei nll 8.929, de 22 de agosto de 1994, no Cartório
do Registro de Imóveis". (Apensado a este o PL n2

3.329/00)
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO

Decurso: 4' sessão
Última Sessão: 15/12/00

Projetos de Lei (art. 119, I e§ 1°) .

PROJETO DE LEI NR 3.642/00 - do Sr. Paulo Paim •
que "obriga as Centrais de Abastecimento_ a doar
alimentos com pequenos defeitos a entidades
assistenciais e famnlas carentes".
RELATOR: Deputado ADÃO PREITO

PROJETO DE LEI N2 3.66~/OO - do Sr. Adão Pretto 
que "dispõe sobre a tarifação compensatória sobre a
importação de produtos agrfcolas com subsfdios na
origem".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ELIAS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 13, Anexo 1/
Horário: 10h

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:
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PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Ng 1.491/99 - do Poder Executivo 
que "dispõe sobre a organização do Sistema Nacional
de Correios, do seu órgão regulador, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MARCELO BARBtERI
PARECER: favorável, com substitutivo

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N2 4.549/98 • do Sr. Salvador
Zimbaldi - ,que "concede anistia para .0 crime que
menciona", (Apensados: PLs n2s 4.808/98 e 3.225/00)
RELATOR: Deputado LUIZ MOREI8A .
PARECER: contrário a este e aos PLs n2s 4.808/98 e
3.225/00, apensados,
VISTA CONJUNTA aos Deputados Marcelo Barbieri,
Mário Assa<4 Júnior, Luiz Piauhylino e Walter Pinheiro,
em 06/12/00

S' • Pro,?osições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comiss~es:

PRAZO CONSTITUC10NAL:

MENSAGEM NI! 1.042/94 - do ,Poder Executivo· que
"submete à consideração do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 11 de novembro de 1994, que
renova a concessão outorgada 'à RÁDIO ALVORADA
DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Caravelas, Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado CÉSAR BANDEIRA
PARECER: favorável

MENSAGEM NR 1.655/98 - do Poder Executivo - que
"sLlbmete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 254, de 4 de dezembro de
1998, que outorgàpermissão à EMPRESA CARACARAf
DE COMUNICAÇAO LTOA" para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na
localidade de Caracaraf, Estado de Roraima".
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado SUas Câmara, em 06/12/00

TVR Nl! 35/00 - do Poder Executivo· que' 'submete à
apreciação do Congre!"so Nacional o ato constante do
Decreto de 28 de abril de 2000 que renova concessão
da RÁDIO DIFUSORA SERRA DOS CRISTAIS LTDA.,
a partir de 20 de setembro de 1997, para explorar, sem
direito de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Cristalina, Estado de Goiás".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: favorável

TVR N!l 59/00 • do Poder Executivo • que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 2 de junho de 2000, que outorga concessão
à FUNDAÇÃO NAGIB HAICKEL, para executar serviço

de radiodifusão de sons e imagens com fins
exclusivamente educativos, na cidade de São Luís,
Estado do Maranhão", • _
RELATOR: Deputado tRIS SIMOES
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Walter Pinheiro, em 13/09/00, que
apresentou voto em separado, contrário, em 21/11/00.

TVR N2 62/00 - do Poder Executivo • que "submete à
apreeiação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria rtll 142 de 25 de abril de 2000, que autoriza a
RÁDIO COMUNITÁRIA GUARANY FM a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, na cidade de
Abaetetuba, Estado do Pará".
RELATOR: Deputado MAGNO MALTA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado SUas Câmara, em 06/12100

TVR NI! 67/00 - do Poder Executivo - que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nl! 147 de 25 de abril de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO 'COMUNITÁRIA SAMAÚMA a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, na cidade de
eacoal, Estado de Rondônia".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado SUas Câmara, em 06/12/00

TVR NSl 72/00 - do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 160, de 12 de maio de 2000, que autoriz.!'l a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VALE DO UATUMA a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária, na
cidade de Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas-,
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado SUas Câmara, em 06/12/00

TVR NI! 108/00 • do Poder Executivo • que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato con:3tante da
Portaria n2 190, de 17 de maio de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESPERANÇA E PAZ •
ASCEPAZ, a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária na cidade de Ouro Preto D'Oeste, Estado
de Rondônia".
RELATOR: Deputado JORGE COSTA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Silas Câmara, em 06/12/00

TVR NI! 113/00 • do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nl! 204, de 31 de maio de 2000, que autoriza a
ASSOgAÇÃO COMUNITÁRIA ROMIPO~ DE
ESPIGAO DO OESTE, PARA A PRESERVAÇAO DA
CULTURA E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
ARTíSTICO - ACROMEO, a executar, peto prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária na cidade de Espigão do
Oeste, Estado de Rondônia".
RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO
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PARECER: favorável
VISTA ao Deputado SUas Câmara, em 06/12100

TVR NS! 120/00 - do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll ~11, de 31 de maio de 2000, gue autoriza a
ASSOCIAÇAO CULTURAL E COMUNITARIA AMIGOS
DE TREZE TIL/AS - SC a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária na cidade de Treze Tílias,
Estado de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: favorável

TVR NS! 123/00 • do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 214, de 31 de maio de' 2000, que autoriza a
AMAZÔNIA EM DEFESA E PROTEÇÃP DO MEIO
AMBIENTE· ADEPAM, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária na cidade de Benjamin
Constant, Estado do Amazonas".
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado SUas Câmara, em 06112100

TVR Nl! 128/00 • do Poder Executivo· que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 220, de 31 de maio de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E
ARTíSTICA NOVO TEMPO • AECANT, para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Igaci,
Estado de Alagoas".
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM
PARECER: favorável

TVR NS! 165/00 • do Poder Executivo • que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 17 de julho de 2000, que renova'concessão
à RÁDIO EDUCAÇÃO RURAL LTOA., para explorar
serviços de radiodifusão, a partir de 1l! de maio de 1993,
na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso
do Sul".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favorável

TVR NS! 185/00 - do Poder Executivo • que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nS! 255, de 7 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO DE MÃES DE PIRAPEMAS a executar,
pelo prazo de três anos, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pirapemas, Estado do
Maranhão".
RELATOR: Deputado FRANCISTONIO PINTO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Walter Pinheiro, em 06/12/00

TVR Nll 186/00 • do Poder Executivo • que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 256. de 7 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CENTRO
EDUCACIONAL LAR CRISTO REI • ACELCR a
executar. pelo prazo de três anos, serviço de

radiodifusão comunitária na cidade de Borba, Estado do
Amazonas".
RELATOR: Deputado NÁRCIO RODRIGUES
PARECER: fav{)rável
VISTA ao geputado SUas Cãmara, em 06/12100

TVR Nll 188/00 - do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 348, de 17 de julho de 2000, que outorga
permissão à FUNDAÇÃO SÔNIA IVAR a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de
Brazlândia, Distrito Federal",
RELATOR: Deputado ALBÉRICO CORDEIRO
PARECER: favorável

TVA Nll 229/00 • do Poder Executivo - que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n1l 260, de 14 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA DOS
MORADORES DE SALES OLIVEIRA a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Sales Oliveira,
Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: favorável

TVR Nll 233/00 - do Poder Executivo· que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 264, de 14 de junho de 2000, que autoriza a
FUNDAÇÃO PEDRO COÊLHO DE RESENDE a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Boa Hora, Estado do Piauí".
RELATOR: Deputado ROBÉRIO ARAÚJO
PARECER: favorável

TVR Nll 241/00 • do Poder Executivo - que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 272, de 14 de junho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL E
BENEFICENTE - "HERÓiS DA RETIRADA" a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guia
Lopes da Laguna, Estado do Mato Grosso do sur.
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL
PARECER: favorável

TVR NS! 247/00 - do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 444, de 14 de agosto de 2000, que outorga
permissão à FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA
ZAGGA para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Nova Serrana, Estado de
Minas Gerais".
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVR Nl! 248/00 - do Poder Executivo· que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 445, de 14 de agosto de 2000, que outorga
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permissão à FUNDAÇÃO SÔNIA IVAR para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqOência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na localidade do
Gama, Distrito Federal".
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: favorável

TVR NIõ! 265/00 - do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nlõ! 311, de 5 de julho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SERIEMA a
executar, pejo prazo de três anos, sem direito de
eXClusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Água Boa, Estado de Mato Grosso".
RELATOR: Deputado ROBÉRIO ARAÚJO
PARECER: favorável

TVR Nll 273/00 • do Poder Executivo • que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nR321, de 5 de julho de 2000, que autoriza a
BENEFICÊNCIA INSTITUCIONAL BÁSICA
INTEGRADA - "BIBI", a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Sanharó, Estado
de Pernambuco",
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVR NR 276/00 • do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 327, de 5 de julho de,2000, que autoriza a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E
CULTURA DE OTACíLlO COSTA a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária. na cidade de Otacílio
Costa, Estado de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVR NlI 27BJOO • do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll ª29, de 5 d~ julho de 2000, que autoriza a
ASSOCIAÇAO COMUNITÁRIA RÁDIO EDUCATIVA
ALVORADA 17M a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Nova Alvorada do Sul, Estado
de Mato Grosso do Sul-o ~ I

RELA.TOR: Deputado IRIS SIMOES
PARECER: favorável

TVR NR 297/00 - do Poder Executivo - que 'submete ,à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 18 de s~tembro de 2000. que outorga
concessão à FUNDAÇAO FERNANDO EDUARDO LEE,
para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos. na cidade
de Guarujá, Estado de São Paulo-,
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: favorável

TVR NlI 298/00 • do Poder Executivo - que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 1B de setembro de 2000, que outorga
concessão à UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL,

Quinta-feira 14 67647
para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM
PARECER: favorável

TVR Nl! 299/00 - do Poder Executivo • que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 18 de setembro de 2000, que outorga
concessão à FUNDAÇÃO EDUCATIVA DE
RADIODIFUSÃO FUTURA, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de São Gonçalo,
Estado do Rio de Janeiro",
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLJNO
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados Dr. Hélio e SUas
Cãmara, em 06/12100

TVR NlI 373/00 - do Poder Executivo - que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nll 412, de 31 de julho da 2000, Clue autoriza a
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA PRIMA a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Monte Mor, Estado de São Paulo",
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: favorável

TVR NS! 388/00 - do Poder Executivo - que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
portaria nlõ! 426, de 3 d~ agosto de 2000. qUe outorga
permissão a FUNDAÇAO EDUCATIVA E CULTURAL
DE COROATÁ, para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqOência modulada. com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Coroatã,
Estado do Maranhão·,
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

TVR NR 389/00 • do Poder Executivo - que ·submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
portaria nll 490, de 17 de agosto de 2000, que outorga
permissão a FUNDAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA
MISSÕES DE VIDA DE OURINHOS, para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqQência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Ourinhos, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado (RIS SIMÕES
PARECER: favorável

TVR Nl! 397/00 • do Poder Executivo· que 'submete à
apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 6 de outubro de 2000, que outorga
concessão à FUNDAÇÃO NAZARÉ DE
COMUNICAÇÃO, para executar, pelo prazo de quinze
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Belém, Estado
do Parã".
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
PARECER: favorável
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PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NS! 1.325/99 • do Sr. Sérgio Reis 
que "acrescenta dispositivos à Lei nl! 9.472, de 16 de
junho de 1997, que dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação e
funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos
institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nl!
8, de 1995".
RELATOR: Deputado SAMPAIO DÓRIA
PARECER: favorável, com substitutivo

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Ng 4.370/98 - do Sr. Paulo Paim 
que "Dispõe sobre a representação racial e étnica nos
filmes e peças publicitárias veiculadas pelas emissoras
de televisão". (Apensado: PL nl! 2.651/00)
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: favorável a este e ao PL 2.651/00,
apensado, com substitutivo, e à emenda apresentada na
Comissão
VISTA ao Deputado Alberto Goldman, em 23/06/99

PROJETO DE LEI Ng 1.078-A/99 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "acrescenta o inciso XIII ao artigo 31!
da Lei nl! 9.472, de 16 de julho de 1997, prevendo o
detalhamento de todas as chamadas nas contas
telefônicas".(Apensado: PL nl! 1.861/99)
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO
PARECER: favorável a este e ao PL nl! 1.861199,
apensado, e ao substitutivo da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, com
subemenda.

PROJETO DE LEI NI! 2.231/99 - do Sr. José Cartos
Elias - que 'obriga os responsáveis por 'sites'
provedores de informações na Internet a fornecer
classificação indicativa do conteúdo veiculado '.
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI Nl! 2.239/99 - do Sr. Antônio do Valle
- que "modifica a Lei nl! 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, que "Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências", prevendo a
autorização para executação de serviço de radiodifusão
comunitária pelas Câmaras Municipais·.
RELATOR: Deputado MALULY NETTO
PARECER~ favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados Walter Pinheiro e
Pedro Canedo, em 23/08/00

PROJETO DE LEI NI! 2.601/00 - do Sr. Evilásio Farias 
que 'proíbe a divulgação e cessão de dados e o envio
de material de cunho comercial nos casos que
especifica".
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI
PARECER: favorável a este, com emenda e contrário à
emenda apresentada na Comissão
VISTA CONJUNTA aos Deputados Walter Pinheiro e Iris
Simões, em-68f11/00

PROJETO DE LEI N" 3.243/00 - do Sr. ClementiíÍo
Coelho - que umodifica a redação do § 1", art. 202 da.Lei
n2 9.472, de 6 de julho de 1997".
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NI! 3.280/00 - do Sr. De Velasco 
que "dispõe sobre a limitação da exibição e veiculação
da luta livre ou 'vale-tudo' nos casos que especifica".. ,
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: favorável, com emenda.

PROJETO DE LEI N2 3.316100 - do Sr. Rubens Furlan
que udispõe sobre o serviço telefÔnico de atendimehto
ao usuário de serviços públicos·.
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
PARECER: contrário

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO.·E'
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO '

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenârio 01 , Anexo 11
Hora: 10h

A - Proposições sujeitas à apreciaçliodo
Plenário da Casa:

URG~NCIA

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI NI!
4.6S0-Al94 • que "dispõe sobre bebidas".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade e
técnica legislativa deste, com subemendas.

PROJETO DE LEI Nl! 3.115197 - do Sr. Luiz Carfos
Hauly - que 'modifica o art. 15 da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que dispõe sobre as sociedades por
ações·. (Apensados: PL 1.000199, P~ 3.519197).
RELATOR: Deputado INALDO LEITAO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
com emenda, dos PL n"s 3.519197 e 1.000199,
apensados, do Substitutivo da Comissão de Economia
IndClstria e Comércio, com subemendas, das Emendas e
do Substitutivo da Comissão de Rnanças e Tributação,
com subemendas.

PROJETO DE LEI Nl~ 2.087/99 - da Sra. Luiza Erundlna
• que 'dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de
brinquedotecas nos hospitais da rede pública".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGL/O.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
PARECER REFORMULADO: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, nos tennas do
substitutivo.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NSl 101/96 - do Sr.
Padre Roque - que "altera a competência do Conselho
Monetário Nacional para determinar as características
das cédulas e moedas nacionais".

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nll 87/96 - do
Senado Federal (PLS 211/95) - que "modifica dispositivo
da Lei Complementar n282 de 27 de março de 1995".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, nos termos do substitutivo.

PRIORIDADE

EMENDAS DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI W
1.B13-Al91 - que "define a situação jurídica do
estrangeiro no Brasil e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação das
Emendas de Plenário de nSls 1, 5, 6,7,8,11,15,17,18,
19,22,23,24,25,27,28,29,32,33,34,36,40,43,44,
45, 46, 50, 51, 52 e 53 e das Emendas de n9s 2 e 49, 3
e 48, 4 e 47, 14 e 37, 16 e 35, 21 e 30 e 26, com
subemendas; pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição das
Emendas de n2s 9, 12, 13,20,31,38,39 e 42 e pala
inconstitucionalidade das Emendas de nlls 10 e 41.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NSl
139/99 - da Sra. Luiza Erundina e outros - que "acresce
inciso VIII e § 62 ao art. 153, criando imposto
progressívo sobre heranças e doações de competência
da União-o
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NSl
635/99 - do Sr. Celso Russomanno e outros - que "dá
nova redação aos incisos XXXIV e LXXVII do art. 52,
bem como ao inciso IV do art. 24 da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CON~TITUIÇÃO f'lll
239/00 - do Sr. Hugo Biehl e outros - que 'acrescenta
inciso ao art. 22 da Constituição Federa'",
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS KONDER
REIS.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nll
121/99 • do Sr. Roland Lavigne e outros - que
"acrescenta parágrafo ao art. 55 da Constituição
Federal",
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela admissibilidade.

ESPECIAL
, '

_,\:1 :,

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃONll
171/93 - do Sr. Benedito Domingos e outros - que
"altera a redação do art. 22a da Constituição Federal 
(Í1pPfJ!abilidade penal do maior de dezesseis anos)'.
(Apensadas: PEC 37/95, PEC 68/99, PEC 91/95, PEC
1

f
33/99, PEC 150/99, PEC 167/99, PEC 169/99, PEC

260/00. PEC 301/96, PEC 386/96, PEC 426/96, PEC
531/97, PEC 633/99). .
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO:
P.,AI1ECER: pela admissibilidade. desta e das PECs nOs
31/99: 301/96; 531/97; 91/95; 386/96; 426/96, 633199,
68/99, 133/99. 150/99, 1~7/99, 169/99 e 260/00,
apensadas. ....' ,
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Genoíno,
Fernando Coruja, lédio Rosa, Júlio Delgado e Geovan
Freitas, em 06/12/00.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1l34/99
- do Sr. Pompeo de Mattos e outros - que 'acrescenta
i~ci!30 ao art. 93 da Constituição Federal, que dispõe
sobre- o ingresso na magistratura e dã outras
providências".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 Sp/99
- do Sr. Glycon Terra Pinto e outros· que "dispõe sobre
a dispensa de alvará ou Iicenciamellto para instalação
d~ t~mplos de qualquer c,ulto, a fixação de limites
geográficos bem como a cobrança de qualquer tipo de
taxas (art. 30, VIII)".
F,lI;:LATOR: Deputado.FREIRE JÚNIOR.
PARç:CER: palà inadmissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NSl 39/99
- do Sr. Enio Bacci e outros - que "dá nova redação à
aUnea "d" do inciso XXXVIII do art. 511 da Constituição
Fede~a1".
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO.
~A.RECER: pela" inadmissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 49/99
- dó Sr. Paulo Lima e outros· que "dá nova redação ao
art. 48 e revoga a alrnea "d" do inciso 111 do art. 52 da
COl)stitulção Federal".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
P~RECER: pela inadmissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NSl 63/99
- do Sr. Eduardo Paes e outros - que "dá nova redação
ao art. 30. inciso V, a fim de incluir como competência
municipal os serviços de distribuição de água e
captação de esgoto".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
P-Am:~ pela admissibilidade.

~.i;l0~~O DE LEI Nll 3.182/00 - do Sr. Vivaldo Barbosa PROPOSTA D~ ~M~NDA À CONSTI~UIÇÃO N2 8~9
': j:t!J!'l ~altera a /-ei na 8.429, de 2 de junho de 1992, • do Sr. Valdecl OliveIra e outros· que dá nova redaçao
sobre sanções aplicáveis aos Agentes Públicos'. ao art. 173 da Constituição Federal'.
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR. RELAtOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e PARECER: pela inadmissibilidade.
técnica legislativa, na forma do substitutivo.
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PROJETO DE DECRETO L.EGISLATIVO NQ 436/97· do
Sr. Padre Roque· que ·susta os efeitos do art. 4Q do
Decreto nll 2.250, de 11 de junho de 1997, do Poder
Executivo, que dispõe sobre a vistoría em imóvel rural
destinado à refonna agrária e dá outras providências".
(Apensados: PDL 437/97).
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 371/97 • do
Sr. Jair Meneguelli· que "susta os efeitos do Decreto n2
2.100, de 20 de dezembro de 1996, da Presidência da
República, que "toma pública a denúncia, pelo Brasil, da
Convenção da OIT nQ 158 relativa ao Término da
Relação de Trabalho por Iniciativa do Empregador".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
VISTA ao Deputado José Dirceu em 04/10/00.
O Deputado José Dirceu apresentou voto em separado,
em 18/10/00.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 429/97· do
Sr. Inácio Arruda - que "susta os efeitos da Portaria nQ

119, de 3 de junho de 1997, do Ministro de Estado da
Fazenda, que veda a realização de despesas ou a
assunção de obrigações diretas que excedam os
critérios orçamentários ou adiclon,ais".
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI N2 2.741/00 - do Senado Federal
(PLS 32/99) - que "altera o art. 61 do Decreto-Lei nO
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, pára
incluir circunstância agravante genérica nos casos de
crimes praticados contra policiais, membros do
Ministério Público ou magistrados no exercício de suas
funções ou em razão delas". (Apensados : PL 1.228/99,
PL 2.004/99, PL 2.503/00).
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidadé e
técnica legislativa deste e dos apensados, e, no mérito,
pela aprovação deste e dos Projetos de Lei n2s 1.228/98
e 2.004199, apensados, e pela rejeição do Projeto de Lei
nQ 2.503/00, apensado.

PROJETO DE LEI N2 2.220/99 - do Senado Federal
(PLS 180199) • que "acrescenta parágrafos ao art. 13 da
Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995, de modo.a
permitir a criação de federação de partidos pollticos,
revoga o art. 57, para permitir a vigência imediata do art,
13 da referida Lei, e altera a redação do § 2° do art. 47
da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 199~".

(Apensados: PL 670/99, PL 1.335/99, PL 1.581/99, PL
1.582/99, PL 1.585199, PL 2.944/00, PL 4.909/99).
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. .
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, peja aprovação deste e
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, nos termos dos substitutivos, e, no mérito,
pela rejeição dos apensados.

PROJETO DE LEI N2 1.562199 - do Senado Federal
(PLS 178/99) • que "altera a lei n° 4.737, de 15 de julho
de 1965, que institui o Código Eleitoral, e a Lei n° 9.504,
de 30 de setembro de 1997, que "estabelece normas
para as eleições", a fim de proibir coligações nas
eleições proporcionais". (Apensados: PL 669/99, PL
1.336/99, PL 1.575/99, PL 1.579/99, PL 1.583/99, PL
3.367/00)

PROJETO DE LEI NS' 3.731/97 - do Senado Federal
(PLS 3.731/97) - que "define e regula os meios de prova
e procedimentos investigatórios, destinados à
prevenção e repressão dos crimes praticados por
organizações criminosas".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
com emendas.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N244/99· do Sr.
Valdemar Costa Neto - que ·exclui a categoria dos
jurzes de paz dos beneficiaçlos co~ prisão especial".
RELATOR: Deputado JOSE ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 3/99 - do Sr.
Átila Lins - que "cria a Região Integrada de
Desenvolvimento Manaus·Boa Vista e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 198/97 - do Sr.
Hermes Parcianello - que "estabelece competência aos
Municrpios para decidirem sobre o horário de
funcionamento de instituições financeiras". (Apensados:
PLC 109/00).
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do apensado, com emendas.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 104A196 - do
Sr. João Fassarella - que "acrescenta parágrafos 12e 22
ao artigo 17 da Lei n24.320, de 17 de março de 1964, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. RELATOR: Deputado ROBSON TUMA.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da PARECER: a ser proferido.
emenda da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NIl170/97 - do Sr.
Júlio Redecker - que "dispõe sobre a estabilidade, no
emprego, decorrente de acidente do trabalho e de
doença profissional ou do trabalho".
RELATOR: Deputado lÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda.
VISTA ao Deputado Waldir Pires, em 31/10/00.
O Deputado Waldir Pires apresentou voto em separado,
em 09/11/00.
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PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do
rejeição deste e do apensado. apensado.

PROJETO DE LEI NS! 2.787A197 - do Sr. Eduardo Jorge
- que "estabelece que o porte de armas de fogo legal
será exclusivo para militares". (Apensados: PL 392/99,
PL 400/99, PL 479/99, PL 581/99, PL 752/99, PL
796/99, PL 849/99, PL 851/99, PL 888/99, PL 894/99,
Pl- 946/99, PL 982/99, PL 995/99, PL 998/99, PL
1,.Q2~/99, PL 1.038/99, PL 1.044199, PL 1.061/99, PL
1.D73/99, PL 1.153/99, PL 1.154/99, PL 1.156/99, PL
1.227/99, PL 1.245/99, PL 1.269/99, PL 1.486/99, PL
1.505/99, PL 1.566/99, PL 1.591/99, PL 1.811/99, PL
1.850/99, PL 1.862/99, PL 1.879/99, PL 1.959/99, PL
2.171/99, PL 2.298/00, PL 2387/00, PL 2.404/00, PL
2.482/00, PL 2.506/00, PL 2.679/00, PL 2.725/00, PL
3.029/00, PL 3.298/00, PL 3.381/00, PL 3.518/00, PL
4.411/98).
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÔNIO FLEURY.
Pf.f{ECER: pela constitucionalidade, jurldicidade,
téqnica legislativa a, no mérito, pela rejeição dos PLsn,. 2.506/00 a 2.n5/00, apensados; pela
desapensação dos PLs nlls 2.306/00 a 2.505/00,
apensados; e peja constitucionalidade, juridicidada,
técnica 1~lslativa e, no mérito, pela aprovação deste, do
Substitutivo da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional e dos demais apensados, nos termos
do substitutivo.
VISTft,. CONJUNTA aos Deputado lédio Rosa e José
Genoíno, em 30/05/00.
O Deputado José Genoíno apresentou voto em
separado, em 15/06/00.

PROJETO DE LEI Nll 4.057A198 • do Sr. Celso
Russomanno • que "acrescenta parágrafo ao art. 2° da
Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983, a fim de tornar
obrigatório o uso de instrumentos de filmagem nos
caixas eletrônicos". (Apensados: PL 3.070/00).
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, nos termos do substitutivo; pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com emenda, do Projeto de lei nº 3.070/00, apensado;
e pela injuridicidade e anti-regimentalidade da emenda
da Comissão de Finanças e Tributação.

PROJETO DE LEI Nll 61/99 - da Sra. Iara Bemardi - que
"dispõe sobre o crime de assédio sexual e dá outras
providências". (Apensados: PL 858/99).
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, deste e
do apensado, nos termos substitutivo,
VISTA CONJUNTA aos Deputados Inaldo Leitão, José
Antônio Almeida, José Roberto Batochio e Zulaiê Cobra,
em 0411 0/00.

PROJETO DE LEI N" 242A199 • do Sr. José Machado 
que "dispõe sobre a proibição da participação de
integrantes das Forças Armadas, das polfcias federal,
civJJ e militar, e das guardas municipais, em empresas
privadas de segurança". (Apensados: PL 1.209/99).
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES.

PROJETO DE LEI N2 1.931/99 - do Sr. Roberto
Jefferson· que 'revoga a Lei n2 9.454, de 7 de abril de
1997". (Apensados: PL 2.368/00).
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÔNIO FLEURY.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do apensado e, no mérito,
pela aprovação do PL 1.931/99 e pela rejeição do PL
2.368/00, apensado.

PROJETO DE LEI Nll 2.085/99 - do Sr. Neuton Lima •
que "dispõe sobre a prestação de assistência religiosa
nas entidades civis".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado José Dirceu, em 18/10/00.

PROJETO DE LEI N1l4.885/99 • do Sr. Jaques Wagner·
que "torna contravenção a exploração de loterias, sem a
devida divulgação de valores arrecadados,
acrescentando artigo ao Decreto-Lei nll 3.688, de 03 de
outubro de 1941".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com substitutivo, e, no mérito,
pela sua aprovação.

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL
(art. 223 C/C 64, §§ 2° e 4° da CF/SS)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1l683/00 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1676/98) • que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Educativa Cultural José
Allamano, para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Boa Vista, Estado de
Roraima",
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legis!ativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nl:l 689/00 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 452/00) • que "aprova o ato que
renova permissão à Rádio 99 FM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqOência modulada,
na localidade de Balneário Camborlú, Estado de Santa
Catarina".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1l696/00· da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 814/00) • que "aprova o ato qUEj
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autoriza a Associação Comunitária Ecológica do Rio Informática (MSC 946/00) • que "aprova o ato que
Camboriú - ACERC a executar serviço de radiodifusão autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e
comunitária, na localidade de Balneário Camboriú, Cultura do Gama a executar serviço de radiodifusão
Estado de Santa Catarina", comunitária. na localidade do Gama. Distrito Federal".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. RELATOR: Deputado ZENA[[)O-COUTINHO. .
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N1I 697/00 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, ComLinicação e
Informática (MSC 814/00) - que "aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária para o
Desenvolvimento de Carmópolis de Minas e Região a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Carmópolis de Minas, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS,
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NSI 698/00 • da
Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 814/00) - que "aprova o ato que
autoriza a União Municipal das Associações
Comunitárias de Curvelo • UMAC a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Curvelo.
Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 699/00 • da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 814/00) • que "aprova o ato que
autoriza a Sociedade Rádio Comunitária Camará FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Camaragibe, Estado de Pernambuco",
RELATOR: Deputado DJALMA PAES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 706/00 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 832100) • que "aprova o ato que
autoriza a Associação Metropolitana Cultural e Artística
"Dom Aloísio Roque Opperman" a executar serviço de
radiodIfusão comunitária na cidade de Uberaba, Estado
de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 713/00· da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 933/00) • que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Cultural Pássaro
Grande, para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqOência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Uruaçu, Estado de Goiás".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 715/00 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NII 1.670A/96 - do Poder Executívo
(MSC 235/96) • que "dispõe sobre o incentivo a ser
prestado pelo Poder Público à criação, consolidação e
capacitação de cooperativas ou de associações que
menciona, e acrescenta dispositivos ao artigo 24 da Lei
nll 8.666, de 21 de julho de 1993".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: peJa constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emendas e das emendas
2, 3 e 4 da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
com subemenda à de nll 4 e pela constitucionalidade,
injuridicidade e má técnica legislativa das emendas 1 e
5 da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

PROJETO DE LEI N2 3.173/97 • do Senado Federal
(PLS 22/96) - que "dispõe sobre os documentos
produzidos e os arquivados em meio eletrônico e dá
outras providências". (Apen.sados : PL 1.806199).
RELATOR: Deputado JOSE ROBERTO BATOCHIO,
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade,
técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação deste,
das Emendas da Comissão de Economia, Indlistria e
Comércio de nlls 1, 2, 4 e 5 e da emenda de ng 1
apresentada nesta Comissão, nos termos do
Substitutivo; pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL nll

1.806/99, apensado; e pela inconstitucionalidade da
Emenda da Comissão de Economia Indústria e
Comércio de nll 3 e das emendas de nSls 2 e 3
apresentadas nesta Comissão.

PROJETO DE LEI NII 3,206B!97 - do Poder Executivo
(MSC 641/97)· que "altera a sede e o foro da Indústrias
Nucleares do Brasil S.A.• INB",
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa,

PROJETO DE LEI NII 3.733/97 • do Senado Federal
(PLS 124196) - que "altera a alínea "b" do § 2Q do art.
589 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n2

6.969, de 10 de dezembro de 1981",
RELATOR Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade, falta
de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI NR 4.0808/98 • do Sr. Werner
Wanderer - que "altera os limites do Parque Nacional do
Iguaçu, criando a Zona de Uso Especial do Iguaçu, de
acordo com o art. 225, § 111, inciso IJI da Constituição
Federal". •
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR.
PARECER: pela inconstitucionalidade.



PROJETO DE LEI NII 3.222197 • do Sr. Feu Rosa - que
"altera dispositivos do Decreto-Lei nll 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa a, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N2 1.5628/96· do Sr. Luiz Moreira 
que "altera a Lei nO 8.9n, de 6 de janeiro de 1995, que
"dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e dá outras
providências". (Apensados: PL 1.913196).
RELATOR: Deputado INALDO LEITAO. ,
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa deste, do substitutivo da Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público e do PL n2

1.913196, apensado, nos termos dos substitutivos.
VISTA ao Deputado Nelson Pellegrino, em 07/12/00.

PROJETO DE LEI Nlll.n8A196· do Sr. Ary Kara - que
"dispõe sobre a aceitação de moeda nacional e cartão
de crédito nacional no pagamento de compras de
mercadorias efetuadas em lojas francas".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Waldir Pires el
Fernando Coruja, em 31110/00.
O Deputado Waldir Pires apresentou voto em separado,
em 09/11/00.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NIl 4.190/89 • do Sr. Paulo Mourão·
que "dispõe sobre o programa "Espaço Ecológico", a ser
transmitido, em cadeia, pelas emissoras de rádio e
televisão".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos Substitutivos da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias e da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, com emendas e
subemendas.

PROJETO DE LEI N12 1.052A199 - do Senado Federal
(PLS 166/98) - que "altera a Lei nll 9.691, de 22 de julho
de 1998, que "altera a Tabela de Valores da Taxa de
Fiscalização da Instalação por Estação, objeto do Anexo
ní da Lei n2 9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe
sobre a organização dos servlços de telecomunicações,
a criação e o funcionamento de um órgão regulador e
outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda
Constitucional n2 8, de 1995", e dispõe sobre as taxas
de fiscalização de instalação e de funcionamento de
serviços de radiodifusão de sons e imagens educativa".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTÓNIO ALMEIDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado André 8enassi, em 04110/00.

PROJETO DE LEI N2 1.920/99 - do Senado Federal
(PLS 482/99) - que "altera o art. 10 da Lei nll 9.504, de
30 de setembro de 1997, ampliando o número máximo
de candidaturas passíveis de registro pelos partidos
políticos nas eleições legislativas em todos os níveis da
Federação". (Apensados: PL 1.321/99, PL 1.709/99, PL
1.752/99, PL 1.753/99).
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e
técnica legislativa deste e dos apensados, com
emendas, e, no mérito, pela aprovação deste e rejeição
dos apensados.

PROJETO DE LEI N2 671/99 - do Sr. Aloysio Nunes
Ferreira - que "altera a Lei n'" 9.504, de 30 de setembro
de 1997, dispondo sobre o financiamento público das
campanhas eleitorais'. (Apensados: PL 830/99, PL
1.495/99, PL 1.604/99).
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade,
regimentalidade e técnica legislativa deste, dos PLs n%
830/99 e 1.604/99, apensados, e das 30 emendas
apresentadas nesta Comissão; pela ilegalidade do PL n2

1.495/99, apensado; e, no mérito, pela aprovação deste,
do PL n2 830/99, apensado, e das emendas n2s 1, 4, 5,
13, 19, 20 e 25, nos termos do substitutivo; pela rejeição
dos PLs n2s 1.495/99 e 1.604/99, apensados, e das
emendas n2s 2,3,6, 7, 8, 14, 15, 16, 17,21,22,23,24,
26,27,29,30 e 31; e pela prejudicialidade das emendas
n2s 9,10,11 e 12.
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VISTA CONJUNTA aos Deputados Osmar Serráglio e PROJETO DE LEI N2 2.671/00 - do Senado Federal
José Dirceu, em 07/11/00. (PLS 382/99) - que "acrescenta inciso ao art. 42 da Lei
O Deputado Osmar Serráglio apresentou voto em n29.394, de 20 de dezembro de 1996".
separado, em 22/11/00. RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
VISTA aQ Deputado Paes Landim, em 22111/00.

PROJETO DE LEI Nll 2.589/00 • do Sr. Edison Andrino 
que "altera o disposto no parágrafo único do art. 541 do
Código de Processo Civil· Lei n° 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, para admitir as decisões disponíveis em mídia
eletrônica, inclusive na Internet, entre as suscetíveis de
prova de divergência jurisprudencial, para os fins do art.
105, 11I, alínea "c" da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa a, no mérito, pela aprovação, nos
termos do Substitutivo.

PROJETO DE LEI N1I 3.287A197· do Sr. Feu Rosa· que
'concede isenção às saídas e ao transporte de produtos
alimentícios com destino a entidades, associações e
fundações sem fins lucrativos e a sua posterior
distribuição a pessoas carentes".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI N2 3.7298197 - do Sr. Osvaldo
Coelho - que 'dispõe sobre as condições exigíveis para
a identificação do couro e das matérias-primas
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sucedãneas, utilizados na confecção de calçados e
artefatos".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: a ser proferido.

PROJETO DE LEI N2 3.752A/97 • do Arnaldo Faria de
Sá • que "cria o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais dos Despachantes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com
emenda e subemenda.
VISTA ao Deputado Inaldo Leitão, em 27/06/00.

PROJETO DE LEI N2 383/99 • do Sr. Pompeo de Mattos
- que "institui a Loteria Municipal de prognósticos sobre
o resultado de sorteio de números, organizada nos
moldes da loteria denominada jogo do bicho e revoga
dispositivos legais referentes a sua prática e determina
outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N2 550A/99 • do Sr. Wilson Santos·
que "estabelece aUquota mais gravosa, no âmbito do
imposto de renda, para a remuneração pela exploração
de obras audiovisuais estrangeiras".
RELATOR:Deputado-EDUARDO PAES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emendas, e das Emendas
da Comissão de Ciência e Tec,nologia, Comunicação e
Informática.

PROJETO DE LEI N2 1.676/99 - do Sr. Aldo Rebelo 
que "dispõe sobre a promoção, a proteção, a defesa e o
uso da língua portuguesa e dá outras providências".
(Apensados: PL 1.n6/99, PL 2.418/00, PL 2.452100,
PL 3.023/00).
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
com emenda, e das Emendas da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto e pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa a,
no mérito, paJa rejeição dos apensados, com emendas.

PROJETO DE LEI N2 1.728A/99 - do Sr. João Henrique
- que "denomina "Aeroporto João Silva Filho" o
aeroporto localizado na cidade de Parnaíba, Estado do
Piauí".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N2 2.107Al99 - do Sr. Alberto Mourão
• que "modifica o inciso VIII do artigo 231 da Lei n°
9.503/97, para prever como penalidade a apreensão do
veículo". (Apensados: PL 2.339~00, PL 2.451100).
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, dos apensados e da Emenda
da Comissão de Viação e Transportes, com emendas e
subemendas.

PROJETO DE LEI N2 4.884N99 - do Sr. Marçal Filho 
que "proíbe a exposição de publicações de conteúdo
erótico ou pornográfico nos estabelecimentos que
efetuam sua venda".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado José Roberto Satochio, em
31/10/00.

PROJETO DE LEI NS! 2.301/00 - do Sr. Lincoln PorteJa 
que "determina a obrigatoriedade da execução semanal
do Hino Nacional nos estabelecimentos de ensino
primário e médio".
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emendas, e das Emendas
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

P-ROJEIO DE .LEI NS! 2.336/00 - do Sr. Freire Júnior·
que "dispõe sobrã- a assistência do aaVogado no
inquérito policial". . •
RELATOR: Deputado IEDIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.

PROJETO DE LEI NR 2.579/00 - do Sr. José Roberto
Batochio - que -acrescenta parágrafo ao artigo 549, da
Lei n2 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGL\O.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa a, no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI NR 2.882100· do Sr. Vivaldo Barbosa
- que "atribui competência ao Jufzo Federal para
processar e julgar as matérias enumeradas nos incisos I
a V do art. 66 da Lei n° 7.210, de 11 julho de 1984".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
inadequada técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição.
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COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR" MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso 4a Sessão
Última Sessão:: 15/12/00

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI NIl3.142100 - da Sra Marinha Raupp
- que "dispõe sobre o percentual mfnimo de recursos
destinados para a educação indfgena".
RELATOR: Deputado BADU PICANÇO

Projetos de lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nll 3.133-Al97 - da Sra. Tetê Bezerra
- que "dispõe sobre a dispensa, para o beneficiário do
projeto de asentamento para reforma agrária, do
pagamento de taxas pertinentes a projetos de
desmatamento a serem executados em sua área".
RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS

PROJETO DE LEI N12 3.364-Al97 - do Sr. Cunha Bueno
- que "regula o seguro facultativo de acidentes pessoais
oferecido aos passageiros pelas empresas de transporte
rodoviário intermunicipal, interestadual e intemacional".
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

,I, I

INTERIOR

Avrso
PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 58 sessão
Última Sessão: 14/12/00

Projetos de lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N'! 1.4n/99 - do Sr. Antonio Carlos
Konder Reis e outros • que "dispõe sobre o Programa
Grande Fronteira do MERCOSUL".
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET

_ I I I

COMISSAO DE ECONOMIA,
, .. ..

INDUSTRIA ECOMERCIO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 5 - Anexo 11
Horário: 1Oh

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
A crise que afeta o setor da borracha

CONVIDADOS:
PAULO CÉSAR SAMICO - Secretário de Produção e
Comercialização;
JOSÉ FERNANDO CANUDO BENESI - Chefe da casa
da Agricultura de Barretos· SP;
JOAO ALMEIDA SAMPAIO· Presidente da Comissão
Nacional de Produtores de Borracha da CNA;
JOÃO MAURíCIO - Presidente do Sindicato Rural de
Viana;
DIRCEU MONTEIRO· Membro da Câmara Setorial da
Borracha Natural da Secretaria da Agricultura do Estado
de São Paulo;
ANTONIO FERNANDO ABRAHÃO MORAIS - Gerente
Administrativo da Agropecuária Morais Ferrari Ltda;
PAUL VANDENSKRICK • Presidente do Sindicato
Patronal de Una;
ARMANDO SOARES • Presidente da Associação de
Produtores de Borracha Natural do Brasil.
JOÃO JACOB HOELZ - Presidente da Câmara Setorial
da Borracha Natural - ES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 38 sessão
Última sessão: 18/12/00

PROJETO DE LEI Nll 753/99 - do Sr. Miro Teixeira 
que "altera a Lei nll 9.478, de 6 de agosto de 1997,
dispondo sobre a potrtica energética nacional e as
atividades relativas ao monopólio do petróleo".
RELArOR: Deputado CLEMENTINO COELHO

PROJETO DE LEI NSl 910/99 - da Sra. Udia Quinan 
que "dispõe sobre a aquisição de produtos lácteos pelo
Governo Federal".
RELATOR: Deputado JURANDll JUAREZ

PROJETO DE LEI Nll 2.173-Al99- do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre as empresas de
asseio e conversação".
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI



TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N" 2.453/00 - do Sr. Robério Araújo 
que "acrescenta inciso IV ao § 22 do art. 13 da Leí nQ

9.249, de 26 de dezembro de 1995, que 'altera a.
legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas,
bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e
dá outras providências', e inciso VII ao art. 12 da Lei n2

9.250, de 26 de dezembro de 1995, que 'altera a
legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências'". '
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO
PARECER: favorável, com emendas (2)
VISTA ao Deputado Osvaldo Biolchi, em 31.5.2000

c - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PROJETO DE LEI Nll 3.551/00 - do Sr. Jaques Wagner
e Walter Pinheiro - que "instiui o dia 16 de julho como
Dia da Rádio Comunitária".
RELATORA: Deputada MARIA ELVIRA
PARECER: favorável

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Req,uerimentos

Do Sr. WaIfrido Mares Guia - que "requer realização de
reunião audiência pública da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, para discutir o PL n" 73/99 - da Sra.
Nice Lobão - que 'dispõe sobre o ingresso nas
universidades federais e estaduais e dá outras
providências".

LocaI: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 10 horas

67656 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

PROJETO DE LEI N~ 2.606/00 - do Poder Executivo nQ 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
(MSC 364100) - que "altera os artigos 12 , 2~ e 6Qda Lei diretrizes e bases da educação nacional'."
n~ 5.895. de 19 de junho de 1973. que autorizou a RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA
transformação da autarquia Casa da Moeda em PARECER: contrário
empresa pública, e dá outras providênciasK. VISTA ao Deputado Professor Luizinho, em 24.04.2000
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

PROJETO DE LEI NQ 3.615/00 - do João Herrmann
Neto - que "dispõe sobre o fomento mercantil especial
de exportações ou "factoringKde exportação e dá outras
providências·.
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

B - Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 385/99 
do Sr. Pedro Wilson e Outros • que "susta a aplicação
do disposto no Decreto nll 3.276, de 6 de dezembro de
1999".
RELATOR: Deputado ÉBER SILVA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Atila Ura, em 04.10.2000

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nll 84/00 - do Sr.
Professor Luizinho e Outros - que "institui Comissão
Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a
Merenda Escolar".
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: Contrário ao PR 84/00 e ao PL 90/00,
apensado

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 234/99 
do Sr. Nelson Pellegrino • que ·susta a aplicação do
disposto no art. 12, parte final, da Portaria n2 860. de 27
de maio de 1999, do Ministério da Educação·.
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: contrário

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 402/97 •
(DO SR. LUCIANO ZICA E OUTROS) • que "susta os
efeitos do Decreto nll 2.208, de 17 de abril de 1997, que
'Regulamenta o § 22 do art. 3Ei e os arts. 39 a 42 da Lei

PROJETO DE LEI N2 2.727/00 - do Sr. Gessivaldo
Isaías - que "acrescenta parágrafos ao art. 52 da Lei nll
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as
diretrizes e bases da educação nacional • LDB 
proporcionando melhorias no ensino fundamental, e dá
outras providênciasw

•

RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JÚNIOR
PARECER: favorável, com emendas
VISTA ao Deputado Osvaldo Biolchi, em 6.12.2000

PROJETO DE LEI N2 2.966/00 - do Sr. Rainel Barbosa
- que "denomina a subestação de energia elétrica do
Linhão Norte-Sul da Eletronorte, situada no Município de
Miracema do Tocantins, de 'subestação Delfino Araújo
Macedo'K.
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI Nll 2.264-A/99 - da Sra. Marinha
Raupp - que "altera a Lei nll 9.615, de 24 de março de
1998, que 'Institui normas gerais sobre desporto e dá
outras providências'·.
RELATOR: Deputado NELa RODOLFO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado João Matos, em 29.11.2000

PROJETO DE LEI N~ 2.442/00 - dos Srs. Gilmar
Machado e Walter Pinheiro· que "altera os dispositivos
da Lei n2 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e dá outras
providênciasK.
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável ao PL nll 2.442/00, com emenda
VISTA ao Deputado Átila Lira, em 29.11.2000
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PROJETO DE LEI NI! 3.407/00 - da Sra. Luíza Erundina PROJETO DE LEI NI! 1.317/99 - do Sr. Regls
- que "declara o Arquiteto Oscar Niemayer, Patrono da Cavalcante - que "revoga o parágrafo único do art. 13
Arquitetura Brasileira" do Decreto-Lei nl! 236, de 28 de fevereiro de 1967."
RELATOR: Deputado Luís Barbosa RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: favorável PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NI! 73/99 - da Sra. Nice Lobão - que
"dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e
~st~duais e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado Professor Luizlnho
PARECER: favorável, com substiMlvo, e contrário à
emenda apresentada ao substitutivo

PROJETO DE LEI NI! 2.299/00 - do Sr. Marcos Cintra •
que "acrescenta dispositivo à Lei nl! 9.615, de 24 de
março de 1998, que 'Institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências'·.
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NI! 3.558/00 - do Sr. Pedro Canedo 
que 'instiui o dia Nacional de Combate ao Glaucoma."
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI Nll 2.867/97 - do Sr. Feu Rosa - que
"altera a Lei n" 9.192, de 21 de dezembro de 1995, que
'Altera dispositivos da Lei nl! 5.540, de 28 de novembro
de 1968, que regulamentam o processo de escolha dos
dirigentes universitários'".
RELATOR: Deputado OsvaldO Biolchi
PARECER: contrário ao PL n2 2.867-N97 e ao PL nl!
3.266197, apensado

PROJETO DE LEI N2 4.109/98 - do Sr. Pedro Wilson
que "acrescenta inciso ao art. 27 da Lei n29.394, de 20
de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NI! 25/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"modifica a Lei n2 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de
Execução Penal) para instituir o ensino médio nas
penitenciárias."
RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA
PARECER: contrário ao PL n225/99 e ao PL 2.380/00,
apensado

PROJETO DE LEI NI! 856/99 - do Sr. Eduardo Jorge 
que "institui o serviço Civil Profissional e. dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EBER SILVA
PARECER: contrário ao PL 856/99 e aos PLs n2s
987/99 e 1.452199, apensados

PROJETO DE LEI N2 1.196/99 - do Sr. Ricardo Rique 
que "dispõe sobre a concessão de beneffcio de meia
entrada para portadores de carteira de doador de
sangue em estabelecimentos que proporcionem lazer e
~ntretenimento."
RELATOR: Deputado NILSON PINTO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N2 1.593/99 - do Sr. Professor
Luizinho - que "acrescenta incisos aos arts. 53,
parágrafo único, e 80 da Lei !)2 9.610, de 1998".
RELATOR: Deputado GASTA0 VIEIRA
PARECER: Parecer contrário do Relator ao Projeto de
Lei.

PROJETO DE LEI N21.828199 - do Sr. Gerson Gabrielli
- que "dispõe sobre o dia nacional da microempresa".
RELATOR: Deputado PAULO LIMA
PARECER: contrário ao PL 1.828/99 e ao PL 1.867199,
apensado.

PROJETO DE LEI N!2 2.135/99 - do Sr. Ronaldo Cezar
Coelho· que "modifica dispositivos da Lei nl! 9.131, de
24 de novembro de 1995".
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: contrário

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2· sessão
Última Sessão: 19/12/00

Projeto de Lei (art.119, I e § 1° )

PROJETO DE LEI N2 3.648/00 - do Sr. Ubiratan Aguiar
- que "institui o dia nacional do livro infantil".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

- I, ,

COMISSAO DE MINAS EENERGIA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 16, Anexo 11
Horário: 10h

A • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva pelas Comissões:

Prioridade

PROJETO DE LEI NI! 2.253/99 - do Sr. Sérgio Novais
que "acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nll 8.967, de
13 de fevereiro de 1995, que "dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços
públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e
dá outras providências.·
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Fernando Ferro, em 08/06/00.
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Ordinária

PROJETO DE LEI N!2 3.661/97 - do Sr. Ricardo Izar 
que "altera o § 12 do art. 22 da Lei nº 8.001, de 13 de
março de 1990, que define os percentuais da
distribuição da compensação financeira de que trata a
Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989."
RELATOR: Deputado GERVÁSIO SILVA
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao Deputado Olímpio Pires, em 31/05/00.

PROJETO DE LEI N!2 4.586-A198 - do Sr. Nelson
Marquezelli - que "torna obrigatória a adição de álcool
etílico anidro carburante à gasolina e dá outras
providências." (Apensados o PLs nºs 650/99, 771/99,
776/99, 836/99, 1.001/99 e 1.102199).
RELATOR: Deputado Pedro Pedrossian
PARECER: favorável à proposição principal, aos
apensados, à emenda nº 1, nos termos do substitutivo
apresentado, e contrário à emenda nº 2.

PROJETO DE LEI Nº 1.275/99 - do Sr. Deusdeth
Pantoja - que "concede isenção do imposto de
importação para equipamentos de geração
termoelétrica."
RELATOR: Deputado JUQUINHA
PARECER: contrário
Vista conjunta aos Deputados Salatiel Carvalho e
Gervásio Silva, em 17/11/99.

PROJETO DE LEI N!2 3.452/00 • do Sr. Pedro
Pedrossian - que "permite a realização de transporte de
combustíveis por transportadores individuais para
regiões ínvias ou de difícil acesso.
RELATOR: Deputado L1NCOLN PORTELA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Fernando Ferro, em 06/12/00.

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 3, anexo 11
Hora: 10h

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PROJETO DE LEI Nº 84199 - do Sr. Luiz Piauhylino 
que "dispõe sobre os crimes cometidos na área de
informática, suas penalidades e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION

PARECER, parcialmente favorável aos Projetos nlls
2.557/00 e 2.558/00. e favorável ao Projeto de Lei nQ

84/99, nos termos do substitutivo ,-

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

MENSAGEM NSl 1.870/99 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Secretariado da Convenção das
Nações Unidas de Combate à Desertificação relativo.à
Terceira Sessão da Conferência das Partes da
Convenção das Nações Unidas de Combate à
Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave
e/ou Desertificação, Particularmente na África,
celebrado em Brasília, em 22 de setembro de 1999".
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES
PARECER: pelo arquivamento

-

MENSAGEM N° 783/00 - do Poder Executivo - quê
"submete à consideração do Congresso Nacional"o
texto do Acordo entre o Governo da Repúblicâ
Federativa do Brasil e o Govemo da República da
Hungria sobre Cooperação nos Campos da Quarentena
Vegetal e da Proteção de Plantas, celebrado em
Brasília, em 10 de novembro de 1999·.
RELATOR: Deputado HAROLDO LIMA
PARECER: favorável

.-
MENSAGEM N2 784/00 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Govemo da República da
Hungria sobre Cooperação Técnica e Procedimentos
Sanitários nas Áreas Veterinária e de Saúde Pública
Animal, celebrado em Brasília, em 10 de novembro de
1999".
RELATOR: Deputado HAROLDO LIMA
PARECER: favorável

MENSAGEM N2 932/00 - do Poder Executivo - que
·submete à consideração do Congresso Nacional o
texto da "Convenção Internacional sobre a Supressão
de Atentados Terroristas com Bombas", adotada pela
Assembléia-Geral das Nações Unidas de 15 de
dezembro de 1997 e subscrita pelo Governo brasileiro
em 12 de março de 1999".
RELATOR: Deputado JOAQUIM FRANCISCO
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 1.245/00 - do Poder Executivo· que
"submete à consideração do Congresso Nacional, o
texto do Ajuste Complementar ao convênio Básico de
Cooperação Técnica para Cooperação Turística,
celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Bolivariana da
Venezuela, em Caracas, em 8 de fevereiro de 2000 e de
sua Emenda, por troca de Notas, conclufda em 11 de
julho de 2000·. ~

RELATOR: Deputado JOAO HERRMANN NETO
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 1.357/00 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
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texto do Acordo sobre Cooperação no Campo da pessoa de qualquer idade portadora de deficiência
Sanidade Veterinária, celebrado entre o Governo da física, mental e/ou sensorial".
República Federativa do Brasil e o Governo da RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
Romênia, em Brasflia, em 25 de julho de 2000". PARECER: favorável
RELATOR: Deputado AIRTON DlPP VISTA: concedida ao Deputado ANTONIO CARLOS
PARECER: favorável PANNUNZIO, em 4.10.00

MENSAGEM NI! 1.412/00 • do Poder Executivo • que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Tratado sobre as Relações de Parceria,
celebrado entre a República Federativa do Brasil e a
Federação da Rússia, em Moscou, em 22 de junho de
2000·.
RELATOR: Deputado ROBERTO ARGENTA
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 1.413/00 - do Poder Executivo· que
'submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo sobre Cooperação nas Áreas da
Proteção de Plantas e da Quarentena Vegetal,
celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Romênia, em Brasília, em 25 de
julho de 2000'.
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP
PARECER: favorável

MENSAGEM N!l 1.414/00· do Poder Executivo - que
·submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Federação da
Rússia sobre Cooperação na Área da Quarentena
Vegetal, celebrado em Moscou, em 22 de junho de
2000".
RELATOR: Deputado ROBERTO ARGENTA
PARECER: favorável

B - proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N2 473/99 - do Sr. João Coser - que
"detennina a realização de Referendo popular sobre os
acordos do Brasil com o Fundo Monetário
Internacional".
flELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES
PARECER: contrário
VISTA: concedida aos Deputados LUIZ MAINARDI e
WERNER WANDERER
Os Deputados PAULO DELGADO e LUIZ MAINARDI
apresentaram voto em separado.

PROJETO DE LEI NR 1.498/99 - do Sr. Alberto Fraga 
que "estabelece regras gerais para a aquisição de
viaturas policiais operacionais·.
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NR 2.696/00 - do Sr. Pompeo de
Ma~os • que "determina à autoridade policial e aos
órgaos de segurança pública a busca imediata de
pessoa desaparecida menor de 16 (dezesseis) anos ou

PROJETO DE LEI N!l 2.754/00 - do Sr. Alberto Fraga·
que "dispõe sobre o fornecimento de telefones celulares
aos organismos policiais, pelas empresas prestadoras
de serviço telefônico".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ
PARECER: favorável, com emenda

COMISSÃO DE SEGURIDADE
., ~ ,

SOCIAL EFAMILlA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3a sessão
Última Sessão: 18/12/00

Projetos de Lei (Art. 119, Ie § 1°)

PROJETO DE LEI N!l 1.670-8/99 - do Sr. Carlito
Merss -que
" proíbe a utilização do jateamento de areia a seco,
detennina prazo para mudança tecnológica nas
empresas que utilizam este procedimento e dá outras
providências'•
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

PROJETO DE LEI NR 2.340/00 - do Sr. Clementino
Coelho - que" acrescenta dispositivo à Lei n29.656, de
3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde".
RELATORA: Deputada ÂNGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI NR 2.991/00 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que
"obriga condomínios de edifícios comerciais e
residenciais a adaptarem áreas comuns para o trânsito
de portadores de deficiência física e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada TETÉ 8EZERRA

PROJETO DE LEI Nll 3.202/00 - do Sr. José Carlos
Martinez - que
" destina recursos das loterias para atendimento
médico-hospitalar especial no exterior".
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL

PROJETO DE LEI Nll 3.645/00 - do Sr. José Carlos
Elias - que" altera os artigos 74, e 252 da Lei nl! 8.069,
de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do
Adolescente e acrescenta o art. 252-A a essa Lei".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
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- PROJETO -"DE L::EI -NI!--3.654/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que
• pr?íbe a venda de produtos fumígeros em bares.
cantinas e estabelecimentos assemelhados instalados
em prédios de instituições públicas federais, estaduais e
municipais".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI NR 3.659/00 - do Sr. Lamartine
Posella - que
·acrescenta o § 21!, com as alíneas a e b, ao art. 134 da
Lei nl! 8.069, de 13 de julho de 1990, e renumera o
parágrafo único·.
RELATORA: Deputada AlMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI Nll 3.673/00 - do Senado Federal 
que • Dispõe sobre a concessão do seguro-desemprego
aos trabalhadores da pesca, durante o período de
defeso, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE
MATOS

PROJETO DE LEI NR 3.676/00 - do Senado Federal 
que " toma obrigatório o uso do alfabeto Braile nos
manuais de especificações técnicas de eletrodomésticos
e eletroeletrônicos·.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI NR 3.682/00 - do Sr. Geraldo Magela
- que • altera a Lei nll 6.360, de 23 de setembro de 1976,
obrigando os fabricantes de medicamentos a
informarem sobre o interesse em cessar a fabricação de
um produto registrado".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

Decurso:4B sessão
O/tima Sessão: 15/12/00
AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivos (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI Nl! 202-A/95 - do Sr. Agnelo Queiroz
- que "dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e
Regionais de Enfermagem e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI N2 4.220/98 - do Sr. João Fassarella
- que "dispõe sobre a reserva, nos empreendimentos
imobiliários, de unidades destinadas a pessoas
portadoras de deficiência ffsica".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI Nl! 684199 - do Sr. Freire Júnior 
que "Obriga os hospitais, casas de saúde e
estabelecimentos assemelhados a manter enfermeiros
diplomados nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado LíDIA aUINAN

-

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

'"PUBLICO

AVI S OS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

-~

Decurso:3B sessão
Última Sessão: 18/12/00

Substitutivos art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSiÇÃO iBA/xo SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nl! 2.154/99 r- do Sr. Flávio DerZi
que "altera as Leis nSls 9.503, de 1997, e 8.666, de
1993".
RELATOR: Deputado LArRE ROSADO

Decurso:S8 sessão
Última Sessão: 14112/00,

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nll 3.395/00 - do Sr. Raimundo
Gomes de Matos - que "autoriza doação de imóvel de
propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nl! 4.691/98 - do Poder Executivo·
(MSC 949/98) - que "revoga os artigos da Consolidação
das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n2 5.452, de 1II de
maio de 1943) que menciona, sobre a organização
sindical".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI
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II • COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
j I I _.

PEC 281-A/OO - NOMEAÇAO DE
!. ,

MINISTRO DO TCU

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

Decurso: 98 Sessão

Última sessão: 15.12.00
J I'

CPI- CBF/NIKE

Local: Plenário 11 t Anexo 1/
Horário: 8h30min

PAUTA

1) Definição de agenda dos trabalhos; ~

2) Apreciação de requerimentos.

11I - COORDENAÇÃO .DE
COMISSÕES PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATERIA
ÀS COMISSÕES

IEM 13/10/00: I
Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática:
MENSAGEM DE RÁDIO E TELEVISÃO:
TVRs 496/00 a 509/00

(Encerra-se a sessão às 21 horas e 41 minutos.)
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ME S A

28 Sessão Legislativa Ordinária da 51 8 Legislatura

Ata da 1211 Reunião da Mesa, realizada em 13.12.00

Dezembro de 2000

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil. às 10:45 horas. re1Í11e-se, na Sala de
Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Senhor
Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores Deputados Heráclito Fortes, 1° Vice
Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 10 Secretário, Nelson Trad,
2° Secretário, Jaques Wagner, 3° Secretário, e Efraim Morais, 4° Secretário. Havendo número legal,
o Senhor Presidente declara aberto os trabalhos. I - PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. O
Senhor Presidente relata aos seus pares o Df. COR n° 17/00, de 5112100, encaminhado pelo Senhor
Corregedor, Deputado Severino Cavalcanti, ,nos tennos a seguir: "Em 28 de novembro corrente o
Senhor Presidente encaminhou ao Corregedor, para exame em caráter de urgência e oferecimento
de parecer, remessa.. feita pelo Senhor Deputado ALOÍZIO MERCADANTE (doc. 1), ~e cópia dos
seguintes documentos. além. dc uma fita de vídeo, contendo gravação do programa "Linha Direta"
da TV Globo do dia 16.11.2000: I - Inquérito policial instaurado pelo Delegado da 4i Delegacia
Distrital da pela e:nstência de "contundentes indicias de que os Deputados Mano~l Duoa da
Silveira Neto e ANIBAL FERREIRA GOMES" seriam co-autores intelectuais do crime; de que foi
vítima, em 1998, o Prefeito de Acaraú (CE) João Jaime Reffeira Gomes Filho, ao entendimento de
que seriam "diretamente interessados" em sua consumação. (doc. lI). II • requerimento ao
Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta casa, da autoria de Maria Cyntia Nascimento
Ferreira Gomes, filha da vitima João Jaime Ferreira Gomes Filho (doc. m); m- denúncia oferecida
pela Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, produzida contra
MANOEL DUCA DA SILVEmA NETO, Deputado estadual, membro da Assembléia Legislativa
do Estado do Cearâ.(doc. IV); IV - cópia do depoimento prestado por Aluisio Monteiro Filho ao
Delegado Wilder Brito Sobreira da 411 Delegacia Distrital de Fortaleza e laudo do Instituto de
CriminaUstica da Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania do Estado do Ceará,
contendo a "audiografação" de contatos teletonicos em que um dos interlocutores seria o depoente,
Aloisio. e o outro seria o Deputado da Assembléia Legislativa do Cear! Manoel Duca da Silveira
Neto. Em 30 de novembro último o Senhor Deputado ANÍBAL GOMES oficiou ao Corregedor
produzindo suas alegações em que busca demonstrar a impertinência do encaminhamento, à
Câmara dos Deputados, do inquérito policial instaurado para a apuração da responsabilidade pelo
crime que vitimou o ex-prefeito de Acaraú (CE), João Jaime Ferreira Gomes Filho. Às alegações
feitas, comprovando esclarecimento delas constantes, juntou três documentos: I • Documento
expedido pela Secretaria de Processamento Judiciário do Supremo Tribunal Federal, certificando
que, no Inquérito nO 1396, em que são partes, como autor, o Ministério Público Federal. e. como
indiciados ANÍBAL FERREIRA GOMES e outros. o Ministro Nelson Jobim. relator do feito,
despachou determinando o arquivamento do inquérito; II - relatório de Andamento do Inquérito,
em que consta nâo ter havido recurso do despacho de arquivamento e a baixa dos autos para
arquivamento; In - folha do D.J, ed. de 24.09.1999, contendo a publicação do despacho de
arquivamento. Ao objetivo de corroborar essas alegações vieram, em apenso a esse oficio
documento, expedido pela Secretaria de Processamento Judiciário do Supremo Tribunal Federal,
em que é certificado haver sido arquivado o Inquérito nO 1396, em que figuram. como Autor, o
Milristério Público Federal e. como Indiciados, Amôal Ferreira Gomes (Deputado Aníbal Gomes) e
outros, além de cópia do relatório de andamento desse Inquérito e folha do Diãrio da Justiça. que
toma público o despacho do Relator desse feito, o Ministro Nelson Jobim, no sentido do
arquivamento do respectivo processo, referendando, aliás, párecer do Senhor Procurador Geral da

DeM S.17.2&03tMi • (MAI/84)
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República cuja parte final, nos seguintes teImos, transcreve: "... requer o arquivamento do
inquérito, por insuficiência de provas para o oferecimento da denlÍDcia, sem prejuízo,
todavia, de futara jantada de provas, principalmente no que tange a possível inquirição dos

-executores do homiddio, que atualmente-se- enoontram- foragidOl~I.--A- Autoridade Polieial
,alinhou. para corroborar a sua suposição. as cUcWlStãncias seguintes: a) uma fita gravada pela

l
vitima, em 1992,como conseqüência de um desentendimento político então oconido. b) as
declarações de um dos filhos da vitima. CRISTIANO NASCllv.1ENTO FERREIRA GOMES, do
seguinte teor: "Que hoje, diante dos fatos, o depoente tem certeza absoluta que as pessoas que
tinham interesse em assassinar seu pai.. João Jaime Ferreira Gomes Filho, são Aníbal
Ferreira Gomes, Manoel Duca da Snveira Neto e Amadeu Ferreira Gomes Filho". c)
divergências entre a vitima (Prefeito) e o DEPUTADO ANÍBAL FERREIRA GOMES quanto à

Iaplicação de verba federal para dragagem do Porto de Acaraú. Já pela análise dos depoimentos
prestados à autoridade policial, Daquilo que ela se limitou a transcrever. não autoriza, a nosso ver, a
conclusão do Relatório na parte referente ao Deputado ANíBAL FERREIRA GOMES, pois que
desservem ao objetivo do seu indiciamento, como equivocadamente entendeu o signatário desse
documento, prestando-se o ~aterial coligido, no mâ:ximo. a autorizar mera suposição de
envolvimento do Deputado no evento criminoso e, jamais, como circunstâncias capazes de
conduzir a um consistente indiciamento, que dirá da imputação de co-autoria intelectual para a
consumação do delito! A suspeita levantada pejo filho da vitima. Cristiano (Fls. 20/21 do
documento lI) endereçada genericamente aos três i.mlãos Aníbal, Duca e Amadeu. porque teriam
interesses políticos conflitantes com os da vitima. constitui, a nosso ver, mera conjetura subjetiva.
sem suporte probatório e que. por isso. poderia. quando muito. servir de base para alguma
investigação específica, jamais porém, à luz da sistemática jurídica. ser considerada como indício
de crime e base para o indiciamento criminal. Igualmente, da divergência de interesses quanto à
aplic~ção de verba federal destinada à dragage~ do porto de Acaraú. não é logicamente possível
inferir-se a participação do DEPUTADO ANlBAL FERREIRA GOMES no assassinato da
vitima. Se da simples existência de conflito na área política, ou de qualquer outra natureza, pudesse
ser inferida a prática de homicldio, sempre que o crime fosse praticado haveria que ser proposta
ação penal contra todos aqueles que tivessem interesses contrários aos da vítima, o que
evidentemente seria um remarcado absurdo. Os fatos relatados, em que despontam a prova oral
produzida. não estão, assim, a configurar indicio de participação do Deputado ANÍBAL
FERREIRA GOMES no crime. nos termos do art. 239 do Código de Processo Penal, podendo, no
máxiiho, constituírem - repise-se - no respeitante à existência de conflito de interesses politicos,
elementos de indução para alguma pesquisa voltada para a fonnação de prova especial, mas nunca.
sem flagrante vioJação ao principio da legalidade, serem tidos como causas para o indiciamento
criminal, como se constituíssem fundamentos fáticos capazes de conduzir a tal resultado, e em
razão do que constitutivos de justa causa para a propositura de ação penal. Ficou fartamente
evidenciada, assim, a inexistência. nos autos do Inquérito, de qualquer indício de que o
DEPUTADO ANÍBAL FERREIRA GOMES tivesse qualquer participação no delito em tela. Em
realidade, o indiciamento do DEPUTADO ANÍBAL FERREIRA GOMES ofendeu postulado
jurldico básico, que é o caráter pessoal da responsabilidade penal e foi fundamentado - como se
isso fosse juridicamente possível em presumida responsabilidade penal familiar, pelo fato de:~

irmão do DEPUTADO ANíBAL FERREIRA GOMES, AMADEu, denunciado no foro de
origem, ter contra si alguns indícios, em alguns momentos, até frâgeis e ambíguos. O Inquérito
Policial - e concordamos. nesse passo, com as alegações do Deputado Anibal Gomes em sua defesa
a nós encaminhada - não contém. elemento objetivo a dar consistêm~ia a qualquer conclusão no
sentido da sua implicação no crime de que foi vitima o Prefeito João Jaime Ferreira Gomes Filho.
senão e apenas suposições resultantes de tratativas politicaa ou ligadas à aplicação de recursos
públicos a cargo da Prefeitura de Acaraú, ou de suspeita levantada com base em gravação na qual a
vitima teria declarado que, se: algo lhe acontecesse, a responsabilidade deveria ser atribuida aos
innãos Aníbal, Duquinha e Amadeuzinho. Como o delito imputado ao Deputado ANíBAL
GOMES não tem definição regimental como atentatório do decoro parlamentar, muito embora

ceM 3.17.23.031iI-6 - (MAI/84)
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co?~u:m comportamento de suma gravidade, pois que definido como crime, se afigura. em
pnncq)lo, paradoxal que a Câmara dos Deputados possa sancionar seu membro por infrações de
menor gravidade e isto não logre poder quando a conduta do parlamentar venha a constituir ato
definido como crime. Mas razão jurídica há para isso e ela se funda em diretriz traçada pelo
legislador da Constituição Federal, que deu tratamento especifico à questão ao cuidar do decoro
parlamentar e da sanção mais grave a que está sujeito o membro das Casas Legislativas, que é a da
perda do mandato, como a seguir buscamos demonstrar. Em casos que tais temos defendido que a
Casa a que pertencer o parlamentar acusado de conduta criminosa deve se pautar segundo a linha
de competência que defiui do disposto no § 2°, combinado com o inciso VI, ambos do art. 55 da
Constituição Federal, que deixam induvidoso caber exclusivamente ao Poder Judiciário avaliar tal
conduta e. assim, o único com competência, no plano do Direito, para finnar a certeza no que
concerne à responsabilidade pela ocorrência do fato delituoso. A partir daí então, isto é, após
condenação criminal em decisão transitada em julgado, pode tomar a Casa Legislativa a tarefa de
abrir processo destinado a sancionar o seu membro com a perda do respectivo mandato. Assim e
porque a sentença irrecorrlvel somente haverá de dar-se em processo eriminallavrado mediante a
licença prévia da Casa respectiva, por óbvio que, tendo a Casa legislativa conhecimento da
existência de inquérito policial atribuindo, em princípio, a membro seu, a responsabilidade por
detemrinado evento criminoso, nenhuma providência lhe cabe tomar, senão aguardar um possível
pedido do Supremo Tnõuna.l Federal, de licen~ para o processamento do parlamentar denW1ciado.
É O que se extrai do disposto nesses dispositivos, verbi$: Art. 55. Perderá o malldato o Deputado
ou Senador: VI - que sofrer condenação crimiDaI em se_tença transitada em julgado. § 2D Nos
casos dos incisos I, n e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou
pel~ ~enado Federal, por voto secreto e maioria absolu~ medlute provocaçJio da respectiva
MeSa ou de partido poUtico representado no Congresso NacloDaI, assegurada ampla defesa."
Ora, se a Constituição Federal estabelece, que a sanção de perda do mandato. em razão de
comportamento criminoso atribuido a um parlamentar, a ser decretada pela respectiva! Casa
Legislativa, somente poderá ocorter se o seu membro sofrer condenação criminal em sentença
transitada em julgado, por certo que a noticia da existência de inquérito visando ao futuro
processamento criminal de parlamentar não autoriza ao respectivo corpo legislativo tomar a si a
tarefa de punir seu membro em razão de imputação de tal natureza, porque, fazê-Io, representaria
clara transgressão à Constituição Federal, que deixa ver estar a sanção de perda do mandato, a ser
aplicada, nesse caso, ao parlamentar, por sinal a mais grave, sujeita à preexistência de condenação
criminal irrecolTÍvel. Precedentes, aliâs, nesta Casa ocorrentes, como foram os casos da perda do
mandato dos deputados Hildebrando Pascoal e Talvane Albuquerque, sedimentam entendimento
retro. Tanto exato isto é que a decisio tomada nesses dois casos não se fundamentou nos crimes a
esses deputados imputados. reconhecendo a Câmara dos Deputados, implicitamente, nesses
episódios, que não tinha competência para decretar a perda dos mandatos desses Deputados calçada
em tais acusações, senão na conduta dos mesmos, enfaticamente demonstrada, de terem tido e
mantido relação promíscua induvidosa com personalidades criminosas e, traduzindo-se, pois, em
comportamento plenamente incompatível com o decoro parlamentar. Tal posicionamento tem
adotado a Câmara dos Deputados especialmente em respeito à Constituição Federal, que sujeita o
processo de perda de maridato, em caso de conduta criminosa atribuida a parlamentar. à
preexistência de sentença criminal transitada em julgado, confonne demonstrado. Se não fosse por
esse fundamento irreprochável, aguardar sempre a decisão condenatória para sancionar o deputado.
em razão de crime ao mesmo atribufdo, ainda seria cautela plenamente justificável, pois, se a Casa
Legislativa, em casos que tais, viesse a se adiantar ao Poder Judiciário, sancionando o seu !
integrante, fundada em tal acusação, uma decisão judicial pela absolvição do parlamentar criaria
para a mesma a severa e grave obrigação de repor todos os direitos do parlamentar, suprimidos em
razão de uma decisio que. na visão do Judiciário, teria sido equivocada, além de ainda sujeita ao
rCparo de haver sido tomada com ofensa ~ Constituição Federal. Por todo o exposto e considerando
que a imputação feita ao Deputado ANlBAL GOMES é de ter o mesmo praticado ato que não
encontra definição como atentatório do decoro parlamentar e por isso que não caberia ser o mesmo
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r~onsabilizado por delito de tal natureza; considerando, ademais, que, relativamente ao crime
que lhe é imputado, o próprio Poder Judiciário, pela manifestação do Supremo Tribunal Federal.
entendeu insuficientes as provas coligidas ao objetivo da recepção da denúncia contra esse
Deputado e dai por que determinou o arquivamento do respectivo inquérito, a nossa manifestação
niW poderia ser outra senão no sentido de sugerir a V.Exa. o arquivamento da promoção de
iniciativa do nobre Deputado Aloízio Mercadante, de apuração do fato ora apreciado." Após
apreciar a documentação, a Mesa, por unanimidade, aprova o parecer supra. A Mesa ratifica os
despachos favoráveis, "00 referendum" da Mesa, proferidos nos seguintes expedientes: a) Atos da
Mesa: 1) n° 43, de 2000, que dispõe sobre a criação de cargo em comissão e dá outras providências,
publicado no DCD n° 114, de 24/6/00; 2) n° 45, de 2000, que dispõe sobre as Comissões
Parlamentares de Inquérito, publicado no nCD nO 192 - Suplemento, de 15/11/00; 3) nO 46, de
~OOO, que.prorroga o prazo a que se refere o Parágrafo Único do art. lOdo Ato da Mesa n° 14, de
13 de maio de 1999, e dá outras providências, publicado no DCD n° 197, de 23/11/00; 4) nO 47, de
2000, que dispõe sobre a criação de cargo em comissão e dã outras providências. publicado no
~CD n° 203, de 1°/12/00. b) Reembolso de despesas médico--hospitalares: 1) Processo na
pS.718/99, de interesse do Deputado Dino Fernandes; 2) Processo n° 8.548/00, de interesse do
peputado lovair Arantes; 3) Processo n° 10.662/00, de interesse do Deputado Rommel Feij6; 4)
Processo n° 10.746/00, de interesse do Deputado Francisco Coelho; 5) Processo n° 10.984/00, de
interesse da Deputada Rita Camata; 6) Processo nO 12.334/00, de interesse do Deputado Ricardo
Fiúza; 7) Processo n° 13.262/00, de interesse do Deputado Marcos Afonso; 8) Processo n°
:13.324/00, de interesse do Deputado Odilio Balbinotti; 9) Processo n° 14.783/00, de interesse do
Deputado Odílio Balbinotti; 10) Processo nO 14.884/00, de interesse do Deputado Luiz Fernando;
111) Processo n° 14.910/00, de interesse do Deputado Luiz Carlos Heinze; 12) Processo n°
ÍS.097/00, de interesse do Deputado Luiz Fernando; 13) Processo nO 15.327/00, de interesse do
Deputado Luiz Fernando; 14) Processo n° 16.229/00, de interesse do Deputado Mussa Demes; 15)
Processo nO 16.272/00, de interesse do Deputado Simão Sessim; 16) Processo n° 16.638100, de
interesse do Deputado Paulo Mourão; 17) Processo n° 16.755fOO, de interesse do Deputado OdíÍio
Ba1binotti; 18) Processo n" 17.061/00, de interesse do Deputado Paulo Mourão; 19) Processo nO
17.287iOO, de interesse do Deputado Iberê Ferreira; 20) Processo n° 17.709/00, de interesse da
Deputada Rita Camata; 21) Processo n° 19.039/00, de interesse do Deputado Saulo Pedrosa; 22)
Processo n° 20.068/00, de interesse do Deputado Francisco Sousa; 23) Processo nO 21.191/00, de
interesse do Deputado Nelson TrOO; 24) Processo n° 21.328/00, de interesse do Deputado Geddel
Vieira.; 25) Processo nO 21.669/00, de interesse do Deputado Osmânio Pereira; 26) Processo n°
112.057/00, de interesse do Deputado Aracely de Paula~ 27) Processo n° 112.539/00, de interesse

, do Deputado Pedro Fernandes; 28) Processo n° 113.849/00, de interesse do Deputado Synval
Guazzelli; 29) Processo n° 114.241/00, de interesse do Deputado Marcos Afonso; 30) Processo n°
114.317/00. de interesse do Deputado Tilden Santiago; 31) Processo n° 114.525/00, de interesse do
Deputado Deusdeth Pantoja; 32) Processo n° 114.899/00, de interesse do Deputado Marcos
Afonso; 33) Processo n° 114.926/00, de interesse do Deputado Cleonâncio Fonseca; 34) Processo
nO 115.016/00, de interesse do Deputado Synval Guazzel1i; 35) Processo nO 115.603/00, de
interesse da Sra. Miriam Garcia de Araújo Sousa, viúva do Deputado Carlos Alberto; 36) Processo
n° 115.680fOO, de interesse do Deputado Alceu Collares; 37) Processo n° 116.197/00, de interesse
do Deputado Reginaldo Germano; 38) Processo n° 116.380/00, de interesse do Deputado Luciano
Castro; 39) Processo n~ 116.581/00, de interesse do Deputado Jorge Bittar; 40) Processo n"
116.589/00, de interesse do Deputado Helenildo Ribeiro; 41) Processo n° 116.762/00, de interes~

do Deputado Félix Mendonça; 42) Processo nO 116.875/00, de interesse do Deputado Synval
Guazzelli; 43) Processo nO 116.924/00, de interesse da Deputada Nice Lobão; 44) Processo nO
117.106/00, de interesse do Deputado Jutahy Júnior; 45) Processo n° 117.197/00, de interesse do
Deputado SYJlval Guazzelli; 46) Processo nO 117.479/00, de interesse do Deputado Synval
Guazzelli; 47) Processo n" 117.974/00, de interesse do Deputado Deusdeth Pantoja; 48) Procf':S'o nll

118.696/09, de interesse do Deputado Deusdeth Pantoja;- 49) Processo n° 118.832/00, de interesse
4
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do Deputado Jairo Azi; 50) Plocesso nO 118.947/00, de interesse do Deputado Deusdeth Pantoja.;
51) Processo nl' 119.147/00, de interesse da Deputada Esther Grossi; 52) Processo nl} 119.177/00,
de interesse do Deputado Deusdeth Pantoja; 53) Processo n° 119.220/00, de interesse do Deputado
João Mendes; 54) Processo nl} 119.539/00, de interesse do Deputado Jaime Fernandes Filho; 55)
Processo nO 120.363/00, de interesse do Deputado Deusdeth Pantoja; 56) Processo n° 120.367/00,
de interesse do Deputado Deusdeth Pantoja; 57) Processo n° 120.399/00, de interesse do Deputado
:Marcos Manso; 58) Processo n° 120.503/00, de interesse do Deputado Paulo Paim; 59) Processo na
120.540/00, de interesse do Deputado Basílio Villani; 60) Processo n° 120.576/00, de interesse do
Deputado Adauto Pereira; 61) Processo n° 120.586/00, de interesse do Deputado Jairo Azi; 62)
Processo nl} 11.0.770/00, de interesse do Deputado Ivan Paixão; 63) Processo nO 120.918/00, de
interesse do Deputado Ursícmo Queiroz; 64) Processo n° 121.039/00, de interesse do Deputado
Oswaldo Soler; 65) Processo n° 121.061/00. de interesse do Deputado Flávio Derzi; 66) Processo
nO 121.092/00, de interesse do Deputado César Bandeira; 67) Processo n" 121.126/00, de interesse
do Deputado Delfim Netto; 68) Processo n° 121.528/00, de interesse do Deputado Flávio Derzi;
69) Processo n° 122.002/00, de interesse do Deputado Flávio Derzi; 70) Processo n° 122.150/00, de
interesse do Deputado Ursicino Queiroz; 71) Processo n° 122.302/00, de interesse do Deputado
Deusdeth Pantoja; 72) Processo n° 122.307/00, de interesse do Deputado Ja:iIo Azi; 73} Processo na
122.347/00, de interesse do Deputado Flávio Derzi; 74) Processo n" 122.837/00, de interesse do
Deputado Flávio Derzi; 75) Processo na 122.966/00, de interesse do Deputado Juquinha; 76)
Processo na 123.111/00, de interesse do Deputado Ursicino Queiroz; 77) Processo n° 123.238/00,
de interesse do Deputado César Bandeira; 78) Processo n° 123.445/00, de interesse do Deputado
Deusdeth Pantoja; 79) Processo nO 124.118/00, de interesse do Deputado Ursicino Queiroz; 80)
Processo na 124.138/00, de interesse do Deputado Nelson Otoch; 81) Processo n° 124.159/00, de
interesse do Deputado Flávio Derzi; 82) Processo nO 124.209/00, de interesse da Deputada Lúcia
Vânia; 83) Processo n° 124.391/00, de interesse do Deputado Flávio Derzi; 84) Processo nO
124.829/00, de interesse do Deputado Rafael Guerra; 85) Processo n° 124.952/00, de interesse do
Deputado Deusdeth Pantoja; 86) Processo nO 125.058/00, de interesse do Deputado Coronel Garcia.
c) Prorrogação de Cessão: 1) Processo n" 4.108/86. Prorrogação do prazo de cessão da servidora
Anna Cláudia Silva de Mendonça, ponto nU 1959, para continuar prestando serviços junto à
Presidência da República, até 31112/2000; 2) Processo n° 114.904/96> Prorrogação do prazo de
cessão do servidor José Batista Pereira Caputo, ponto n" 4257, para continuar prestando serviços
junto ao Senado Federal, no gabinete do Senador Emandes Amorim, até 31112/2000; 3) Proc~sonl)
113.868/98. Prorrogação do prazo de cessão da servidora Maria Cristina Rodrigues Silvestre, ponto
n° 6281, para continuar prestando serviços junto ao Supremo Tribunal Federal, até 31/1212001; 4)
Precesso nO 108.769/99. ProlTOgação do prazo de i:;OSSão do servidor Carlos Magno Zuqui Lisboa,
ponto n° 2256, para continuar prestando serviços junto ao Governo do Distrito Federal, até
31/12/2000. d) Portaria nl} 212000, constante do processo n° 120.996/00, referente à aprovação do
Relatório de gestão fiscal da Câmara dos Deputados, referente ao período de setembro de 1999 a
agosto de 2000, publicada no Diário Oficial n° 189, de 29/9/00. e) Requerimentos de Infonnações:
1) na 1157/99. Deputado DR. HÉLIO. Solicita infonnações ao Ministro da Fazenda, no âmbito da
Caixa Econômica Federal, conforme histórico anexo; 2} n° 2204/00. Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Ministro da Previdência e Assistência Social sobre a
concessão de sa1ários-materrhdade, no Estado do Amazonas; 3} n° 2210/00. Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN. Solicita infonnações ao Ministro da Justiça, informações concernente aos Distritos
Sanitários Indígenas em Roraima e toda a Amazônia Legal; 4) n" :232/00. Deputado WALTER
PINHEIRO. Solicita informações ao Ministro Presidente do TSB, José Néri da Silveira, com
relação as re$CBS adotadas pelas rádios comunitárias durante o período das eleições; 5) n° 2244/00.
Deputado SERGIO NOVAIS. Solicita infonnações ao Ministro das Relações,Exteriores acerca de
denúncias envolvondo escolas americanas; 6) n° 2246/00. Deputado VIRGILIO GUIMARÃES.
Solicita informações acerca do monopólio da EMBRATEL nas ligações de longa distância, geradas
na Câmara dos Deputados; 7) n° 2248/00. Deputado PAULO MOURÃO. Solicita Informações ao
.Ministro do Meio Ambiente sobre informações por escrito acarca da incidência de incêndios na
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Amazônia Legal e suas causas; 8) nO 2249/00. Deputado WELLINGTON DIAS. Solicita
infonnações ao Ministro de Estado do Trabalho e Emprego sobre estatutos de entidades que se
utilizaram de recursos do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador; 9) n° 2250/00. Deputado DR.
ROSINHA. Solicita infomlações ao Ministro de Estado da Educação sobre instalação de
universidades estrangeiras; 10) nO 2251/00. Deputado JOÃO PAULO. Solicita infonnações ao
Ministro da Fazenda a respeito do processo de liquidação extrajudicial do Banco BMD S.A; 11) n"
2252/00. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao Ministro das Relações Exteriores,
acerca de um acordo com União Européia que prevê o fim das restrições sanitárias às exportações
dos produtos agropecuários brasileiros e, em contrapartida, a liberação do mar territorial brasileiro
para a produção pesqueira dos barcos europeus; 12) n" 2253/00. Deputado JOSÉ ANTONIO
AL\ffiIDA. Solicita infonnações ao Ministro do Esporte e Turismo sobre contrato entre a
Embratur e a Empresa Artplan Prime - firmado com dispensa de licitação para montagem do
estande do Brasil na Expo2000, em Hanover, Alemanha, tendo como tema os 500 anos do
descobrimento do Brasil; 13) nO 2255/00. Deputado REGINALDO GERMANO. Solicita
Infonnações ao Ministro da Educação sobre quantas. Faculdades, Escolas de Ensino Fundamental,
~JlBino Médio e Escolas Técnicàs, são de propriedade e administradas pela Igreja Católica no
Brasil, e que possuem o credenciamento jUJlto ao Ministro da Educação; 14) n" 2256/00. Deputado
AGNELO QUEIROZ. Solicita informações ao Sr. Ministro dos Transportes sobre Sindicância
realizada no Ministério dos Transportes; 15) n° 2257/00. Deputado DJALMA PAES. Solicita
informações ao Ministro da Previdência e Assistência Social, sobre o fechamento de Posto de
Atendimento do rnss no municipio do Cabo em Pernambuco; 16) n° 2258/00. Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita Informações ao Sr. Ministro de Ciência e Tecnologia sobre
fundos setoriais para ciência e tecnologia; 17) n° 2259/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Solicita infonnações ao Ministro da Integração Nacional sobre contingenciamento de recursos do
Orçamento da União; 18) nO 2260/00. Deputada VA.NESSA GRAZZIOTlN. Solicita informações
ao Sr. Secretário Especial de Desenvolvimento Urbano sobre contingenciamento de recursos do
Orçamento; 19) n° 2261/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita infonnações ao Sr.
Ministro dos Transportes sobre contingencianlento de recursos do Orçamento da União: 20) n"
2262/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita infonnações ao Sr. Ministro do Trabalho e
Emprego sobre medidas adotadas a partir de denúncias de contratação irregular de trabalhadores
pela TELEMAR; 21) n° 2263/00. Deputado VALDECI OLIVEIRA. Solicita informações ao
Ministro da Fazenda acerca do aumento dos crimes financeiros relativos ao crédito rural praticados
no Pais entre 1995 e 2000; 22) n° 2264/00. Deputado VALDECI OLIVEIRA. Solicita infonnações
ao Ministro das Comunicações sobre o fechamento de rádios, consideradas ilegais por aquele
ministério, no Estado do Rio Grande do Sul entre 1995 e 2000; 23) n° 2265/00. Deputado RUBEM
MEDINA. Solicita informações ao Ministro da Ciência e Tecnologia sobre a atual situação
operacional do Finep • Financiadora de Estudos e Projetos, empresa pertencente ao Ministério da
Ciência e Tecnologia; 24} nO 2266/00. Deputado CLEMENTlNO COELHO. Solicita informações
ao Ministro da Integração Nacional sobre créditos orçamentários destinados à Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF; 2~) n° 2267/00. Deputado
CLEMENITNO COELHO. Solicita infonnações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior referentes a operações de empréstimos e participações acionárias às empresas
nacionais e estrangeiras realizados pelo sistema BNDESIBNDESPAR nos processos de
privatização; 26) nO 2268/00. Deputado CLEMENTINO COELHO. Solicita infonnações ao
hrfinistro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior quanto a participação do BNDES na
reestruturação acionária das empresas Companhia Siderúrgica Nacional - CSN e Companhia Vale
do Rio Doc-ej 27) n° 2269/00. CFT. Solicita infonnação ao Ministro da Fazenda, sobre o
cronograma de trabalho para o processo de reestruturação dos bancos oficiais federais; 28) n°
2270/00. CDUI. Solicita infonnações ao Ministro das Comunicações, e à Agencia Nacional de
Telecomunicações - ANATEL, sobre os postos de atendimento, desativados e em operação. no
interior e na capital do Estado do Cearã; 29) nO 2271/00. CFFC. Solicita infonnações ao Ministro
da Saúde sobre os desvios de recursos federais pela Clfnica de Especialidades de Pedreiras
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(CLINEPE), localizada no município de Pedreiras, no Estado do Maranhão; 30) n° 2272/00.
CFFC. Solicita informações ao Ministro do Trabalho e Emprego sobre projetos desenvolvidos com
recursos do FAT no município de São José do Rio Preto/SP; 31) n° 2273/00. CFFC. Solicita
informações ao Ministro da Educação sobre o desvio de recursos federais pela Prefeitura Municipal
de Pedreiras, no Estado do Maranhão; 32) n° 2274/00. Deputado MARÇAL FILHO. Solicita
informações ao Ministro da Fazenda a respeito de estudos e propostas sobre o fim da participação
do Banco do Brasil no crédito rural; 33) n° 2275/00. Deputado JOSÉ PIMENTEL. Solicita
informações ao Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) sobre os
procedimentos administrativos de apuração de irregularidades da Companhia Energética do Cearâ
(COELCE), no fornecimento de energia elétrica na sua área de concessão; 34) n° 2276/00.
Deputado PAULO PAIM. Solicita informações ao Ministro das Relações Exteriores acerca do
cumprimento de sentença da Justiça Trabalhista Brasileira por uma agência especializada das
Nações Unidas; 35) nO 2278/00. Deputado EDUARDO CAMPOS. Solicita infonnações ao
Ministro da Fazenda sobre o programa "Farol do Desenvolvimento", gerido pelo Banco do
Nordeste; 36) n° 2279/00. Deputado MEDEIROS. Solicita. informações ao Ministro da Previdência
e Assistência Social sobre o cadastro de aposentados, pensionistas e dos inscritos na Lei Orgânica
da Previdência Social (LOAS); 37) n° 2280/00. Deputado MIRO TEIXEIRA. Solicita informações
ao Ministro da Previdência e Assistência Social sobre a situação fiscal perante o INSS, das
empresas que menciona; 38) n" 2281/00. Deputado MIRO TEIXEIRA. Solicita infonnações ao
Ministro da Previdência e Assistência Social sobre assentamentos funcionais e última lotação dos
servidores do INSS desligados do seu quadro, nos últimos dois anos; 39) na 2282/00. Deputado
PEDRO WILSON. Solicita infonnações ao Ministro da Educação acerca da previsão de recursos
para o FUNDEF e do cãlculo do valor mínimo por aluno, assim como da suplementação pela
União; 40) nO 2283/00. Deputada VAl\1ESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Ministro do
Desenvolvimento Agrário atinentes à administração da Superintendência Regional do !NCRA, do
Estado do Amazonas; 41) nO 2284/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita infomiações
ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior sobre o Acordo de Cooperação
entre a BioAmazônia e Novartis Phanna AG; 42) n° 2285/00. Deputada VANESSA
GRAZZIDTIN. Solicita informações ao Ministro do Meio Ambiente sobre o Acordo de
Cooperação entre a BioAmazônia e Novartis Pharma AG; 43) n° 2286/00. Deputado ALDO
REBELO. Solicita informações ao Ministro da Justiça a respeito da Representação promovida pelo
Sindicato Paulista das Empresas de Telemarketing, Marketing Direto e Conexos (SINTELMARK)
contra a Telecomunicações de São Paulo S/A (TELEFONICA) e Atento do Brasil S/A perante a
Secretaria de Direito Econômico deste Ministério; 44) nO 2287/00. Deputado WAGNER
SALUSTIANO. Solicita informações ao Ministro das Relações Exteriores sobre concessão de
passaportes diplomáticos; 45) n° 2288/00. Deputado WAGNER SALUSTIANO. Solicita
informações ao Ministro das Comunicações sobre ocorrências na Companhia Telefõnica do Estado
de São Paulo (TELEFONICA); 46) nO 2289/00. CDCMAM. Solicita informações ao Ministro das
Comunicações sobre viagem realizada pelo Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL) ao Rio de Janeiro; 47) na 2290/00. CDUI. Solicita informações ao Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão. no âmbito da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), sobre a publicação da Síntese de Indicadores Sociais/1999; 48) n" 2291/00.
CDill. Solicita infonnações ao Ministro de Minas e Energia, no âmbito da ELETROBRÁS, sobre o
consumo e demanda mensal de energia elétrica, por estados da Federação, no periodo de janeiro a
abril de 2000; 49) n° 2292/00. Deputado EDUARDO JORGE. Solicita informações ao Ministro
das Comunicações que seja respondido as questões sobre a incidetlcia de impostos sobre as
ligações telefõnicas no Brasil; 50) n° 2293/00. Deputado FERNANDO FERRO. Solicita
informações ao Ministio da Agricultura e do Abastecimento referentes ao procedimento de
fiscalização quando de recebimento, por parte do Brasil, de ajuda humanitária de organismos
multilaterais ou de outros países, sob a fonna de gêneros alimentícios; 51) n° 2294/00. Deputado
FERNANDO FERRO. Solicita infonnações ao Ministro das Relações Exteriores referentes ao
recebimento, por parte do Brasil, de ajuda humanitária de organismos multilaterais ou de outros
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países, sob a fonna de gêneros alimentícios; 52) n° 2295/00. Deputado FERNANDO FERRO.
~olicita informações ao Ministro de Minas e Energia referentes à situação de pessoa1-d~0perador- .
Nacional do Sistema (ONS); 53) n° 2296/00. Deputado JAIR BOLSONARO. Solicita informações
ao Ministro da Educação a respeito do descumprimento, por parte das instituições públicas de
ensino, da Lei n° 9536, de 1997; 54) nO 2297/00. Deputado CORONEL GARCIA. Solicita
informações ao Ministro da Fazenda sobre leilões promovidos pela Caixa Econômica Federal; 55)
nO 2298/00. Deputado WAiTER PINHEIRO. Solicita informações ao Ministro das Comunicações
sobre a realização de Convênio entre a ANATEL e a Policia Federal para a repressão policial das
associações mantenedoras de rádios comunitárias; 56) n° 2299/00. Deputado MARCOS ROLIM.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Defesa sobre militares designados como instrutores,
monitores ou alunos, a partir de 5 de outubro de 1988, na "Escola das Américas", mantida pelo
governo dos Estados Unidos da América" em Fort Benning, GA; 57) nO 2300/00. Deputado
MARCOS ROLIM. Solicita informações ao Sr. Ministro da Defesa sobre operações militares de
repressão à guerrilha colombiana, desenvolvidas pelo Exército Brasileiro, na região de Traíra, em
1991; 58) n° 2301/00. CREDN. Solicita informações ao Sr. Ministro de Relações Exteriores e
Defesa Nacional sobre matéria veiculada através da Internet na qual o Brasil aparece em mapas
dividido; 59) n° 2302/00. Deputado AVENZOAR ARRUDA. Solicita informações ao Sr. Ministro
do Trabalho e Emprego sobre convênios celebrados entre o Ministério e as centrais sindicais para
qualificação profissional e aplicação dos recursos do FAT; 60) n" 2303/00. Deputado AIRTON
DIPP. Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda para que o mesmo forneça os dados
relativos ao abatimento ou compensação de tributos decorrentes do ágio obtido com a venda das
empresas que integraram o Programa Nacional. de Desestatização; 61) n° 2304/00. Deputado
VIVALDO BARBOSA. Solicita informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre notícias
veiculadas pela imprensa na Usina de ltaipu; 62) n" 2305/00. Deputado JORGE PINHEIRO.
Solicita informações ao Sr. Ministro das Relações Exteriores sobre aspectos da relação de trabalho
mantida entre brasileiros e embaixadas e organismos internacionais, com sede no Brasil; 63) nO
2306/00. Deputado MARCOS CINTRA. Solicita informações ao Sr. Ministro dos Transportes
sobre plano de assistência médica instituido pelo Ministério; 64) n° 2307/00. Deputada VANESSA
GRAZ;ZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde sobre atraso no pagamento dos
salários aos Guardas de Endemias contratados, a partir do convênio n" 430/97, assinado entre a
Fundação Nacional de Saúde e o Município de Boca do Acre, Estado do Amazonas; 65) n°
2308/(40. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, Solicita informações ao Sr. Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão sobre os índices de mortalidade infantil, divulgados pelo IBGE;
66) n° 2309/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre Planilhas de Custos de Medicamentos; 67) n° 2310/00. Deputada VANESSA
GRAZZIO~. Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre processos movidos pelo
Conselho de Acompanhamento dos Direitos Econômicos - CADE, contra as indústrias de
medicamentos; 68) nO 2311/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita infonnações ao Sr.
Ministro da Saúde sobre a Medida Provisória n° 2000-12, de 13 de janeiro de 2000; 69) n°
2312/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde
sobre os Distritos Sanitários Indígenas em Roraima e toda a Amazônia Legal; 70) n" 2313/00.
Deputada VANESSA GRAZZlOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro da ~aúde sobre os
recursos disponibilizados pelo Programa de Reforço à Reorganização do Sistema Unico de Saúde
(REFORSUS), para o Estado do Amazonas; 71) nO 2314/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre o relatório do Banco Central a respeito de
casas de câmbio em áreas de fronteira; 72) nO 2315/00. Deputada VA.1'.ffiSSA GRAZZlOTIN.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde sobre as equipes de saúde da família; 73) n°
2316/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita Informações ao Sr. Ministro do Meio
Ambiente sobre a Associação Brasileira para o uso Sustentável da Biodiversidade - Bioamazônia;
74) n° 2317/00. Deputado WELLINGTON DIAS. Solicita informações ao Ministro do Trabalho e
Emprego sobre projetos desenvolvidos com recursos do FAT nos municípios de UberIândia e
Araguari(MG); 75) n° 2318/00. CFFC. Solicita informações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento,
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Indústria e Comércio Exterior sobre o não repasse de recursos provenientes da privatização da
Companhia Vale do Rio Doce ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A - BDMG; 76)
n° 2319/00. Deputado RICARDO FERRAÇO. Solicita informações ao Sr. Ministro do Trabalho e
Emprego sobre a utilizaç~o dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT; 77) nO
2320/00. Deputado DR. HELIO. Solicita informações ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento
e Gestão sobre os convênios finnados entre a '!Jnião e o município de Campinas, Estado de São
Paulo; 78) na 2321/00. Deputado DR. HELIO. Solicita informações ao Sr. Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão sobre os bens patrimoniais da União na cidade de Campinas,
Estado de São Paulo; 79) na 2322/00. Deputado EDUARDO PAES. Solicita informações ao Sr.
Ministro da Defesa sobre a eventual mudança de categoria do Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de
Janeiro; 80) nO 2323/00. Deputado PEDRO EUGÊNIO. Solicita informações ao Sr. Ministro da
Integração Nacional sobre perdas da União na eventual troca das debêntures por ações dos
empreendimentos financiados com recursos do FINOR; 81) nO 2324/00. Deputado JOSÉ
MACHADO. Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre o lançamento do novo papel
moeda (cédulas de plástico); 82) nO 2325/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita
informações ao Sr. Ministro do Meio Ambiente sobre o Acordo de Cooperação entre a
BioAmazônia e Novartis Phanna AG; 83) nO 2326/00. Deputado JAIR. MENEGUELLI. Solicita
informações ao Sr. Ministro das Comunicações sobre detentores de concessão dos serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens no Estado de São Paulo; 84) n° 2327/00. Deputado JOSÉ
ANTONIO AL..'AEIDA. Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre as condições de
funcionamento das Delegacias da Receita Federal nos Estados; 85) n° 2328/00. Deputado JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA. Solicita informações ao Sr. Ministro da Ciência e da Tecnologia sobre a
possibilidade de fechamento do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas; 86) na 2329/00. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita infonnaçôes ao Sr. Ministro da Saúde sobre a situação do seguro saúde
e das operadoras de planos de saúde; 87) n° 2330/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia sobre os convêmos celebmdos por
Universidades Públicas, Fundação Osvaldo Cruz e Museu Goeldi com a empresa Extraeta
Moléculas Naturais Ltda; 88) nO 2331/00. Deputada VANESSA GRAZZlOTIN. Solicita
informações ao Sr. Ministro do Meio Ambiente sobre os convênios celebrados por Universidades
Públicas, Fundação Osvaldo Cruz, Museu Goeldi e a EMBRAPA com a empresa Extraeta
Moléculas Naturais Ltcla; 89) n° 2332/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita
infonnaçàes ao Sr. Ministro da Educação sobre os convênios celebrados por Universidades
Públicas com a empresa Extracta Moléculas Naturais Ltda; 90) n° 2333/00. Deputada VANEsSA
GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre os recursos disponibilizados
pelo Banco da Amazônia - BASA; 91) na 2334/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita
informações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário sobre relação de todos os imóveis rorais
registrados no Cadastro de Terras do !NCRA com mais de 10 mil hectares n a Amazônia; 92) n°
2335/00. Deputado NILSON MOURÃO. Solicita informações ao Sr. Ministro Chefe da Casa Civil
da Presidência da República sobre convênio firmado entre o município de Plácido de CastrolAC e a
Diretoria-Geral de Administração da Presidência da República no ano de 1998; 93) nO 2336/00.
COMISSÃO EXTERNA MORTE EX-PRESIDENTE JK. Solicita informações ao Ministro-Chefe
do Gabinete de Segurança Nacional sobre a abertura dos arquivos referentes ao ex-Presidente'
Juscelino Kubitschek; 94) nO 2337/00. COMISSÃO EXTERNA MORTE EX-PRESIDENTE JK.
Solicita informações ao Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional sobre os
assentamentos funcionais do ex-servidor Francisco Gil Castelo Branco do Set'VÍço Nacional de
Informações; 95) nO 2338/00. Deputado DR. ROSINHA. Solicita infonnações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre a importação de substância química - fosfeto de alumínio - pela empresa Casa
Bem;mio Ltda; 96) n° 2339/00. Deputado DR. ROSINHA. Solicita informações ao Sr. Ministro da
Agricultura e do Abastecimento sobre importação de substãncia qufrnica - fosfeto de alumínio -
pela empresa Casa Bernardo Ltda; 97) n° 2340/00. Deputado GERALDO SIMÕES. Solicita
informações ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abastecimento sobre produtos químicos; 98) n°
2341/00. Deputado GASTÃO VIEIRA. Solicita informações ao Sr. Ministro das Comunicações
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sobre liberação de recursos, pela TELEBRÁS, para o Fundo Nacional de Cultura (MECENATO);
99) na 2342100. Deputado GASTÃO VIEIRA. Solicita informações ao Sr. Ministro da Cultura
sobre apoio àFundação Nativa - FUNATIVA, para restauração da Igreja Nossa Senhor do Canno e
para a Estabilização e Consolidação do Palacete do Barão do Mearim, ambos no Município de
Alcântara, Estado do Maranhão; 100) na 2343/00. Deputado GASTÃO VIEIRA. Solicita
informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre a situação das contas vinculadas dos trabalhadores
no FGTS; 10l} na 2344/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr.
~inistro da Fazenda sobre as investigações feitas pela Receita Federal, das empresas Maksoud
Plaza, Benayon Indústria de Papel e Celulose - BIPACEL e a Construtora Servlease; 102) n°
2345/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro da Integração
Nacional sobre a fiscalização especial feita pela Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM, nas empresas Maksoud Plaza, Benayon Indústria de Papel e Celulose -
BIPACEL e a Construtora Servlease; 103) na 2346/00. Deputado PAULO LIMA. Solicita
informações ao Ministério da Justiça sobre providências tomadas com relação às recomendações da
CPI do ECAD; 104) n° 2347/00. Deputado ROBERTO PESSOA. Solicita informações ao Sr.
Ministro da Previdência e Assistência Social sobre acidentes de trabalho nos estados da Região
Nordeste; 105) n° 2348/00. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita informações ao Sr.
Ministro da Fazenda para que, no âmbito do Tribunal Regional Federal - TRF, la Região, preste
inforntaçàes sobre o montante de multas e juros de mora pagos, neste exercício financeiro,
decorre.O.tes do atraso de pagamento de quaisquer espécies, em virtude da não-liberação financeira
~ orçamento; 106) na 2349/00. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita informações ao Sr.
Ministro da Fazenda para que, no âmbito do Tribunal Regional Federal - TRF, 38 Região, preste
informações sobre o montante de multas e juros de mora pagos, neste exercício financeiro,
decorrentes do atraso de pagamento de quaisquer espécies, em virtude da não-liberação financeira
do orçamento; 107) nD 2350/00. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita informações ao Sr.
Ministro da Fazenda para que, no âmbito do Tribunal de Contas da União - TCU, preste
informações sobre o montante de multas e juros de mora pagos, neste exercício financeiro,
decorrentes do atraso de pagamento de quaisquer espécies, em virtude da não-liberação financeira
do orçamento; 108) n° 2351/00. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita informações ao Sr.
Ministro da Fazenda para que. no âmbito da Procuradoria-Geral da República, preste informações
sobre o montante de multas e juros de mora pagos, neste exercício financeiro, decorrentes do atraso
de pagamento de quaisquer espécies, em virtude da não-liberação financeira do orçamento; 109)
nD 2352100. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda
sobre o mont8I'lte de multas e juros de mora pagos. neste exercício financeiro, decorrentes do atraso
de pagamento de quaisquer espécies, em virtude da não-liberação financeira do orçamento; 110)
n° 2353/00. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda
para que, no âmbito do Tribunal Regional Federal - TRF, 2a Região, preste infonnações sobre o
montante de muItas e juros de mora pagos, neste exercício financeiro, decorrentes do atraso de
pagamento de quaisquer espécies, em. virtude da não-liberação financeira do orçamento; 111) na
2354/00. Deputado ALEXANDRE CARnOSO. Solicita infonn3.ÇÕes ao Sr. Ministro da Fazenda
para que, no âmbito da Procuradoria Regional da República da 1" Região, preste infol'lllllÇões sobre
o montante de multas e juros de mora pagos, neste exercício financeiro, decorrentes do atraso de
pagamento de quaisquer espécies, em virtude da não-liberação financeira do orçamento; 112) n°
2355/00. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita infonnações ao Sr. Ministro da Fazenda
para que, no âmbito da Procuradoria Regional da República da 28 Região, preste infonnações sobre
o montante de multas e juros de mora pagos, neste exercício financeiro, decorrentes do atraso de
pagamento de quaisquer espécies, em virtude da não-liberação financeira do orçamento; 113) n"
2356/00. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda
para que, no âmbito da Procuradoria Regional da República da 58 Região, preste informações sobre
o montante de multas e juros de mora pagos, neste exercício financeiro, decorrentes do atrasq de
pagamento de quaisquer espécies, em virtude da não-liberação financeira do orçamento; 114) na
23~7/00. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita infonnações ao Sr. Ministro da Fazenda
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para que, no âmbito da Procuradoria Regional da República da 4a Região, preste informações sobre
o montante de multas e juros de mora pagos, neste exercicio financeiro, decorrentes do atraso de
pagamento de quaisquer espécies, em. virtude da não-liberação financeira do orçamento; 115) n"
2358/00. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda
para que, no âmbito da Procuradoria Regional da República da 3& Região, preste informações sobre
o montante de multas e juros de mora pagos, neste exercício financeiro, decorrentes do atraso de
pagamento de quaisquer espécies, em virtude da não-liberação financeira do orçamento; 116) n°
2359/00. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda
para que, no âmbito do Tribunal Regional Federal - TRF, 5- Região, preste informações sobre o
montante de multas e juros de mora pagos, neste exercicio financeiro, decorrentes do atraso de
pagamento de quaisquer espécies, em virtude da não-liberação financeira do orçamento; 117) nO
2360/00. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda
para que, no âmbito do Tribunal Regional Federal - TRF, 4" Região, preste informações sobre o
montante de multas e juros de mora pagos, neste exercicio financeiro, decorrentes do atraso de
pagamento de quaisquer espécies, em virtude da não-liberação financeira do orçamento; 118) n°
2361/00. Deputado DR. HÉLIO. Solicita informações ao Sr. Ministro dos Transportes sobre a Rede
Ferroviária Federal S/A e o Veículo de Transporte sobre Trilhos - VLT, de CampinaslSP; 119) n"
2362100. Deputado HERCULANO ANGFIDffim. Solicita informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre apreensões de microcomputadores e seus acessórios; 120) n"' 2363/00. Deputado
WALTER PINHEIRO. Solicita informações ao Sr. Ministro das Minas e Energia sobre 'dados
referentes a postos de revenda de combustíveis derivados de petróleo e de álcool combustível no
Estado da Bahia; 121) n" 2364/00. Deputado JOÃO CALDAS. Solicita informações ao Sr.
Ministro das Minas e Energia sobre quais os agentes beneficiados com recentes leilões de 'álcool
promovidos pelo Governo Federal, respectivos valores e a vantagem auferida pelo consumidor
brasileiro; 122) n° 2365/00. Deputado DR. HÉLIO. Solicita informações ao Sr. Ministro da Defesa
sobre a reforma ou ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos, em CampinasiSP; 123) nO
2366/00. Deputado RICARDO BERZOlNI. Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda: sobre
o acumulo de funções dos dirigentes dos bancos federais e dos ocupantes dos cargos de confiança
desse Ministério; 124) nO 2367/00. Deputado DR. ROSINHA. Solicita infonnações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre importação de agrotóxicos; 125) n° 2368/00. Deputado SÉRGIO NOVAIS.
Solicita informações ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre a relação de
servidores públicos federais do Ceará, da Administração Direta e Indireta, por meio de arquivo
magnético; 126) na 2369/00. Deputado PAULO LIMA. Solicita informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre providências tomadas com relação às recomendações da CP! do ECAD; 127) n°
2370/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde
sobre o Programa de Humanização no Pré-Natal; 128) n° 2371/00. Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social sobre as
Empresas inadimplentes devedoras das contribuições ao INSS; 129) na 2372/00. Deputada
VAl'ffiSSA GRAZZIOTIN. Solicita infonnações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre os recursos
disponibili~dospelo Bl.U1éO da Amazônia S/A - BASA; 130) n° 2373/00. Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN. Solicita infonnaçôes ao Sr. Ministro da Educação sobre o Censo da Educação
Superior de 1999, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP;
131) n° 2374/00. COUI. Solicita informações ao Sr. Ministro das Minas e Energia, no âmbito da
Agência Nacional de Energia Elétrica, sobre o Requerimento de informação n° 2042, de 2000, de
autoria do Sr. Deputado Sérgio Novais, sobre aplicação de multa à COELCE, considerando que o

. conteú .:'J d~ resposta não corresponde a totalidade do solicitado no requerimento; 132) n° 2375/00.
. CDUI. Solicita informações ao Sr. Ministro das Minas e Energia, no âmbito da Agência Nacional

de Energia Elétrica. sobre cópia da íntegra do Relatório de Comunicação de Falhas e
Transgressões à Legislaçlío e ao Contrato de Concessão, relativo à COELCE; 133) n" 2376/00.
CDUI. Solicita informações i!ú Sr. Ministro das Minas e Energia, no âmbito da Agência Nacional
de Energia Elétrica, SObre <lo ::..;ação de multa à Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro 
CERJ, no- valor de R$ 2.9 milhões; 134) n" 2377/00. CECD. Solicita infonnações ao Sr. Ministro

11



Dezembro. de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 67673

da Cultura sobre os preparativos brasileiros para a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Fonnas Conexas de Intolerância; 135) n° 2378/00.
Deputado WALTER PINHEIRO. Solicita informações ao Sr. Ministro das Comunicações sobre os
Processos para Apuração de Descumprimento de Obrigações - PADOs, instaurados contra as
operadoras de telefonia fixa por descumprimento das metas de qualidade e de universalização
previstas nos contratos de concessão, a serem prestadas pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATELj 136) n° 2379/00. Deputado WALTER PINHEIRO. Solicita
informações ao Sr. Ministro das Minas e Energia .sobre irregularidades na contratação de
Platafonnas Marítimas; 137) n° 2380/00. Deputado SERGIO NOVAIS. Solicita infonnações ao
Sr. Ministro das Relações Exteriores sobre os contratos firmados com a empresa Marketing,
Estratégia e Comunicação Institucional Ltda - MCI e o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e
Econômicas - IPESP; 138) n° 2381/00. Deputado SÉRGIO NOVAIS. Solicita infonnações ao Sr.
Ministro da Previdência e Assistência Social sobre os contratos finnados com a empresa
Marketing, Estratégia e Comunicação Institucional Ltda - MC! e o Instituto de Pesquisas Sociais,
Políticas e Econômicas - IPESP; 139) n° 2382/00. Deputado SÉRGIO NOVAIS. Solicita
informações ao Sr. Ministro do Trabalho e Emprego sobre os contratos firmados com a empresa
Marketing, Estratégia e Comunicação Institucional Ltda - MCI e o Instituto de Pesquisas Sociais,
Políticas e Econômicas - IPESP; 140) nO 2383/00. Deputado SÉRGIO NOVAIS. Solicita
informações ao Sr. Ministro dos Transportes sobre os contratos firmados com a empresa
Markqting, Estratégia e Comunicação Institucional Ltda M Me! e o Ins?tuto de Pesquisas Sociais,
Politicas e Econômicas - IPESP; 141) n° 2384/00. Deputado SERGIO NOVAIS. Solicita
informações ao Sr. Secretário de Comunicação de Governo da Presidência da República sobre os
contratos firmados com a empresa Marketing, Estratégia e Comunicação Institucional Ltda; 142)
n° 2385/00. Deputado SÉRGIO NOVAIS. Solicita informações ao Sr. Ministro da Agricultura e do
Abastecimento sobre os contratos firmados com a empresa Marketing, Estratégia e Comunicação
Institucional Ltda M MCI e o Instituto de Pesquisas Sociais, Polfticas e Econômicas - IPESP; 143)
n° 2386/00. Deputado SÉRGIO NOVAIS. Solicita informações ao Sr. Ministro das Comunicações
sobre os contratos firmados com a empresa Marketing, Estratégia e Comunicação Institucional
Ltda - MCI e o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas - IPESP, incluindo a Agência
Nacional de Telecomunicações - ANATEL; 144) n° 2387/00. Deputado SÉRGIO NOVAIS.
Solicita infonnações ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abastecimento sobre os contratos
firmados com a empresa Marketing, Estratégia e Comunicação Institucional Ltda - MCI; 145) n°
2388/00. Deputado SÉRGIO NOVAIS. Solicita infonnações ao Sr. Ministro das Minas e Energia
sobre os contratos firmados com a empresa .Marketing, Estratégia e Comunicação Institucional
Ltda - Mel e o Instituto de Pesquisas Sociais, PoHticas e Econômicas - IPESP. incluindo a ANEEL
e ANP; 146) nO 2389/00. Deputado SÉRGIO NOVAIS. Solicita informações ao Sr. Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior sobre 05 contratos firmados com a empresa
Marketing, Estratégia e Comunicação Institucional Ltda - MCl e o Ins!ituto de Pesquisas Sociais,
Políticas e Econômicas - IPESP; 147) n° 2390/00. Deputado SERGIO NOVAIS. Solicita
informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre os contratos firmados com a empresa Marketing.
Estratégia e Comunicação Institucional Ltda - MCI ~ o Instituto de Pesquisas Sociais, PoUticas e
Econômicas - IPESP; 148) n° 2391/00. Deputado SERGIO NOVAIS. Solicita informações ao Sr.
Ministro da Integração Nacional sobre os contratos firmados com a empresa Marketing, Estratégia
e Comunicayão Institucional Ltda - MCl e o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas
_ IPESP; 149) n° 2392100. Deputado SÉRGIO NOVAIS. Solicita infonnações ao Sr. Ministro da
Justiça sobre os contratos firmados com a empresa Marketing, Estratégia e Comunicação
Institucional Ltda - MCl e o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas - IPESP; 150)
n° 2393/00. Deputado SÉRGIO NOVAIS. Solicita infonnaçães ao Sr. Ministro do Meio Ambiente
sobre os contratos firmados com a empresa Marketing, Estratégia e Comunicação Institucional
Ltda - MCl e o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas - IPESPj 151) n° 2394/00.
Deputado SÉRGIO NOVAIS. Solicita informações ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão sobre os contratos finnados com a empresa Marketing~ Estratégia e Comunicação
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Institucional Ltda ~ MCI ~ o Instituto de Pesquisas Sociais, Politicas e Econômicas - IPESP; 152)
n° 2395/00. Deputado SERGIO NOVAIS. Solicita informações ao Sr. Ministro da Ciência e
Tecnologia sobre os contratos firmados com a empresa Marketing, Estratégia e Comunicação
Institucional Ltda • MC~ e o Instituto de Pesquisas Sociais, Politicas e Econômicas - IPESPi 153)
nO 2396/00. Deputado SERGIO NOVAIS. Solicita infonnaçães ao Sr. Ministro da Cultura sobre os
contratos firmados com a empresa Marketing, Estratégia e Comunicação Institucional Ltda - MCI e
o .Jnstituto de Pesquisas Sociais, Politicas e Econômicas - IPESP; 154) n° 2397/00. Deputado'
SERGIO NOVAIS. Solicita informações ao Sr. Ministro da Defesa sobre os contratos firmados'
com a empresa Marketing, Estratégia e Comunicação Institucional Ltda - Mel e o Instituto de
Pesquisas Sociais, Politicas e Econômicas ~ IPESP; 155) n° 2398/00. Deputado SERGIO
NOVAIS. Solicita informações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário sobre os contratos'
firmados com a empresa Mmeting, Estratégia e Comunicação Institucional Ltda ~ MCI e o
In~tuto de Pesquisas Sociais, Politicas e Econômicas - IPESP; 156) n° 2399/00. Deputado
SERGIO NOVAIS. Solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde sobre os contratos firmados com
a empresa Marketing, Estratégia e Comunicação Institucional Ltda - MCI e o Instituto de Pesquisas
Sociais, Polfticas e Econômicas - IPESP; 157) n° 2400/00. Daputado sÉRGIO NOVAIS. Solicita .
informações ao Sr. Ministro da Educação sobre os contratos firmados com a empresa Marketing,
Estratégia e Comunicação Institucional Ltda ~ MCI e o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e'
Econômicas - IPESP; 158) n" 2401/00. Deputado SÉRGIO NOVAIS. Solicita informações ao Sr.
Ministro do Esporte e Turismo sobre os contratos firmados com a empresa Marketing, Estratêgia e
Comunicação Institucional Ltda • Mel e o Instituto de Pesquisas Sociais, Politicas e Econômicas 
IPESP; 159) nO 2402/00. Deputado JOSÉ DIRCEU. Solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde
sobre obras de construção do Hospital Regional de Cacoal/RO; 160) n° 2403/00. Deputado
SL\lfÃO SESSIM:. Solicita informações ao Sr. Diretor~Geral da Agência Nacional do Petróleo 
ANP sobre a exceção contida nos §§ 1° e2° do art. 12, da Portaria n° 116, de 2000, da ANP; 161)
n° 2404/00. Deputado EDUARDO CA..\1.POS. Solicita informação ao Sr. Ministro dos Transportes
sobre obras em rodovias federais no Pais; 162) nO 2405/00. Deputado JOÃO HERRMANN NETO.
Solicita informações ao Sr. Ministro das RekJações Exteriores sobre as providências tomadas
quanto à libertação dos presos poUticos argentinos; 163) n° 2406/00. Deputado MEDEIROS.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social sobre renúncia
previdenciária das Entidades Filantrópicas; 164) nO 2407/00. Deputado GUSTAVO FRUET.
Solicita informação ao Sr. Ministro da Fazenda sobre a retenção de royalties; 165) n° 2408/00.
Deputado WALTER PINHEIRO. Solicita informação ao Sr. Ministro das Minas e Energia sobre os .
planos de contingência da PETROBRÁS; 166} n° 2409/00. Deputado WALTER PINHEIRO.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Defesa sobre interferências das rMios às aeronaves; 167)
nO 2410/00. Deputado ANTÔNIO JORGE. Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre a
aplicação de recursos realizados pelo Banco do Brasil no Estado do Tocantins; 168) nO 2411/00.
Deputado CORONEL GARCIA. Solicita infonnações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre leilões
promovidos pela Caixa Econômica Federal - CEF; 169) n° 2412/00. Deputada LUIZA
ERUNDINA. Solicita informações ao Sr. Ministro das Minas e Energia sobre a contratação de
escritório de advocacia para acompanhar os processos trabalhistas da ELETRONORTE; 170) nO
2413/00. Deputado RICARDO BERZOINl. Solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça sobre a
composição societãria da empresa Prossegur-Brasil S/A; 171) n° 2414/00. Deputado
WALDOMlRO FIORAVANTE. Solicita informações ao Sr. Ministro da Educação sobre a
liberação de verbas do FUNDEF ao Município de ErechimlR.S; 172) n° 2415/00. Deputado
MILTON TEMER. Solicita informações ao Sr. Ministro das Minas e Energia sobre os contratos de
publicidade finnados pela ANP; 173) nO 2416/00. Deputado ROBERTO PESSOA. Solicita
informações ao Sr. Ministro das Minas e Energia sobre as tarifas cobradas pela Companhia
Hidroelétrica do São Francisco - CHESF; 174) n· 2417/00. Deputado JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA. Solicita infonnações ao Sr. Ministro do Trabalho e Emprego e ao Sr. Ministro~Chefe
da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a respeito de anúncio publicado
nos jornais de circulação nacional, no dia de ontem, 1° de agosto de 2000; 175) n° 2418/00.
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Deputado MENDES RIBEIRO FlLHO. Solicita informaç&s ao Sr. Ministro da Fazenda sobre a
consolidação ~ refinanciamento de dívidas ~ Estado do Rio Gmnde do Sul; 176) n° 2419/00,
Deputado WALTER PINHElllO. Solicita infomi<.l. ões ao Sr. SfiniStiOdas Comüiiicaçôes a -
respeito de débito de entidades executantes dos sen"'.J5 de telecomunicações, referentes àTa.'ia de
Fiscalização de Funcíonamentcl . TFF; à Mulo.l de hl;raç?!O à Legislação de Telecomunicações; ao
Preço Público pelo Direito d~ '.'c . de Radio-freqüência; e à Tm:a de Fiscalização de Instalação _
TPI; 177) nO 2420/00. Dep'l :d", ADÃO PRETTO. Solicita informações ao Sr. Ministro do
Desenvolvimento Agrário a I'el)~".;iito do cancelamento de cadastro de propriedades rurais; 178) n°
~42l/00. Deputado ARLINDO CHINAGLlA.. Solicita infonnações ao Sr. Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão sobre c.ontratação e rennmeração de serviços terceiriz-~os

prestados ao Ministério e aos órg"' ~ federais a ele vinculados; 179) nO 2422/00. Deputado
RONALDO VASCONCELLOS. Sd" ;~'1 informações ao Sr. Ministro das Minas e Energia sobre
os critérios e parâmetros utilizados p:.,::: o enquadramento do c.onsumidor na faixa de tarifa mÍlúma
sobre o uso residencial de energia eLirlca; 180) nf> 2423/00. Deputado DR. ROSINHA. Solicita
informações ao Sr. Ministro do Desenvolvi..nento Agrário sobre ·convênios e locação de imóvel;
l~D na 2424/00. Deputado AlRTON DIPP. Solicita infonnações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre
a devolução de empréstimo compulsório cobrado no período de 1986 a 1989; 182) n" 2425100.
Deputado MARÇAL FILHO. Solicita infonnaçôes ao Sr. Jyiinístro da Fazenda sobre procedimento
de cobrança das dividas relacionadas ao "cheque especial" pelas instituições financeiras; 183) n"
2426/QO. Deputado DJALMA PAES. Solicita infonnações ao Sr. Ministro da Previdência c
Assistência Social sobre o montante dos cortes orçamentários efetuados na área social; 184) n"
2427/00. Deputada MARISA SERRANO. Solicita infonnaçi:ies ao Sr. Ministro da Justiça acerca da
situação das construções dos presídios financiados pdO Fundo Penitenciário - FUP~; 185) n"
2428/00. Deputado AVENZOAR ARRUDA. Solicita informações ao Sr. Ministro da, Educação
sobre os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental -
FUNDEF; 186) n" 2429/00. Deputado RONALDO VASCONCELLOS. Solicita informações ao
Sr. Ministro do Esporte e Turismo sobre o movimento turístico entre o Brasil e a )Jemanha; 187)
n" 2430/00. Deputado WALTER PlNHEIRO. Solicita infonnações ao Sr. Ministro da Saúde sobre
ações da Agência de Vigilância Sanitária na fiscalização dos produtos transgênicos; 188) n°
2431/00. Deputado WALTER PINHEIRO. Solidta informações ao Sr. Ministro da Ciência e
Tecnologia sobre os produtos transgênicos; 189) n° 2432/00. Deputado WALTER PINHEIRO.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça sobre ações da Polícia Fedeml sobre os produtos
transgênicos; 190) n° 2433/00. Deputado VICEJ;..ITE CAROPRESO~ Solicita informações ao Sr.

: Ministro da Justiça sobre as ações do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN e a
utilização de recursos provenientes da arrecadação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoills
Causados por Veiculas Automotores ou por Sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não - DPVAT;
191) n° 2434/00. Deputado MIRO TEIXEmA. Solicita informações ao Sr. Ministro da Previ<i\;ncia
e Assistência Sucial sobre condenados por fraudes previdenciárias no município de Duque de
CaxiaslRJ; 192} n° 2435/00. Deputado PEDRO EUGÊNIO. Solicita infonnações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre perdas da União na eventual troca das debêntures por ações dos
empreendimentos financiados com recursos do FINOR; 193) n° 2436/00. Deputado MILTON
TEMER. Solicita infonnações ao Sr. Ministro da Previd:3!lcia e Assistência Social sobre pagamento
de beneficios em atraso; 194) n" 2437/00. Depmado ?vaRO TEIXEIRA. Solicita infonnações ao
Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social sobre assentamentos funcionais e última lotação
de todos os servidores do IN'SS no país; 195) n° 2438/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça 20bre inquérito movido pela Policia Federal por
formação de carte1 dos laboratórios farmacêutl ê eIs; 196) n" 2439/00. Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Minis...o da Saúde sobre a política de medic!Ullentos e
assistência farmacêutica de lodos os Estados; 197) nO 2440/00. Deputada V.ANESSA
GRAZZIOTIN. Solicita ini 'L laçães ao Sr. Ministro das Minas e Energia sobre a adoç~ de
medidas para viabilizar o sm.eamento integral do igarapé do CUl'UI'lÍ. em Manaus, no Estado do
Amazonas; 198) n° 2441/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita infonnações !lO Sr.
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Ministro da Educação sobre as escolas Lar Linda Tanure e Adicam.: Escola Vocacional Masrour, na '
zona leste de Manaus, Estado do Amazonas; 199) na 2442/00. Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde sobre os mecanismos que asseguram
ampla comunicação, informação e educação sobre os medicamentos genéricos; 200) nO 2443/00.
Deputado AGNELO QUEIROZ. Solicita informações ao Sr. Procurador-Geral da República sobre
cópia de documento do Ministério Público do Trabalho; 201) n° 2444/00. Deputado AGNELO
QUEIROZ. Solicita informações ao Sr. Ministro dos Transportes sobre Correição Extraordinária,
realizada na Procuradoria-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER;~

202) nO 2445/00. Deputado MIRO TEIXEIRA. Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda
sobre o rastreamento da movimentação e a identificação do destino final dos recursos
orçamentários alocados à construção do Fórum Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 2-,
Região/São Paulo, desde o ano de 1992, a serem realizadas pelo Banco Central do Brasil; 203) nO,
2446/00. Deputado DR. ROSTh"HA. Solicita informações ao Ministro da Fazenda sobre o repasse
dos recursos arrecadados nos concursos de loteria esportiva federal às entidades de prática

. desportiva; 204) n" 2447/00. Deputado JORGE WilSON. Solicita infonnações ao Ministro daí
, Saúde referente aos gastos com Agentes Comunitários de Saúde e Equipe; 205) nO 2448/00:,:
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Secretário Especial de:
Desenvolvimento Urbano da Presidência da República sobre as medidas adotadas para sanar ~ :
dificuldades do abastecimento de água, na cidade de Manaus; 206) n° 2449/00. Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita infonnações ao Ministro do Meio Ambiente sobre a rylação
dos servidores disponibilizados pelo Poder Público ou contratados, bem como a relação de pessoas,
empresas ou entidades que prestaram qualquer tipo de consultoria ou assessoramento à Associação
Brasi1eir~ para o uso Sustentável da Biodiversidade da Amazônia ~ BIOAMAZÔNlA; 207) n°
2450/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita infonnações ao Ministro do Meio,
Ambiente sobre os montantes e datas dos recursos públicos liberados para a Associação Brasileira'
para o uso Sustentável da Biodiversidade da Amazônia - BIOAMAZÔNIA; 208) n° 2451/0D.
Deputada VAl\TESSA GRAZZIOTIN. Solicita infonnações ao Ministro do Meio Ambiente, sobre o
Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para o Uso Sustentável da Biodiversida~e da
Amazônia - PROBEM e à Associação Brasileira para o uso Sustentável da Biodiversidadc da:
Amazônia - BIOAMAZóNIA, sobre data, local e tema de todos os Workshops realizados; 209) n°
2452/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Ministro do Meio
Ambiente, sobre o Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para o Uso Sustentâvel da'
Biodiversidade da Amazônia - PROBEM e à Associação Brasileira para o uso Sustentável da'
Biodiversidade da Amazônia - BIOAMAZÔNIA, sobre cópia dos estudos e10u projetos, com seus
relatórios finais; 210) n° 2453/00. CFFC. Solicita infonnações ao Sr. Ministro do
Desenvolvimento Agrário sobre as providências tomadas em relação às denúncias d~

superfaturamento nas desapropriações de terra no Estado do Maranhão; 211) n° 2454/00. CFFC:
Solicita informações ao Sr. Ministro da Integração Nacional sobre a execução das obras das
empresas Maksoud Plaza, Benayon Indústria de Papel e Celulose ~ BIPACEL e da Construtora
Servlease; 212) nO 2455/00. CFFC. Solicita informações ao Sr. Procurador-Geral da República
sobre a execução das obras das empresas Maksoud Plaza, Benayon Indústria de Papel e Celulose·
BIPACEL e da Construtora Servleasc; 213) n° 2456/00. Deputado CLEMENTINO COELHO,.
Solicita infonnaçôes ao Sr. Ministro da Integração Nacional sobre a compra de equipamentos para
o Perímetro de Irrigação Nilo Coelho, área Maria Tereza, destinados à Compan!ria de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF; 214) n° 2457/00. Deputado SERGIO
NOVAIS. Solicita infonnações ao Sr. Ministro das Minas e Energia sobre a implantação do horário
verão, nos estados do nordeste. para os anos de 2000 e 2001; 215) nO 2458/00. Deputado
EDUARDO CAMPOS. Solicita infozmações ao Sr. Ministro da Cultura sobre o convênio
celebrado entre a Prefeitura de OlindalPE e o Ministério para restauração do Cme Duarte Coelho;
216) nO 2459/00. Deputado ADÃO PRETTO. Solicita informações ao Sr. Ministro da
Desenvolvimento Agrário sobre a participação das indústrias fumageiras na obtenção de
financiamentos rurais concedidos no Crédito Rural dentro do Programa Nacionál de Fortálecimento
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.~a Agricultura Familiar· PRONAF; 217) nO 2460/00. Deputado BABÁ. Solicita informações ao
Sr. Ministro d&S Relações Exteriores sobre a reunião do dia 14 último com a Secretária de Estado
dos Estados Unidos. do teor da reunião e dos acordos alcançados; 218) n° 2461/00. Deputado
PADRE ROQUE. Solicita informações ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abastecimento sobre
contatos de trabalho de servidores do Ministério com empresas de biotecnologias; 219) n°
2462/00. Deputado WALTER PINHEIRO. Solicita informações ao Sr. Ministro das Minas e
Energia sobre acordo que objetivou a troca de ativos entre a PETROBRÁS e a REPSOL YPF;
220) n° 2463/0u Deputado WALTER PINHEIRO. Solicita informações ao Sr. Ministro das Minas
e Energia sobre contrato celeb~o entre a ELETROBRÁS e a COELBA; 22]) n° 2464100.
Deputado DR. ROSINHA. Solicita informações ao Sr. Ministro da Defesa sobre o pagamento de
ajuda de custo aos militares no período de 1993 a 2000; 222) na 2465/00. Deputado RAFAEL
GRECA. Solicita infonnações ao Sr. Ministro do Meio Ambiente sobre o Plano de A'plicação dos
recursos a serem auferidos pelo lBAMA e sobre a multa aplicada à PETROBRAS; 223) n°
2466/00. Deputado sÉRGIO MIRANDA. Solicita informações ao Ministro da Fazenda a respeito
do processo orçamentário do Poder Judiciário; 224) nO 2467/00. Deputado SÉRGIO MIRANDA.
Solicita informações ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão a respeito do processo
orçamentário do Poder Judiciário; 225) nO 2468/00. Deputado PEDRO PEDROSSIAN. Solicita

. informações ao Sr. Ministro das Minas e Energia sobre as providências tomadas pela Agência
Nacional do Petróleo - ANP. relacionadas ao art. 72 da Lei n° 9478, de 06 de agosto de 1997; 226)
n° 24ti9/00. Deputado CE·LSO GIGUO. Solicita informações ao Sr. Ministro das Relações
Exteriores sobre a posição diplomática do Brasil referente à intervenção "branca" dos Estados
Unidos na Colômbia; 227) na 2470/00. Deputado MARÇAL FILHO. Solicita informaçôes ao Sr.
Ministro do Desenvolvimento Agrário sobJ,'e os critérios adotados para seleção dos pequenos
agricultores a serem beneficiados com critério através do Programa Nacional da Agricultura
Familiar· PRONAF; 228) nO 2471/00. Deputado PASTOR VAIDECI PAIVA. Solicita
informações ao Sr. Presidente do Banco do Brasil S/A sobre os recursos gastos no patrocinio do
"FestÍ'val da Música Brasileira". no ano de 2000; 229) nl! 2472/00. Deputado ALEXANDRE
CARDOSO. Solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça que, ouvidos os órgãos vinculados,
Departamento Nacional de Trânsito, Departamento de Policia Federal, Academia Nacional de
Polícia e Superintendência do Departamento da Policia Federal no Distrito Federal, preste
informações sobre os contratos administrativos realizados entre a empresa Montreal Infonnática
Ltda. e aqueles órgãos no período de 1997 a agosto de 2000; 230) na 2473/00. Deputado
ALEXANDRE CARDOSO. Solicita infonnações ao Sr. Ministro da Fazenda que, ouvidos os
órgãos vinculados. Serviço Federal de Processamento de Dados, Comissão de Valores Mobiliários
do Rio de Janeiro e Casa da Moeda do Brasil. preste infonnações sobre os contratos
administrativos realizados entre as empresas Montrea1lnformâtica Ltda. e Centro para Inovação e
Competitividade e aqueles órgãos no período de 1997 a agosto de 2000.]; 231) n° 2474/00.
Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita informações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento.
Ihdústria e Comércio Exterior que, ouvidos os órgãos vinculados, Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial e Imltituto Nacional de Propriedade Industrial, preste
informações sobre os contratos administrativos realizados entre as empresas Montreal Informâtica
Ltda. E Centro para Inovação e Competitividade e aqueles órgãos no perlodo de 1997 a agosto de
2000; 232) na 2475/00. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita informações ao Sr.
Ministro dos Transportes que, ouvido o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER.;
preste informações sobre os contratos administrativos realizados entre a empresa Montreal .
Informática Ltda. E aquele órgll.o no período de 1997 a agosto de 2000; 233) nO 2476/00. Deputado
WALTER PINHEIRO. Solicita infonnações ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abastecimento
sobre sementes transgênicas; 234) na 2477/00. Deputado ALEX CANZIANl. Solicita informações
ao Sr. Ministro da Justiça, junto à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, órgão que lhe é
subordinado, para o efetivo repasse do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural à COSESP, a fim de
que a mesma possa cumprir com suas obrigações junto aos produtores rurais do Paraná; 235) n°
2418lOO. Deputado MlRO TEIXEIRA. Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre-o
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levantamento de documentos e dados referentes ao rastreamento da movimentação e à identificação
do destino final dos recursos orçamentários alocados à construção do Fórum Trabalhista do
Tribunal Regional do Trabalho da 2- RegiãolSP. des4e o ano de 1992, a ser realizado pelo Banco
Central do Brasil; 236) nl1 2479/00. Deputado LUIS EDUARDO. Solicita infonnaçôes ao Sr.
Ministro da Defesa sobre a realização ou dispensa de licitação para aquisição de equipamentos e
bens de consumo do Hospital das Fozyas Azmadas - HFA, no período compreendido de 1997 até
esta data; 237) nO 2480/00. Deputado AVENZOAR ARRUDA. Solicita informaçôes ao Sr.
Ministro da Previdência e Assistência Social sobre pagamento de precatórios; 238) n° 2481/00.
Deputado ARLINDO CIllNAGLIA. Solicita infonnaçõe& ao Sr. Ministro das Comunicações sobre
a contratação da empresa Montreal Informática Ltda; 239) n° 2482/00. Deputado ARLINDO
CHINAGLIA. Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre a contratação da empresa
Montreal Informática Ltda; 240) n° 2483/00. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita
infonnações ao Sr. Ministro das Minas e Energia sobre a contratação da empresa Montreal
Informática Ltda; 241) n° 2484/00. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita infonnações ao
Sr. Ministro dos Transportes sobre a contratação da empresa Montreal Informática Ltda; 242) na
2485/00. Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Solicita informações ao Sr. Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior sobre a contratação da empresa Montreal
Informática Ltda; 243) n° 2486/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita infonnações ao
Sr. Ministro do Planejamento. Orçamento e Gestão sobre a Associação Brasileira para o uso
sustentável da Biodiversidade da Amazônia - BIOAMAZÔNIA; 244) n° 2487/00. Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário
sobre o Programa de restruturação do INCRA; 245) n° 2488/00. Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior sobre o atendimento à recomendação da CP! dos ~edicamentos para que o Poder
Executivo determine que o BNDES financie os laboratórios oficiais sem as restrições impostas pelo
Banco Central; 246) na 2489/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr.
Chefe da Casa Civil da Presidência da República sobre o atendimento à recomendação da CPI dos
Medicamentos para que o Poder Executivo procedesse a estudos para alterar a Lei n° 8884/94;
247) nO 2490/00. Deputada VA.1\iESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre as filas e a morosidade dos serviços prestados nos Postos do
INSS, no Estado do Amazonas; 248) n° 2491/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita
informações ao Sr. Ministro da Saúde sobre o atendimento à recomendação da CPl dos
Medicamentos no sentido da reativação do Laboratório Público BAHIAFAR..1...IA; 249) n° 2492/00.
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde sobre as
estatísticas dos casos de meningite. malária, hepatite, dengue, cólera e leishmaniose, do período de
1990 até a presente data; 250) nO 2493/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita
infonnações ao Sr. Ministro do Meio Ambiente sobre as áreas incluídas no Projeto de Recuperação
de Áreas Degradadas; 251) n° 2494/00. Deputada TELMA DE SOUZA. Solicita iníonnações ao
Sr. Ministro das Minas e Energia sobre as atividades de exploração e produção de petroleo da
PETROBRÁS; 252) na 2495/00. Deputado PAULO ROCHA. Solicita informações ao Sr.
Secretário-Geral da Presidência da República sobre a Comissão Especial de Investigação - CEI;
253) nO 2496/00. Deputado PEDRO PEDROSSIAN. Solicita infonnaçães ao Ministro da Justiça
sobre a GOE - Gratificação por Operações Especiais - aos Policiais Rodoviários Federais; 254) n°
2497/00. Deputado JOÃO HERRMANN NETO. Solicita infonnações ao Sr. Ministro da Defesa
Nacional sobre o comportamento do Governo Brasileiro ante a implementação do chamado "Plano
Colômbia", envolvendo as Forças Armadas dos Estados Unidos da América e daquele país vizinho;
255) n° 2498/00. Deputado JOÃO HERRMANN NETO. Solicita infonnações ao Sr. Secretário da
Receita Federal sobre as razões que levaram à devolução de aeronave apreendida no Brasil por
prãtica de contrabando; 256) na 2499/00. Deputado JOÃO HERRMANN NETO. Solicita
informações ao Sr. :Ministro do Meio Ambiente sobre a utilização por aviões norte-americano do
fungo "fusorium oxysporum", na pulverização de lavouras de coca e papoula na região amazêniea
da Colômbia; 257) nO 2500/00. Deputado JÚLIO REDECKER. Solicita informações ao Sr.
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Ministro do Trabalho e Emprego sobre contas vinculadas inativas do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço de empregados de prefeituras municipais no Estado do Rio Grande do Sul; 258) nO
2501/00. Deputado PAULO PAIM. Solicita informações ao Sr. Ministro da Previdência e
~sistência Social sobre alocação de recuI'SOS da Seguridade Social; 259) n° 2502/00. Deputado
SERGIO NOVAIS. Solicita informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre a autorização
dos governadores do~ estados do nordeste para a implantação do horário de verão: 260) n"
2503/00. Deputado SERGIO NOVAIS. Solicita informaç5es ao Sr. Ministro de Minas e Energia,
no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, sobre o processo fiscalizatório junto
à Companhia Energética do Estado do Ceará, realizado entre 28 de maio a 28 de agosto de 2000;
261) n° 2504/00. Deputado RONALDO VASCONCELLOS. Solicita informações ao Sr. Ministro
Cio Meio Ambiente sobre o Programa de Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos da
Zona Econômica Exclusiva - REVIZEE; 262) nO 2505/00. Deputado AVENZOAR ARRUDA.
Solicita informações ao Sr. Ministro do Trabalho e Emprego sobre prestação de contas do USO dos
recursos do Fundo de Ampara ao Trabalhador - FAT pelas Centrais Sindicais; 263) n° 2506/00.
Deputado AVENZOAR ARRUDA. Solicita informações ao Sr. Ministro da Educação sobre a
criação da Universidade Federal de Campina Grande, no estado da Paraíba; 264) n° 2507/00.
Deputado DJALMA PAES. Solicita informações ao Sr. Ministro dos Transportes sobre a existência
de estudo ou de processo objetivando a privatização da BR-232; 265) n° 2508/00. Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro do Desenyolvimento Agrário
sobre a administração da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma. Agrária • INCRA, no Estado do Amazonas; 266) n° 2509/00. Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Chefe da Casa Civil da Presidência da República sobre
a execuçlo do Programa Brasil Empreendedor; 267) n° 2510/00. Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro da Defesa sobre o planejamento da ação
governamental na defesa da fronteira brasileira coma Colômbia; 268} nO 2511100. Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro das Relações Exteriores quanto ao
planejamento da ação brasileira na atuação na fronteira com a Colômbia; 269) n° 2512/00.
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde sobre os
recursos disponibilizados para a Fundação Alfi'edo da Mata, no Estado do Amazonas; 270) n"
2513/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTlN. Solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça
sobre pesquisa conjunta desse Ministério, Organizações das Nações Unidas para Educação, Ciência
e Tecnologia (UNESCO) e Instituto Ayrton Senna, acerca da mortalidade adulta da população
brasileira; 271) n° 2514/00. Deputada VANESSA G&AZZIOTIN. Solicita informações ao Sr.
Ministro dos Transportes sobre as receitas estimadas e executadas que foram disponibilizadas para
o Estado do Amazonas nos últimos dez anos; 272) n° 2515/00. Deputado AGNELO QUEIROZ.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia sobre irregularidades ocoIridas no
âmbito da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; 273) nO 2516/00. Deputado MAX
ROSENMANN. Solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde sobre a transferência de recursos do
SUS para os municípios com gestão plena do Estado do Paraná; 274) nlt 2518/00. Deputado
MILTON MONTL Solicita informações ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social sobre
beneficios concedidos pelo INSS no estado de São Paulo; 275) n° 2519/00. Deputado MILTON
MONT!. Solicita informações ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social sobre as receitas
e despesas do INSS no período de 1995 a 1999; 276) nO 2520/00. Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro do Meio Ambiente dos estudos efetuados pelo
IPEA e mAMA. sobre cálculos em termos econômicos do Patrimônio Ecológico do Pais; 277) n°
2521/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro das
Comunicações, através da Agência Nacional de Telecomunicações • ANATEL, sobre
descumprimento de metas de qualidade dos serviços de telefonia; 278) n° 2522/00. Deputado
ADÃO PRETTO. Solicita infonnações ao Sr. Ministro das Comunicações sobre as rádios
comunitárias do Rio Grande do Sul; 279) nO 2523/00. Deputado ADÃO PREITO. Solicita
informações ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abastecimento sobre contratos firmados entre a
EMBRAPA e a MONSANTO no período entre 1997 a 2000; 280) nl> 2524/00. Deputado
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AUGUSTO NARDES. Solicita informações ao Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da
República sobre as atividades do Secretário Executivo do Programa Comunidade Solidária durante
a campanha eleitoral do PMDB no Município de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul; 281)
nO 2525/00. Deputado WALTER PINHEIRO. Solicita informações ao Sr. Ministro das
Comunicações sobre as rádios comunitárias da Babia; 282) nO 2526/00. Deputado CORONEL
GARCIA. Solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde sobre dispensa de licitação; 283) nO
2527/00. Deputado PEDRO PEDROSSIAN. Solicita informações ao Sr. Ministro de Minas e
Energia sobre operações de captação de recursos pela PETROBRÁS através do AMRO BANI< .:
ABN; 284) n° 2528/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro
do Meio Ambiente sobre a existência de estUdos das possibilidades de impacto ambiental na
Amazônia com a aplicação de fungos geneticamente modificados nas lavouras de coca l1a
Colômbia; 285) nO 2529/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr.
Ministro do Meio Ambiente sobre aplicação de recursos do Fundo de Meio Ambiente Global
{Global Enviromnent Facility • GEF Restruturado; 286) n° 2530/00. Deputado DRo ROSINHA.
Solicita informações ao Sr. Ministro dos Transportes sobre instalação de equipamentos eletrônicos
de controle de velocidade; 287) n° 2531/00. Deputado JOÃO CALDAS. Solicita infonnações ao
Sr. Ministro da Fazenda sobre a especificação e identificação de empresas beneficiadas com
incentivos conhecidos como "renúncia fiscal"; 288) nO 2532100. Deputado ALDO REBELO.
Solicita infonnaçõcs ao Sr. Ministro da Justiça sobre transferência de menores para o exterior com
o fim de atuarem como jogadores de futebol; 289) nO 2533/00. Deputado ALDO REBELO.
Solicita informações ao Sr. Ministro do Esporte e Turismo sobre transferência de menores para o
exterior, com o :fim de atuarem como jogadores de futebol; 290) nO 2534/00. Deputado ALDO
REBELO. Solicita informações ao Sr. Ministro das Relações Exteriores sobre transferência de
menores para o exterior, com o fim de atuarem como jogadore6 de futebol; 291) n° 2535/00.'
Deputado ALDO REBELO. Solicita informações ao Sr. Diretor do Departamento de Policia'
Federal sobre transferência de menores para o exterior, com o fim de atuarem como jogadores de
futebol; 292) nO 2536/00. Deputado SERGIO NOVAIS. Solicita informações ao Sr. Ministro de
Minas e Energia. no ãmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica - M'"EEL, sobre
investigações das mortes e ferimentos graves ocorridos com usuários da Companhia Energética do
Ceará - COELCE; 293) nO 2537/00. Deputado JOSÉ ÍNDIO. Solicita informações ao Sr. Ministro
da Justiça. no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, sobre a fusão da
Companhia Antártica Paulista. Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos e a Companhia
Cervejaria Brahma, constituindo a Companhia de Bebidas das Américas (Am Bev); 294) n°
2538/00. CADR. Solicita informações ao Sr. Ministro da Educação sobre os convênios celebrados
por Universidades Públicas com a empresa Extraeta Moléculas Naturais Ltda; 295) n° 2539/00.
CADR. Solicita informações ao Sr. Ministro do Meio Ambiente sobre a Associação Brasileira para
o uso Sustentável da Biodversidade • BioamBZÔnia; 296) nO 2540/00. CADR. Solicita informações
ao Sr. Ministro do Meio Ambiente sobre os convênios celebrados por Universidade Públicas.
Fundação Osvaldo Cruz e Museu Goeldi com a empresa Extraeta Moléculas Naturais Uda; 297)
n° 2541/00. CADR. Solicita informações ao Sr. Ministro de Ciência e Tecnologia sobre os'
convênios celebrados por Universidades Públicas, Fundação Osvaldo Cruz e Museu Goeldi com a
empresa Extracta Moléculas Naturais Ltda; 298} nO 2542/00. CADR. Solicita informações ao Sr.
Ministro da Justiça sobre a localização de todas as áreas indígenas em. processo de identificação e
demarcação pela FUNAl na Amazônia Legal e cópia dos relatórios de identificação dessas partes
com respectivos estudos antropológicos; 299) n° 2543/00. Deputado PEDRO CELSO. Solicita
infonnaçôes ao Sr. Ministro dos Transportes sobre a duplicação da BR 060; 300) n° 2544/00.
Deputado LUIZ SÉRGIO. Solicita infonnações ao Sr. Ministro dos Transportes sobre a Praça de
Pedágio instalada na rodovia BR-465, que liga a zona oeste do Estado do Rio de Janeiro à Via
Dutra; 301) n° 2545/00. Deputado FERNANDO FERRO. Solicita informações ao Sr. Ministro da
Justiça sobre os inquéritos policiais federais com a finalidade de apurar denúncias envolvendo as
chamadas rádios clandestinas; 302) nO 2546/00. Deputado JOSÉ DIRCEU. Solicita informações ao
Sr. Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES. através do Sr. Ministro
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( de Desenvolvimento, Indústria e ComérC!o Exterior, _sobre o processo de privatização da
CEAGESP; 303) n° 2547/00. Deputado JOAO GRANOAO. Solicita informações ao Sr. Ministro
do Meio Ambiente sobre estudo patrimOííial da Biodiversidade no Brasil; 304) n(l 2548/00.
:qeputado CLEMENTINO COELHO. Solicita infonnaçôes ao Sr. Ministro da Integração Nacional,
que junto a CODEVASF infonne sobre o processo de avaliação dos im6veis localizados nos
Perímetros Inigados de Bebedouro e Senador Nilo Coelho, para fins de alienação; 305) n°
2549/00. Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY. Solicita informações ao Sr. Ministro de Minas e
Energia SC1bre politica de reajuste de tarifas de energia elétrica; 306) n" 2550/00. Deputado
AGNELO QUEIROZ. Solicita informações ao Sr. Procurador Geral da República sobre o relatório
fipal da CPI do BCAD; 307) nO 2551/00. Deputado EUJÁCIO SIMÕES. Solicita informações ao
Sr. Ministro dos Transportes sobre pagamentos efetuados entre o Ministério dos Transportes e a
Empresa BAGG Comunicações e Propaganda Ltda; 308) nO 2552/00. Deputado JOSÉ DIRCEU.
Solicita infonnações ao Sr. Ministro das Comunicações sobre concessões, pennissões e
autorizações de serviços de radiodifusão sonora no município de A:raçuaiIMG; 309) n° 2553/00.
Deputado JOÃO PAULO.-Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre o ressarcimento
fiscal pela propaganda eleitoral ~uita relativa às eleições de 1998; 310) n° 2554/00. Deputado
RICARDO BERZOrn:r. Solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça a respeito do processo de
análise sobre a composição societária da PROSSEGUR; 311) n° 2555/00. Deputado RlCARDO
BERZOM. Solicita informações ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social sobre a
situação da entidade fechada de previdência privada ABROS; 312) n° 2556/00. Deputado SÉRGIO
NOVAIS. Solicita informações ao Sr. Ministro do Meio Ambiente sobre os desembarques de milho
transgênico no Cais do Porto de Fortaleza, Estado do Ceará; 313) n° 2557/00. Deputado SÉRGIO
NOVAIS. Solicita informações ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abastecimento sobre os
desembarques de milho transgênico no Cais do Porto de Fortaleza, Estado do Ceará; 314) n°
2558/00. Deputado MAX MAURO. Solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça sobre o
processo de municipalização do trânsito de Vila Velha, Estado do Espirito Santo; 315) nO 2559/00.
Deputado ANfó:NIO JORGE. Solicita informação ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda sobre a
aplicação de recursos realizados pelo Banco do Brasil no Estado do Tocantins; 316) n° 2560/00.
Deputado CLEMENTINO COELHO. Solicita infonnações ao Ministro da Integração Nacional
sobre o Projeto Pontal Norte e Sul; 317) n° 2561/00. Deputado RONALDO VASCONCELLOS.
Solicita o envio ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia de requerimento de informações
sobre o repasse aos estados e municípios dos recursos financeiros referentes à compensação
fmanceira pela produção de recursos minerais; 318) n° 2562100. Deputado FERNANDO
CORUJA. Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado do Trabalho e Emprego sobre os
recursos do FAT investidos em Santa Catarina; 319) n° 2563/00. Deputado JOÃO GRANDÃO.
Solicita informaçees ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abasteeimentot a respeito das pesquisas
desenvolvidas pela EMBRAPA sobre plantas transgênicas; 320) n" 2564/00. Deputado PEDRO
PEDROSSIAN. Solicita infonnações ao Sr. Ministro de Estado da Defesa sobre critérios para
distribuição de etiquetas de bagagem de mão e para os passageiros do transporte aéreo; 321) n°
2565/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Requer informações ao Sr. Ministro da Justiça
sobre as providências tomadas no combate à violência nas grandes cidades de todo o Brasil; 322)
nQ 2566/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Sr. Ministro das
Relações Exteriores sobre a veracidade das escolas americanas estarem ensinando na disciplina de
geografia, que a Amazônia não pertence ao Brasil; 323) n° 2567/00. Deputada VANESSA
GRAZZIO~.Solicita ao Sr. Ministro da Saúde informações referentes ao atraso no pagamento
de agentes de saúde que atuam no programa de malâria, nos municípios do Estado do Amazonas;
324) n" 2568/00. Deputado VICENTE CAROPRESO. Solicita informações ao Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão; 325) n° 2569/00. Deputado CLEMENTINO COELHO.
Solicita infonnllÇÕes ao Sr. Ministro do Meio Ambiente informações referentes aos recursos
provenienteS das multas aplicadas pelo mAMA contra as empresas que provocam danos ao meio
ambiente; 326) n° 2570/00. Deputado JOSÉ DE ABREU. Solicita infonnaçàes ao Sr. Ministro da
Saúde sobre a Contribuição Provisória de Movimentação Financeira ~ CPMF; 327) nO 2S71/00.
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Deputado JOSÉ DE ABREU. Solicita informações ao Sr. Presidente do Banco Central sobre a
Contribuição Provisória de Movimentação Financeira • CPMF; 328) nO 2572100. Deputado
EDUARDO CAMPOS. Solicita informações ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Previdência e
Assistência Social, Or. Waldeck Vieira OmeIas, sobre o Projeto Alvorada; 329) n° 2573/00.
CDCMAM. Solicita informações ao Ministro da Saúde sobre irregularidades e ilegalidades nos
planos de saúde; 330) nO 2574/00. Deputado CLEMENTINO COELHO. Solicita informações do
Sr. Ministro da Integração Nacional sobre a visita de empresários e representantes do governo
alemão ao pólo de agricultura irrigada de Petrolina e Juazeiro; 331) nO 2575/00. Deputado
CLEMENTINO COELHO. Solicita ao Sr. Ministro da Fazenda, no âmbito da Receita Federal, '
sobre o montante de recursos que deixarão de ser arrecadados pelo Governo com isenção da CPMF
nos investimentos estrangeiro em Bolsa de Valores e como serã feita a compensação em função
dessa renúncia fiscal; 332) nO 2576/00. Deputado CLEMENTINO COELHO. Solicita ao Sr.
Ministro da Fazenda infonnações sobre as repercussões nos gastos do governo do aumento do
salário mínimo e da renúncia fiscal, produto da isenção de CPMF para o investidor estrangeiro em
Bolsa de Valores; 333) n° 2577/00. Deputado PAULO MARINHO. Solicita infonnações ao
Ministro da Justiça sobre o processo de seleção de candidatos para provimento de vagas no cargo-
de Papiloscopista Policial Federal e Agente de Polícia Federal, do Departamento de Policia
Federal; 334) n° 2578/00. Deputado PAULO MARINHO. Solicita informações ao Ministro da
Educação sobre o processo de seleção de candidatos para provimento de vagas no cargo de
Papiloscopista Policial Federal e Agente de Polícia Federal, do Departamento de Policia Federal,
executado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasilia •
CESPEIUNB; 335) n° 2579/00. Deputado VICENTE CAROPRESO. Solicita informações ao Sr.
Ministro da Fazenda sobre horário de funcionamento dos bancos; 336) n° 2580/00. Deputado
ALOIZIO MERCADANTE. Solicita infonnações ao Sr. Ministro de Estado da Saúde acerca da,
comercialização de medicamento contendo a droga cisaprida; 337) n° 2581100. Deputado
ARLINDO CHINAGLIA. Solicita ao Sr. Ministro do Meio Ambiente informações relativas à
licença ambiental para o funcionamento da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta., em Porto
PrimaveralSP; 338) nO 2582/00. Deputado FERNANDO ZUPPO. Solicita infonnações ao Sr.
Ministro da Justiça sobre prazos de instauração de averiguações preliminares e de processo
administrativo devidos pela Secretaria de Direito EconômICO - SOE, e pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômico - CADE, em Representação que especifica; 339) nO 2583/00.
Deputado FERNANDO FERRO. Solicita infonnações ao Sr. M~s1ro de Estado de Minas e
Energia sobre o contrato feito pela ENRON com a TBGIPETROBRAS, com as regras especificas
estabelecidas pela ANP para o livre acesso ao GASBOL. em. condições interruptiveis" e
adicionalmente, sobre qualquer possível acordo a ser fumado, ou já fumado pela PETROBRAS
para que só ela assuma os riscos da indexação em dólar do gãs natural como insumo na geração de
eletricidade a partir das térmicas; 340) n° 2584/00. Deputado ROBERTO PESSOA. Solicita
informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia, no âmbito da Agência Nacional de Energia
Elétrica • ANEEL, sobre a inadimplência pelo consumo residencial de energia elétrica nos
municípios da região metropolitana de FortalezalCE; 341) nO 2585/00. Deputado ROBERTO
PESSOA. Solicita infonnações ao Sr. Ministro das Comunicações, no âmbito da Agência Nacional
de Telecomunicações - ANATEL, sobre a inadimplência no setor, nos municípios da região
metropolitana de Fortaleza/CE; 342) n° 2586/00. Deputado CORONEL GARCIA. Solicita
complemento de infonnação ao Sr. Ministro da Fazenda sobre leilões promovidos pela Caixa
Econômica Federal; 343) nO 2587/00. Deputado JOÃO CALDAS. Solicita informações ao Sr.
Ministro da Fazenda sobre relatórios finais e demais documentos oficiais acerca da intervenção e
liquidação extrajudicial do PRODUBAN realizada pelo Banco Central do Brasil; 344) nO 2588/00.
Deputado FERNANDO CORUJA. Solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda, sobre
quais os valores liberados para a obra de reforma dos prédios do INSS em todo o Brasil, desde o
seu início, atualizados, e qual a data de liberação; 345) nO 2589/00. Deputado FERNANDO
CORUJA. Solicita infonnações ao Ministro de Estado da Fazenda ,sobre quais os valores liberados
para a obra de duplicação da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte • São Paulo), desde o seu
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início, atualizados, e qual a data de liberação; 346) n° 2590/00. Deputado FERNANDO CORUJA.
Solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda ,sobre quais os valores liberados para a
obra de construção da ponte sobre o Rio Paraná, desde o seu início, atualizados, e qual. a data de
liberação; 347) n° 2591/00. Deputado FERNANDO CORUJA. Solicita informações ao Ministro de
Estado da Fazenda ,sobre quais os custos de fiscalização das estradas em ktnIano, desde o início do
programa "Fiscalização da Concessão das Rodovias Federais", para a BR 040 - Rio de Janeiro-
Petrópolis - Juiz de Fora, para a rodovia Presidente Dutra e para a Ponte Rio Niterói, ano a ano;
348) n° 2592/00. Deputado FERNANDO CORUJA. Solicita infonnações ao Ministro de Estado da
Fazenda ,sobre quais os valores liberados para a obra de construção da sede do Tribunal Regional
do Trabalho de Rondônia, desde o seu inicio, atualizados, e qual a data de liberação; 349) nO
2593/00. Deputado FERNANDO CORUJA. Solicita infonnações ao Ministro de Estado da
Fazenda, sobre quais os valores liberados para a obra de construção do edifício sede do STJ em
BrasUia, desde o seu início, atualizados, e qual a data de liberação; 350) n° 2594/00. Deputado
FERNANDO CORUJA. Solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda, sobre quais os
valores liberados para a obra de reforma do prédio da Justiça Federal no Rio de Janeiro, desde o
s~u início, atualizados, e qual a data de liberação; 351) nl> 2595/00. Deputado FERNANDO
CORUJA. Solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda, sobre quais os valores
liberados para a obra do TRT-SP, desde o seu início, atualizados, e qual a data de liberação; 352)
n° 2596/00. Deputado FERNANDO CORUJA. Solicita informações ao Ministro de Estado da
Fazenda, sobre os quais os valores liberados para a obra de reforma de prédios do Banco Central
em seus edificios-sedes de Curitiba, Recife, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro, desde o seu
inicio, atualizados, e qual a data de liberaçiio; 353) n° 2597/00. Deputado FERNANDO CORUJA.
Solicita informações ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre quais os
xalores orçados desde o inicio para a obra do TRT-SP ano a ano; 354) n° 2598/00. Deputado
FERNANDO CORUJA. Solicita infonnações ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, sobre quais os valores orçados desde o inicio para a obra de construção da sede do
Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia, ano a ano; 355) n° 2599/00. Deputado FERNANDO
CORUJA. Solicita infonnações ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
sobre a delimitação da Mata Atlântica previstos pela FIBGE (ano de 1993); 356) nO 2600/00.
Deputado FERNANDO CORUJA. Solicita informações ao Ministro de Estado do Planejamento,
Ç)rçamento e Gestão, sobre quais os valores orçados desde o início para a obra de reforma do
prédio da Justiça Federal no Rio de Janeiro, ano a ano; 357) nO 2601/00. Deputado FER:NANDO
CORUJA. Solicita infonnaçàes ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
sobre quais os valores orçados desde o inicio para a obra de duplicação da Rodovia Femão Dias
(Belo Horizonte - São Paulo), ano a ano; 358) na 2602/00. Deputado FERNANDO CORUJA.
Solicita informações ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre quais os
valores orçados desde o inicio para a obra de reforma dos prédios do INSS em todo o Brasil. ano a
ano; 359) n° 2603/00. Deputado FERNANDO CORUJA. Solicita infonnações ao Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre quais os valores orçados desde o início para a
obra de construção da ponte sobre o Rio Paraná, ano a ano; 360) n° 2604/00. Deputado
FERNANDO CORUJA. Solicita informações ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, sobre quais os valores orçados desde o inicio para a obra de construção do edificio sede
do STJ em BrasUia, ano a ano; 361) n° 2605/00. Deputado FERNANDO CORUJA. Solicita
informações ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre quais os vaIares
orçados desde o início para a obra de reforma de prédios do Banco Central em seus edificios-sedes
de Curitiba, Recife, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro, ano a ano; 362) n° 2606/00. Deputado
FERNANDO CORUJA. Solicita infonnações ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, sobre quais os custos de fiscalização das estradas em. kmlano, desde o início do programa
"Fiscalização da Concessão das Rodovias Federais". para a BR 040 - Rio de Janeiro - Petrópolis -
Juiz de Fora, para a rodovia Presidente Dutra e para a Ponte Rio Niterói, ano a ano; 363) nO
2607/00. Deputado FERNANDO CORUJA. Solicita infonnações ao Ministro de Estado das
Comunicações sobre as providências que a ANATEL tem tomadQJlQ caso..de..reclama~es-dos
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usuários dos serviços públicos; 364) n° 2608/00. Deputado wn.sON BRAGA. Solicita, ao
Ministério das Comunicações, informações sobre as irregularidades que a Telemar vem praticando
no Estado da Paraíba; 365) nO 2609/00. Deputada ANGELA GUADAGNIN. Solicita informações
do senhor Ministro dos Transportes sobre a documentação que motivou a concessão de serviços da
Rodovia Presidente Du1ra à NOVADUTRA~ 366) nl> 2610/00. Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN. Solicita ao Senhor Ministro da Defesa, informações sobre as operações de controle
dos vôos no municipio de TabatingaJAM, no Brasil, com a cidade de Letícia. na Colômbia; 367) na
2611/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita informações ao Senhor Ministro de Minas
e Energia concernentes às denlincias que chegaram a este gabinete referente a Manaus Energia;
368) na 2612/00. Deputada VANESSA GRAZZlOTlN. Solicita ao Senhor Ministro do Meio
Ambiente, infonnRÇÕes sobre as multas aplicadas pelo IBAMA, no município de Apui, estado do
Amazonas; 369) nO 2613/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicito informações ao
Senhor Ministro de Minas e Energia, a respeito das denúncias sobre con1rato da :Manaus Energia
com o produtor independente BL PASO; 370) n° 2614/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Solicito infonnações ao Senhor Ministro da Justiça, concernentes as providências que estão sendo
tomadas por este Ministério diante de tantas rebeliões que estão acontccendo a todo o momento,
nos presídios do Brasil; 371) nO 2615/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita ao Senhor
Ministro da Defesa, através da Marinha, informações dos dados relativos a levantamentos sobre os
naufrágios e mortes nos últimos cinco anos, nos rios da Amazônia; 372) n" 2616/00. Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita ao Senhor Ministro da Defesa, infonnações sobre o Relatório
"Operação Tapete Verde-Querari"; 373) n° 2617/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Solicita informações ao Senhor Chefe da Casa Civil da Presidência da República, referente ao
Grupo de Trabalho de Regulação do Setor Farmacêutico; 374) nl> 2618/00. Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN. Solicito informações do Senhor Ministro do Meio Ambiente, concernentes as
medidas que estão sendo adotadas por este Ministério para coibir e punir a prática de derrobadas de
árvores e da vegetação rasteira no trecho do Km 16 ao 64 da Rodovia AM-01 O(ManauslItacoatiara;
375) n° 2619/00. Deputado WALTER PINHEIRO. Solicita infonnações ao Sr. Ministro da Ciência
e Tecnologia. Ronaldo Mota Sardenberg, sobre os produtos transgênicos; 376) nl> 2620/00.
Deputado RUBENS BUENO. Solicita infon:DaÇÕes ao Sr. Ministro da Fazenda sobre resultados de
Comissão de Sindicância do Banco Central do Brasil destinada a apurar irregularidades cometidas
pela equipe que procedia a liquidação dos bens do Banco BA..\ffiRINDUS não assumidos pelo seu
sucessor, Banco HSBC; 371) nO 2621/00. Deputado OLIVEIRA FILHO. Requer ao Sr. Ministro da
Defesa, no âmbito da INFRAERO, o envio de Requerimento de Informação a fim de esclarecer
sobre as dívidas das quatro maiores empresas aéreas nacionais, VARlG (Nordeste-Rio Sul), TAM::,
VASP e TRANSBRASIL para com aquela Instituição; 378) n" 2622/00. Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN. Solicita ao Sr. Ministro da Saúde informações a respeito das ações dos Planos de
Politica de Medicamentos e Assistência Farmacêutic~ 379) nO 2623/00. Deputada VANESSA
GRAZZIOTlN. Solicita ao Sr. Ministro da Educação informações a respeito das estatísticas
elaboradas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais -lNEP; 380) n° 2624100. Deputado
PAUDERNEY AVELlNO. Solicita informações ao Ministro da Fazenda sobre incentivos fiscais
previstos na Lei nO 8248 de outubro de 1991; 381) n" 2625/00. Deputado DR. HÉliO. Solicita
infonnaçõe8 ao Ministro da Fazenda sobre o risco de crise cambial em virtude do aumento das
importações; 382) n" 2626100. Deputado DR. HÉLIO. Solicita infomações ao Ministro do
Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior sobre o risco de crise cambial em virtude do
aumento das importações; 383) n° 2627/00. Deputado JAIR MENEGUELLI. Solicita informações
ao Ministro-Chefe da Casa Civil sobre a reestruturação da aviação civil; 384) nO 2628/00.
Deputado JAIR. MENEGUELLI. Solicita infonnações ao Ministro da Defesa sobre a reestruturação
da aviação civil; 385) n° 2630/00. Deputado PAUDERNEY AVELINO. Solicita infonnaçães ao
Ministro da Ciência e Tecnologia sobre incentivos fiscais previstos na Lei nl> 8248, de outubro de
1991; 386) nQ 2631100. Deputado PEDRO PEDROSSIAN. Solicita infomações ao Sr. Ministro de
Estado de Minas e Energia sobre os con1ratos finnados pela Petróleo Brasileiro S/A 
PETROBRÁS. com empresas nacionais e -estrangeiras, para VJablhzãção áe Usinas Termelétricas a
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Gás Natural; 387) n° 2632100. Deputado PEDRO PEDROSSIAN. Solicita infonnaçôes ao Sr.
Ministro de Estado de Minas e Energia sobre os contratos fumados pela Petróleo Brasileiro SIA 
PETROBRÁSt com a empresa Sulzer Brasil S/A nos últimos cinco anos; 388) n° 2634/00.
Deputado MIRO TEIXEIRA. Requer informações ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia
sobre competências da Agência Nacional de Petróleo - ANP na fiscalização dos recursos
provenientes dos royaIties do petróleo, dentre outras; 389) nO 2635/00. Deputado sÉRGIO
NOVAIS. Solicita ao Ministro de Minas e Energia pedido de infonnaçi\o, no âmbito da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, sobre a avaliação final de todo O processo fiscalizatório,
~izado junto à Companhia Energética do Estado do Ceará: 390) n° 2636/00. Deputado
ALEXANDRE CARDOSO. Solicita ao Sr. Ministro do Esporte e Turismo informações sobre os
contratos, estrutura e suporte financeiro relativos aos gastos do Comitê ParaoHmpico Brasileiro
para o envio e suporte da delegação brasileira aos Jogos Paraolímpicos de Sydnei, com recursos do
extinto INDESP; 391) nO 2637/00. COCMAM. Solicita informações sobre o licenciamento
ambiental da UHE Porto Primavera; 392) n° 2638/00. Deputada LUIZA ERUNDINA. Solicita
informações ao Senhor Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão a respeito de pagamento de
'estipêndios a Instituições e respectivas categorias funcionais, a partir de outubrol91; 393) n°
2640/00. CREDN. Requer informações quanto ao custo real das novas instalações da Embaixada
Brasileira na Alemanha; 394) nO 2641/00. Deputado WELLINGTON DIAS. Requer ao Senhor
Ministro de Estado do Meio Ambiente, através do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente -
mAMA. cópia do Relatório EIAIRlMA para as obras de transposição do rio São Francisco; 395)
n° 2642/00. Deputado WELLINGTON DIAS. Requer informações ao Senhor Ministro de Estado
da Fazenda, através do Banco do Nordeste do Brasil, sobre investimentos realizados pelo referido
banco no Estado do Piam; 396) nO 2643/00. Deputado MARÇAL FILHO. Solicita infonnações a
respeito do reajuste da tarifa da assinatura telefônica residencial das prestadoras do serviço de
telefonia fixa no Pais; 397) n° 2644/00. Deputado MA.l\lOEL VITÓRIO. Solicita informações ao
Sr. Ministro da Fazenda sobre o efetivo cumprimento do § 11 do art. 34 do ADCT, no tocante à
criação do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste; 398) n° 2645/00. Deputado PAES
LANDIM. Solicita ao Poder Executivo informações sobre os investimentos do mAMA e da
Secretaria de Recursos Hfdricos do Ministério do Meio Ambiente nos exercícios financeiros de
1999 e 2000; 399) nO 2646/00. Deputado ARY KARA. Solicita infonnaçôes ao Exmo Sr. Ministro

, de Estado da Justiça, acerca do disposto no art. 320 e parágrafo único, da Lei nO 9503/97, que
: institui O Código de Trânsito Brasileiro; 400) n° 2647100. Deputado ARY KARA~ Solicita
infonnações ao Exmo Sr. Ministro de Estado da Justiça, sobre o disposto no Parágrafo Unico, do

, art. 78 da Lei nO 9503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro; 401) n° 2648/00. Deputado
, JOÃO GRANDÃO. Solicita informações ao Ministro da Agricultura e do Abastecimento, a

respeito do fungicida Rhodiaruam; 402) nO 2649/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN~ Solicita
ao Sr. Ministro da Defesa, por intennédio do CISCEA, infonnações referente a Central Hidrelétrica
de São Gabriel da Cachoeira; 403) nO 2650/00. Deputado PEDRO FERNANDES. Solicita
informações ao Ministro da Fazenda. por intennédio do Presidente do Banco Central do Brasil,
sobre cobranças ilegais de taxas, multas e encargos financeiros por parte do Banco do Brasil e por
todos os demais agentes públicos e privados do Sistema Financeiro Nacional; 404) n° 2651/00.
Deputado PEDRO FERNAN"DES. Solicita informações ao Ministro da Fazenda, por intennédio do
Presidente do Banco do Brasil SIA, sobre cobranças ilegais de taxas, multas e encargos financeiros
por parte do Banco do Brasil: 405) n° 2652/00. Deputado WALTER PINHEmo. Solicita
informações ao Sr. Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia sobre convênio de cooperação entre
o CNPQILNCC e a FUNPAT e a SCC; 406) nO 2654/00. Deputado EDUARDO CAMPOS.
Solicita informações ao Exmo. Sr. Ministro da Defesa, sobre obras no Aeroporto Internacional dos
Guararapes, em Recife, Pernambuco; 407) n° 2655/00. Deputado GUSTAVO FRUET. Solici~
informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre a implantação, financiamentos e viabilização de
transporte de massa para os centros urbanos; 408} n° 2656/00. Deputado JAIR BOLSONARO.
Solicita infonnaçães ao Senhor Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre a gratificação
paga indevidamente; 409) n° 2657/00. Deputado AGNELO QUEIROZ. Solicita informações ao
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Senhor Ministro da Fazenda sobre os pagamentos efetuados pela União, relativos aos juros e
serviços da dívida externa; 410) nO 2658/00. Deputado ARY-KARA. Solicita informaçêes ao
Exmo. Sr. Ministro de Estado da Saúde, acerca do' disposto no art. 27, da Lei nO 8212/91, que
atribui percentual do prêmio do seguro obrigatório de DPVAT para o custeio da assistência médico
hospitalar dos segurados vítimas em acidente de trânsito; 411) n° 2659/00. Deputado EDUARDO
CAMPOS. Solicita informações ao Exmo. Sr. Ministro dos Transportes, sobre obras em rodovias
federais no País; 412) n° 2660/00. Deputado GONZAGA PATRIOTA. Solicita, ao Ministro da
Agricultura e Abastecimento, informações acerca da aplicação de recursos do Programa de
Desenvolvimento da Fruticultura; 413) nO 2661/00. Deputado CLEMENTINO COELHO. Solicita
ao Sr. Ministro da Integração Nacional infonnações sobre os imóveis residenciais da Companhia
de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Pamaíba-eODEVASF, localizados nos
Perímetros Irrigados de Bebedouro e Senador Nilo; 414) nO 2662/00. Deputado DR. HÉLIO.
Solicita infonnações ao Ministro da Previdência e Assistência Social, sobre o Projeto Portal do
Alvorada; 415) nO 2663/00. Deputada TETÉ BEZERRA. Requer informação ao Excelentíssimo
Senhor Ministro da Saú;de, acerca da regulamentação da Lei 9797, de 06/05/1999; 416) na
2664/00. Deputada TETE BEZERRA. Requer infonnação ao Excelentfssimo Senhor Ministro da
Saúde, acerca da aplicação da Portaria nO 1478/GM, de 28/1211999; 417) nO 2665/00. Deputado
BETINHO ROSADO. Solicita infonnações ao Exm°. Sr. Ministro da Defesa sobre promoções de
taifeiros da Aeronáutica; 418) n° 2666/00. Deputado AGNELO QUElROZ. Solicita infonnações
ao Sr. Ministro da Cultura relativas à FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES; 4]9) na 2667/00.
Deputado AGNELO QUEIROZ. Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda relativas 'a
Fundação dos Economiãrios Federais - FUNCEF; 420) nO 2668/00. Deputado CUNHA BUENO.
Requer infonnações ao Senhor Ministro da Educação sobre a liberação da verba para a Associação
de Pais e Antigos dos Excepcionais de Santa Cruz das Palmeiras, do Estado de São Paulo, no valor
de R$ 50.000,00, consignada no Orçamento da União para o exercício de 2000.(Emenda nO
14140001); 421) n° 2669/00. Deputado CUNHA BUENO. Requer infonnações ao Senhor
Ministro da Educação sobre a liberação da verba para a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Palmital, do Estado de São Paulo, no valor de R$ 50.000,00, consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 2000 (Emenda nO 14140002); 422) n° 2670/00. Deputado
ADÃO PRETTO. Solicita informações ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abastecimento a
respeito de incidência da febre aftosa no ano de 1997, no Estado do Rio Grande do Sul; 423) na
2671/00. Deputado PEDRO PEDROSSIAN. Solicita O envio ao Senhor Ministro de Estado de
Minas e Energia de requerimento de informações a respeito do total dos recursos financeiros
aplicados pela Petróleo Brasileiro S. A (PETROBRÁS) no Estado do Mato Grosso do Sul durante a
gestão da atual Diretoria da empresa; 424) n° 2672/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
Solicita ao Senhot Ministro da Saúde, através da ANVISA, informações sobre as Faculdades de
Fannácias que foram autorizados para a produção de medicamentos; 425) nO 2673/00. Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita ao Senhor Ministro da Integração Nacional, informações sobre
recursos liberados pelo FINAM para empresas sediadas, no Amazonas, no período de 1990 a 1996;
426) nO 2674/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita ao Senhor Ministro da Integração
Nacional, informações através da SUDAM sobre a liberação de verbas para Projetos de diversas
empresas, conforme abaixo; 427) nO 2675/00. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita ao
Senhor Ministro da Integração Nacional, informações através da SUDAM sobre a liberação de
verbas para o Projeto da empresa SR - Produtos Hospitalares S.u; 428) na 2676/()O. Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita ao Senhor Ministro dos Transportes, infonnações sobre a
conclusão das obras da BR-319, no trecho AmazonaslRondônia; 429) n° 2677/00. Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN. Solicita ao Sr. Ministro da Saúde, infonnações sobre Programas de
Saneamento Básico, no Estado do Amazonas; 430) n° 2678/00. Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN. Solicita ao Senhor Ministro de Minas e Energia, infonnações sobre ações de
melhoria no fornecimento de energia, no Estado do Amazonas; 431) n° 2679/00. Deputado
RICARDO FERRAÇO. Solicita infonnações ao Sr. Presidente da Caíxa Econômica Federal,
referente ao anúncio de obras, quando da viagem do Senhor Presidente da República no Espírito
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Santo; 432) n° 2680/00. Deputad~RIC~Q.FERRAÇO_Solicita informações ao Sr. Ministro--da
Secretaria ESPecial de Desenvolvimento Urbano, referente ao anlincio de obras, quando da viagem
do Senhor Presidente da República no Espirito Santo; 433) nl) 2681/00. Deputado RICARDO
FERRAÇO. Solicita informações ao Sr. Ministro do Meio Ambiente, referente ao anúncio de
obras, quando da viagem do Senhor Presidente da República no Espirito Santo; 434) n° 2682/00.
Deputado RICARDO FERRAÇO. Solicita informações ao Sr. Ministro Chefe:: da Casa Civil, Pedro
Parente, referente ao anúncio de obras, quando da viagem do Senhor Presidente da República no
Espírito Santo; 435) nli 2683/00. Deputado RICARDO FERRAÇO. Solicita informações ao Sr.
Ministro dos Transportes, referente ao anúncio de obras, quando da viagem do Senhor Presidente
da República no Espírito Santo; 436) nO 2684100. Deputado RlCARDO FERRAÇO. Solicita
informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia, referente ao anúncio de obras, quando da viagem
do Senhor Presidente da República no Espírito Santo; 437) nO 2685/00. Deputado lNÁCIO
ARRUDA. Requer informações ao Ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia. acerca
da medida do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América (EUA), que obriga os
exportadores brasileiros a pagar üSS 0,19 por litro exportado da nossa aguardente (cachaça),
adicionais aos impostos habituais, e à mudança de rotulo, que passaria a classificar nosso produto
como rum; 438) n" 2686/00. Deputado DlÁCIO ARRUDA. Requer informações à Secretaria
Especial de Desenvolvimento Urbano sobre os resultados e deliberações da Conferência Mundial
sobre o Futuro das Cidades - URBAN 21; 439) n° 2687/00. Deputado WAGNER SALU8TIANO.
Solicita informações ao Ministro da Fazenda sobre patrocínio para o Comitê Paraolímpico
Brasileiro, com o objetivo de custear os gastos com a delegação brasileira que representou o Brasil
nas paraolimpfadas de Sidney, no período de 18 a 29 de outubro de 2000; 440) n" 2688/00.
Deputado WAGNER SALUSTIANO. Solicita informações ao Ministro do Esporte e Turismo,
sobre patrocínio para o Comitê ParaoJímpico Brasileiro, com o objetivo de custear os gasto~ com a
delegação brasileira que representou o Brasil nas paraolimpiadas de Sidney, no período de 18 a 29
de outubro de 2000; 441) n° 2689/00. Deputado cmco SARDELLI. Solicita que seja
encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que sua Excelência acíone o Sr.
Secretário da Receita Federal, para prestar esclarecimentos sobre matéria divulgada pelo jornal O
Liberal. de Americana-SP e pelo Jornal Gazeta Mercantil; 442) nl) 2690/00. Deputado CHICO
SARDELLI. Solicita que seja encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça para que
sua Excelência acione o Sr. Diretor-Geral da Policia Federal para prestar esclarecimentos a
respeito dos artigos publicados nos jornais O Liberal de Americana-SP e Gazeta Mercantil; 443)
oI} 2691/00. Deputado FREIRE JúNIOR. Solicita informações ao Sr. Ministro da Previdência e
Assistência Social sobre a tributação das entidades fechadas de previdência privada; 444) n°
2692/00. Deputado JOSÉ ALEKSANDRO. Requer o envio de oficio ao Ministro da Justiça; 44S)
nO 2693/00. Deputado JOSÉ ALEKSANDRO. Requer o envio de oficio ao Ministro dos
Transportes; 446) n" 2695/00. Deputado FERNANDO FERRO. Solicita informações ao Ministro
da Educação a respeito de denúncias sobre má utilização de recursos públicos po Hospital das
Clinicas da Universidade Federal de Pernambuco; 447) nO 2696/00. Deputado MILTON TEMER.
Solicita infonnação ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDICE
sobre as despesas de seminário promovido pelo BNDES; 448) n° 2697/00. Deputado WALTER
PINHEIRO. Solicita infonnações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre a extenção dos efeitos da
Medida Provisória nO 1891-54, de 23 de novembro de 2000, e sua futura reedição, que "dispõe
sobre a novação de dividas e responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais -
FCVS; altera o Decreto-lei n° 2406, de 5 de janeiro de 1988, e as Leis nOs. 8004, 8100 e 8692, de
14 de março de 1990,5 de dezembro de 1990 e 28 de julho de 1993, respectivamente, e dá outra
providênciasl1 ; 449) nO 2698/00. Deputado INÁCIO ARRUDA. Requer seja solicitado ao Sr.
Ministro de: Estado das Relações Exteriores informações sobre o andamento das negociações com
os Estados Unidos em tomo da aplicação da Lei de patentes. f) Missão Oficial Autorizada. Relaçllo
dos seguintes oficios do corrente ano - GPO nOs; 361, 367, 377, 1973, 1979, 1981-1998,2000
202],2023-2052.2054,2055,2063-2092,2094,2095, 2097, 2098, 2100-2110, 2112-2124, 2126,
2127, 2131-2137, 2139-2160, 2162-2164, 2166-2179, 2183-2186, 2188-2203, 2206-2214, 2216,
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2220-2225, 2231, 2235-2248, 2254-2265, 2267-2272, 2281-2284, 2287-2308. 2312-2321, 2326,
2330,2332-2339,2341,2342,2344-2364,2366,2368, 2369, 2376-2378,2380-2383,2385-2387,
2389-2399, 2402, 2407-2416, 2418-2428, 2432, 2433.2435-2441, 2443-2451, 2453-2463, 2465-
2467, 2469-2477, 2481-2489, 2495-2502,2504-2525,2529-2543, 2545-2556, 2558-2562, 2564,
2565. 2567-2571, 2578-2588, 2590, 2591. 2593, 2605-2608, 2614-2616, 2619,2620,2623-2633,
2637-2640, 2642-2644, 2647-2649, 2651, 2653-2659, 2661-2671, 2673-2679, 2681-2684, 2688-
2691, 2693-2697, 2699-2702, 2704-2708, 2712-2720, 2722-2738, 2743-2753, 2755-2763, 2765
2778,2782,2784-2792,2794-2807,2813-2834,2837, 2838, 2840-2915,2917-2928,2937,2938,
2956-2970,2974-2976, 2978-3000, 3003-3007, 3010-3012, 3014, 3018-3024, 3033-3040, 3042
3053,3064,3071-3080,3084,3085,3087,3090-3101, 3103-3113, 3117, 3129-3131, 3133-3135,
3141-3146,3148-3150, 3155-3158, 3160, 3161, 3163,3164,3167,3169-3198,3210-3212, 3214,
3215, 3221, 3222, 3224-3226, 3228-3240, 3249-3263, 3268-3297, 3299, 3301, 3302, 3307-3314,
3322-3327, 3335~3344, 3346-3374, 3376-3391, 3393-3401, 3403-3405, 3408, 34tO-3416, 3418-
3439, 3443-3446, 3448-3456, 3458-3462, 3465-3496, 3504-3526, 3528, 3531-3550, 3561-3575,
3577, 3583, 3585-3590, 3592-3605, 3612, 3614-3625, 3629-3637, 3645-3648, 3650-3657, 3671-
3674, 3676-3678, 3693-3709, 3719-3746, 3748-3755, 3757-3771, 3773, 3774, 3776, 5591.
Prosseguindo, a Mesa Diretora faz constar em ata as seguintes decisões: a) de 6/11/00: A Mesa, por
seus membros abaixo assinados, (Deputados Michel Temer, Presidente, Heráclito Fortes, 10 Vice-
Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1° Secretário, Nelson Trad,
2° Secretário, Jaques Wagner, 3D Secretário, e Efraim Morais, 4° Secretârio), resolveu aprovar o
parecer do Senhor Deputado Heráclito Fortes. 1° Vice--Presidente, pela aprovação do Projcto de
Resolução n° 60, de 2000, que dispõe sobre a cooperação interparlarnentar entre a Câmara dos
Deputados e a Assembléia do Poder Popular da República de Cuba, com emenda apresentada pelo
Relator; b) de 9/11/00: A Mesa, por seus membros abaixo assinados, (Deputados Michel Temer,
Presidente, Heráclito Fortes, l° Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan
Aguiar, 1° Secretário, Nelson Trad, 2° Secretârio. Jaques Wagner, 3° Secretário, e Efraim Morais,
4° Secretário), resolveu aprovar os seguintes expedientes: a) Oficio n° 981/DG, do dia 8 do
corrente, ao Sr. Presidente, no seguinte teor: "Tramita no Congresso Nacional o projeto de lei
orçamentária para 2001 (PLN 17-CN/2000). Sobre tal projeto, há a necessidade de realizar ajustes,
a fim de adequar as dotações orçamentárias relativas à Câmara dos Deputados ao comportamento
esperado dos gastos. 2. Nesse sentido, solicito a Vossa Excelência submeter à apreciação da douta
Mesa, cuja aprovação deverá constar em ata, as seguintes emendas à despesa: 1- R$ 25.000.000,00,
relativa à participação da Câmara dos Deputados na implantação do INCOR no Hospital das Forças
Armadas, em Brasllia; II - R$ 8.844.479,00, relativa à suplementação da dotação destinada ao
custeio administrativo e operacional, insuficientemente contemplado no projeto; m - R$
4.629.824,00, relativa à suplementação da dotação destinada aos gastos com assistência médica e
odontológica dos deputados, servidores e respectivos dependentes; IV - R$ 4.595.000.00, relativa à
suplementação da dotação destinada à construção e rearnbientação fisica dos espaços; e V - R$
2.000.000,00, relativa ao ressarcimento, na forma legal, das contribuições efetivadas por
ex-beneficiários do extinto Instituto de Previdência dos Congressistas. 3. Esclareço, por fim, que o
prazo fatal para apresentação das emendas na Comissão Mista de Orçamento expira-se no próximo
dia 11, Sãbado."; b) Oficio n° 982/DG, do dia 8 do corrente, ao Senhor Presidente, nos tennos a
seguir: "Tramita no Congresso Nacional projeto de crédito adicional para cobrir despesas com
pessoal de diversos órgãos. entre os quais a Câmara dos Deputados (pLN 133-CN/2000). Sobre tal
projeto, há a necessidade de realizar ajustes, a fim de adequar as dotações orçamentárias referentes
à Casa ao comportamento atual dos gastos. 2. Nesse sentido, solicito a Vossa Excelência submeter
à anuência da douta Mesa as seguintes emendas à despesa: I -R$ 19.051.000,00, relativa a·
remanejamento de dotação destinada a encargos com pensionistas do extinto IPC, constante do
projeto, para atender despesas com pessoal ativo e inativo; e II - R$ 15.500.000,00, com inclusão
ao projeto, relativa a remanejamento de dotação destinada ao custeio administrativo e operacional,
decorrente de economia orçamentária, também para suprir gastos com. pessoal ativo e inativo. 3.
Para a apresentação das emendas em tela na Comissão Mista de Orçamentos, cujo prazo expira-se
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no próximo dia 15 do corrente, faz-se necessãria a assinatura de um. parlamentar."; c) Parecer do
Senhor 1° Secretário, Deputado Ubiratan Aguiar, exarado no Processo n° 109.411/00, no teor a
seguir: "Trata-se de proposta de Ato da Mesa, dispondo sobre a transformação de 15 (quinze)
cargos vagos da categoria ftmcional de Técnico Legislativo - atribuição Técnico de lnfonnática
Legislativa - em Analista Legislativo - atribuição Analista de Jnfonnática Legislativa. A _
justificativa da proposição é apresentada nestes tennos: nA Câmara dos Deputados realizou, em
19.98, concurso público para o cargo de Ánalista Legislativo - atribuição Analista de Informática
legislativa. possibilitando, com isso, o suprimento de pessoal nessa área. Porém, o Centro de
Informática ainda carece desses profissionais. Tal carência ocorreu, principalmente, pelo número
insuficiente de candidatos recrutados inicialmente para atender ao grande crescimento da
demanda de serviços. Assim. considerando a inexistência de vagas na Categoria Funcional de
Analista legislativo -atribuição Analista de Informática Legislativa, e por outro lado, a existência
de cargos vagos desnecessários em outra categoria funcional do Quadro de Pessoal, a aprovação
da presente proposta virá atender a rtiferida carência de servidores, através da nomeação de
candidatos habilitados no concurso público em andamento realizado por esta Casa. - Ante o
exposto, esta Secretaria submete o assunto ao exame e à deliberação da douta Mesa, nos termos da
minuta de ato anexa." Em conseqüência, a Mesa baixa o Ato da Mesa nO 44, de 2000, que dispõe
sobre a transfonnação de cargos, publicado no DCD n° 189, de 10/11/00."; c) de 6112100: A Me...~

por seus membros abaixo assinados, (Deputados Michel Temer, Presidente, Heráclito Fortes, 10
Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1/1 Secretãrio, Nelson
Trad, 2° Secretário, Jaques Wagner, 3° Secretário, e Efraim Morais, 4° Secretário), resolveu aprovar
o p~er favorável do Senhor 1° Vice-Presidente, Deputado Heráclito Fortes, Relator, ao Projeto
de Resolução na 111, de 2000, de autoria dos Deputados José Dirceu e Paulo Delgado, que cria o
Grupo Parlamentar Brasil-Libia. fi - PAUTA DO SENHOR l° VICE-PRESIDENTE. A Mesa
resolve, nos tennos da complementação de voto proferida por Sua Excelência, aprovar a Emenda
oferecida em plenário ao Projeto Resolução nO 106-B, de 1992, que ''institui o Código de Ética e
Decoro Parlamentar", na forma da Subemenda Substitutiva da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. m- PAUTA DO SENHOR 20 VICE-PRESIDENTE. Sua Excelência, na qualidade
de Corregedor, relata aos seus pares seus pareceres proferidos nas seguintes denúncias: a)
Denunciante: Deputado NILMÁRIo MIRANDA; Denunciado: Deputado LAEL VARELA.
''RELATÓRIO: Em 13 de setembro do corrente ano o Senhor Presidente encaminhou ao
Corregedor expediente da iniciativa do nobre Deputado NlLMÁRIo MIRANDA esclarecendo que,
Por sua iniciativa e de mais quatro deputados da bancada do Estado de Minas Gerais, o Relator da
CPI Narcotráfico da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Rogério
Correia, lhes encaminhara peças do processo investigatório realizado por essa Comissão de
Inquérito, relacionadas a denúncias à mesma feitas, veiculadas pela imprensa, de envolvimento do
Deputado LAEL V.ARELA "com atividades ilícitas, ainda que não vinculadas com o narcotráfico".
Em 30 de outubro seguinte, em expediente endereçado ao Corregedor, o Deputado LAEL
VARELA vem de esclarecer que os fatos que estariam a originar o pedido de análise, por esta
Casa, das denúncias contra ele feitas, a partir de depoimentos prestados perante a CPI Narcotráfico
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, estão relacionados com as empresas de que
é sócio, mas que não as administra desde a sua primeira eleição para deputado federal,
esclarecendo mais - e isto busca demonstrar com cópia de petição dirigida àChefia da Procuradoria
Regional da República em Minas Gerais - que as denúncias, no particular, estão sendo examinadas
por esse órgão do Ministério Público da União, em razão de Representação feita pela CP!
retro-apontada. Junta ainda o Deputado LAEL VARELA, DECLARAÇÃO do Presidente dessa
CPI, de não haver esse órgilo Investigante reunido "quaisquer elementos que vinculem o
Deputado Federal Lael VARELA ao tráfico de drogas". A afirmação retro, do Deputado LAEL
VARELA , vem corroborada pela seguinte manifestação do Presidente da referida CPl, nestes
tennos vazada, consoante se vê às fls. 37 das inclusas notas taquigráficas da-reunião reservãda
dessa Comissão, realízada no dia 7 de julho de 2000, às 14 horas: "O Sr. Presidente: ... A
Presidência esclarece, mais uma vez, que esta CPI investiga o narcotráfico. No cntaDtG, 11 esse
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respeito nada acrescentou com relação ao Deputado Lael Varela. Poderíamos usar outros
Domes, como sonegação fiscal. Assim, sugiro que cheguemos a um consenso. A CP) tem a
funçAo de investigar, o que foi feito com muita responsabilidade e com critérios. Em
momento algum, falamos da sua relaçio com o narcotráfico, mas que a origem do dinheiro
poderia estar na sonegação. A partir do momento em que não temos prova nenhuma., esta
Presidência sugere que passemos tados os documentos e as notas taquigráficas para o
Procurador da República e para o Ministério Público EstaduaL" Vê-se, pois, dessa
manifestação da Presidência da CPI Narcotráfico da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, que está descartada a denúncia à mesma feita de envolvimento do Deputado LAEL
VARELA com o narcotráfico, restando somente como objeto de investigação, por parte do
Ministério ~úblico Federal, tanto que do estadual, a possível ocorrência de delitos contra a ordem
tributária. E forçoso concluir, diante de tais circunstâncias. que, o que poderia vir a pesar,
futuramente, contra o Deputado LAEL VARELA, seria o seu envolvimento, com a prática de
ilícitos definidos como crimes contra o Erário, cuja apuração está entregue ao Ministério Público.
Os atos que poderiam ser atribuidos então, no caso, ao Deputado LAEL VARELA, não têm, como
se pode extrair da leitura das disposições regimentais reguladoras da espécie decoro parlamentar,
definição como atentatórios desse decoro. De outra parte e excetuando os atos imputados aos
parlamentares que configurem crimes contra a honra praticados dentro dos muros das Casas
Legislativas que são apenados pela Casa respectiva, tem a Câmara dos Deputados adotado.
posicionamento de justificada cautela nos casos de crimes atribuídos a seus membros, de aguardar
a manifestação do Poder Judiciário. Entendo, mais, que a posição adotada por esta Casa nesses
casos não é somente de cautela, mas de exato respeito à Constituição Federal, pelas seguintes
razões, por nós já expendidas em casos assemelhados, e que não nos furtamos de repisar a seguir.
Em casos que tais temos defendido que a Casa a que pertencer o parlamentar acusado de conduta
criminosa deve se pautar segundo a linha de competência que defini do disposto no §2° combinado
com o inciso VI, ambos do art. 55 da Constituição Federal, que não deixam dúvida caber
exclusivamente ao Poder Judiciário avaliar tal conduta e. assim, o único com competência, no
plano do Direito, para finnar a certeza no que conceme à responsabilidade pela ocorrência do fato
delituoso. A partir daí então, isto é, após condenação criminal em decisão transitada em julgado,
pode tomar a si a Casa Legislativa a tarefa de abrir processo destinado a sancionar o seu membro
com a perda do respectivo mandato. Assim e porque a sentença irrecorrível somente haverá de
dar-se em processo criminal1avrado mediante a licença prévia da Casa respectiva, por óbvio que,
tendo a Casa legislativa conhecimento da existência de inquérito polícial atribuindo, em princípio,
a membro seu, a responsabilidade por determinado evento criminoso, nenhuma providência lhe
cabe tomar, senão aguardar um possível pedido do Supremo Tribunal Federal, de licença para o
processamento do parlamentar denunciado. É o que se extrai do disposto nesses dispositivos,
verbis: "Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: VI - que sofrer condenaçllo
criminal em sentença transitada em julgado. § 2° Nos casos dos incisos I, 11 e VI, a perda do
mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto·
e matoria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido politico
representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa." Ora, se a Constituição Federal
estabelece que a sanção de perda do mandato, em razão de comportamento criminoso atribuído a
um parlamentar, a ser decretada pela respectiva Casa Legislativa, somente podem ocorrer se o seu
membro sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, por certo que a noticia da
existência de inquérito visando ao futuro processamento criminal de parlamentar não autoriza ao
respectivo corpo legislativo tomar a si a tarefa de pm.rir seu membro em razão de imputação de tal
natureza, porque, fazê-lo, representaria clara transgressão à Constituição Federal, que deixa ver
estar a sanção de perda do mandato, a ser aplicada, nesse caso, ao parlamentar, por sinal a mais
grave, sujeita à preexistência de condenação criminal irrecorrível. Precedentes, aliás, nesta Casa
ocorrentes, como foram os casos da perda do mandato dos deputàdos Hildebrando Pascoal e
Talvane Albuquerque, sedimentam. o entendimento retro. Tanto exato isto é que a decisão tomada
nesses dois casos não se fundamentou nos crimes a esses deputados imputados, reconhecendo a
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Câmara dos Deputados, implicitamente, nesses episódios, que não tinha competência para decretar
a perda dos mandatos desses Deputados calçada em tais acusações, senão na conduta dos mesmos,
enfaticamente demonstrada, de terem tido e mantido relação promíscua induvidosa com
personalidades criminosas, e, pois, caracterizante de comportamento plenamente incompatível com
o decoro parlamentar. Tal posicionamento tem adotado a Câmara dos Deputados especialmente em
respeito à Constituição Federal, que sujeita o processo de perda de mandato, em caso de conduta
criminosa atribuída a parlamentar, à preexistência de sentença criminal transitada em julgado,
conforme demonstrado. Se não fosse por esse ftmdamento irreprochável, aguardar sempre a
decisão condenatória para sancionar o deputado, em razão de crime ao mesmo atribuído, ainda
seria cautela plenamente justificável, pois, se a Casa Legislativa viesse, nesses casos, a se adiantar
ao Poder Judiciário, sancionando o seu integrante, fundada em tal acusação, uma decisão judicial
pela absolvição do parlamentar criaria para a mesma a severa e grave obrigação de repor todos os
direitos do parlamentar, suprimidos em razão de uma decisão que, na visão do Judiciário, teria sido
equivocada, além de ainda sujeita ao reparo de haver sido tomada com ofensa à Constituição
Federal. Fundado nas razões retro-expostas, o nosso parecer é no sentido de que a Mesa se
manifeste pelo arquivamento da presente denúncia, que se limita a aventar a possibilidade de
envolvimento do nobre Deputado LAEL VARELA em crime de sonegação fiscal." Discutida a
denúncia, a Mesa aprova, por unanimidade, o parecer supra, pelo seu arquivamento. b)
Representante: Deputada ELCIONE BARBAllIO; Representado: Deputado ROBSON TIJMA.
"RELATÓRIO: Em 27 de abril foi encaminhada pelo Sr. Presidente, ao Corregedor, Representação
feita pela Deputada ELICIONE BARBALHO, contra o Deputado ROBSON TUMA fundada no
fato de haver sido ofendida em sua honra pelo ora Representado durante reunião realizada, no dia
31 de março deste ano, na cidade do Rio de Janeiro, pela CPI-Narcotráfico, ao ensejo em que
presidia os trabalhos, na qualidade de Vice-Presidente desse órgão Investigatório. Ao objetivo de
comprovar o fato objeto da Representação juntou a ora Representante fita de aumo c~ntendo

diálogo por ela travado com o ora Representado durante a reunião da CPI no dia 31 de março, além
de recorte do jornal O Globo do dia 10 de abril seguinte, em que vêm divulgados os trabalhos dá
CPI-Narcotráfico realizados nesse dia, e na qual vem transerito o diálogo já referido, contendo a
manifestação do Deputado ROBSON TUMA que a Representante entendeu a ela dirigida e
ofensiva de sua honra. O fato que explica a Representação vem assim narrado pela ora
Representante: "O Representado, após questionar a testemunba por mais de quarenta
minutos, foi advertido pela Presidente nos seguintes termos, segundo faz prova a degravação
do diálogo mantido entre ambos: "seja objdivo, isto é mais isto, dá igual 11 isto, para qUI! a
gente pOSStl ser mais objetivo, não está mais dando para agiientar, nós temos mais outras

essoas, ainda temos 11 acareação, então eu pediria que o senhor tivesse mais objetividade e
realmentl! 'I'l!speitasse os minutos", tendo, então, o Deputado Robson Tuma dito: "olha, eu nio
vou pergontar mais, porqne eu to vendo que tem até deputado prCltegendo ••• eu vou sair
Deputada._,r dando início, assim, a uma acirrada discussão entre ambos, com esta Deputada
falando: "eu exijo que você me respeite, você me respeite porque a minha idoneidade está acima
de tudo, vou represl!ntal''', sendo então a sessão interrompida, mas não a discD5Slo, que foi
testemunhada pelos demais membros da CPI, jornalistas e demais pessoas presentestl

• No dia
30 de agosto deste ano o Corregedor. pelo Of. COR na 15/00, deu conhecimento ao Deputado
ROBSON TUMA da representação em causa, fixando. como termo tinal do prazo ao mesmo
concedido, para se manifestar, o dia 12 de setembro seguinte. No prazo que lhe foi consignado o
nobre Deputado ROBSON "fUMA ofereceu suas alegações em que procura esclarecer o sentido das
palavras de que se utilizou e que, ao entendimento da nobre Deputada ELCIONE BARBALHO
eram ofensivas de sua honra. Procurando demonstrar que não pretendeu jamais ofender a honra da
ora Representante. teceu o nobre Deputado ROBSON TUMA a seguinte ordem de considerações,
verbis: "Empolgado pelo curso do depmmento que pareela oferecer Dova linha de
Investigação importante à CPI, realmellte excedi-me em relaçilCl ao tempo regimental e a
Deputada ElcloncJ na Presid@ncla da McsaJ poderia ter cassado a minha palavra. Reagi por
acreditar que a interrupção naquele momento favoreceria. o depoente (por permitir que
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pensasse outras versl)es para os fatos) ocultando a verdade que a CPI buscava. Ou, ainda'
mais grave, poderia ser interpretada pelo público que nos assistia como se assim fosse. Há
que se ter presente que tais fatos ocorreram depois que todos nós parlamentares estávamos já
há mais de.d~ena de horas em reunlAo, .... tendo que se avaliar o extremo cansaço fisico,
mental e a DTltaçio comuns em tais casos. A CPl vinha Já de outras atividades igualmente I

estafantes, que demandaram um esforço sobre-humano, muitas vezes estando todos os I
membros esgotados e, conseqftentemente, sujeitos a alterações de humor. Ao pronunciar as
palavras de que a Representação trata, muito longe de por em dúvida a idoneidade da-,
Deputada Elcione, estava simplesmente questionando a forma de aplicação do regimento aoo

caso: ou seja, que será mais importante manter um tempo determinado para inquirições ou-
deixar o interrogatório seguir seu curso normal até se esgotar? Então, minhas palavras'
"Olha, não vou perguntar mais porque tem até Deputado protegendo", não se dirigiam à'
Deputada Elcione especificamente, mesmo porque, devido ao adiantado da hora, diversos
outros parlamentares pediam o encerramento da inquirição. A expresslio "tem até Deputado'
protegendo" ..eferia-se unicamente ao fato de que, apegando-se a interpretação de que havia
acabado meu tempo regimental, acreditava eu que estavam os adeptos dessa idéia 
indiretamente, é lógico - ajudando o depoente a ter mais tempo para elaborar explicaçiies
sobre os fatos. Na verdade, temia eu pela imagem da CPl, ou seja. estava preocupado em.
resguardar o decoro parlamentar e a boa imagem da Cmara dos Deputados." "Retirel.me
da sala e fui entrevistado pela imprensa no local. Percebi de imediato que a interpretaçlo de
m1Dhas palavras fora distorcida e, ato contínuo, retomei ao local da reunião, para proferir a '
seguinte declaração (fls. da nota taquigráfica anexa): O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA-
Pela ordem Sra. Presidente. Uma questio de ordem s6 para esclarecer que em nenhum ... A '
SRA. PRESIDENTE (Deputada Aura Carneiro) - Pela ordem, o Deputado Robson Tuma. O :
SR. DEPUTADO ROBSON TUMA ••• que em nenhum momento eu fIZ ou faria a acusaçAo .
contra a Deputada Alcione. A SRA. PRESIDENTE (Deputada Laura Carneiro) - Elcione. O I

SR. DEPUTADO ROBSON TUMA. Lhe devo todo o respeito e admiração, nlo só como:
colega., mas como amiga que tem sido nesse ••• em todo esse tempo durante os trabalhos da .
CPI. O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA. Era esse o esclarecimento que gostaria de fazer e
se no momento a expressA0 que foi falada por mim desse qualquer insinuação a respeito I

disso, ou até clareza a respeito disso, eu devo lhe informar que era no sentido do que poderia:
parecer, que nio é obviamente uma acusação. A SRA. PRESIDENTE (Deputada Laura
Carneiro) - Nobre Deputado Robson Tuma, eu em nenhum momento duvidei que foi apenas:
um equivoco que ocorreu nesta sessio. ( ... )" As explicações retro, do nobre Deputado Robson
Tuma, em que procura dar o sentido das palavras que proferiu e em razão das quais se sentiu
ofendida a nobre Deputada ELCIONE BARBALHO, retiram, a nosso ver, o conteúdo de,
ofensividade que as mesmas poderiam traduzir, como aliás, a nobre Deputada Laura Carneiro
assim também entendeu, ao dizer, conforme a transcrição retro, dirigindo-se ao nobre Deputado
ROBSON TUMA, que em nenhum momento duvidou de que tudo não passou apenas de um
equívoco. Dessas explicações dei conhecimento verbal à nobre Deputada EIcione Barbalbo, que as
entendeu satisfat6rias, manifestando-me que dava por encerrado o epis6dio. Justificado nessas
razões, entendo caber propor à Mesa, como ora o faço, o arquivamento da presente representação."
A Mesa aprova, por unanimidade, o parecer supra, pelo arquivamento da ~feridarepresentaY,ão. c)
Denunciante: Wilson Magalhiles Mata; Denunciado: Deputado FREIRE JUNIOR. "RELATORIO:
Em carta datada de 21 de fevereiro de 2000 dirigida ao Presidente Michel Temer, o empresário
WILSON MAGALHÃES MOTA, à guisa de esclarecer esta Casa quanto ao seu caráter, à sua
maneira de ser denúncia, haver sido injuriado pelo Deputado FREIRE JÚNIOR., ofensa essa que
estaria evidenciada em expressões de que teria esse nobre Deputado se utilizado, em. oficio dirigido
ao Presidente Michel Temer em 24 de setembro de 1999. A injúria de que se sentiu vitima o o~
denunciante, estaria caracterizada no seguinte trecho do oficio retromencionado. São palavras do
nobre Deputado Freire Júnior, verbis: "Ora Sr. Presidente! Nada devo a esse pilantra! Aluguei·
e paguei· uma parte adiantada (30%). o frete do seu avião. Nlo fui eu que escolhi () pnoto e
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nem me ~beria fazê-Io. '.' (fls.22) Pode-se extrair ainda, desse oficio dirigido pelo Deputado
FREIRE JUNIOR ao ~sldente MIchel Temer, que o excesso verbal pelo mesmo cometido ao
referir-se da maneira injuriosa como o fez, ao ora Denunciante, poderia estar justificado no fato,
que alega, de estar sendo chantageado pelo Sr. Wilson Magalhães Mota, como assim vem nesse
expediente declarado: "Agora, paslados seis aaos, me aparece o Sr. WllsOD Mota, proprietário
da empresa de quem fretei o aviA0, chantageando-me, atreve-se a enviar fax ao meu Gabinete
(anexo) solicitando que lhe pague o valor devido pela perã total do avião. Vai mais longe
ainda, Sr. Presidente, chantageando-me, repito, com ameaças de enviar relatórios à
Presidência da Câmara, vefculos de comunlcaçllo e posteriormente, à nossa Assessoria (sic)
Jurfdica". De fato, o documento de fls. 24 (carta da SETERCO CONSTRUTORA LTDA EM
QUE O Sr. Wilson Mota assina em nome da empresa), traz, ao final, clara a ameaça de divulgação
da controvérsia relativa à responsabilidade pelo prejuizo decorrente do acidente com a aeronave da
empresa, ameaça que se traduz em utilizar o temor dos atos prometidos adotar, para forçar o
pagamento da indenização deseJada. A ameaça a que se reporta o Deputado FREIRE Jl.WOR em
seu oficio de fls. 20/22, nos termos acima transcritos, está nítida na parte final da carta dirigida em
20 de agosto de 1999 ao Deputado FREIRE JúNIOR, pelo Sr. WILSON MAGALHÃES MOTA:
" ... estaJllos dispostos a tOJllar medidas como: enviar relatórios e situação à Presidência da
Câmara, vefculos de comuDicaçio e posteriormente à nossa assessoria juridica." (SIC) Por
certo que o Sr. Wilson Magalhães Mota teria o direito, sentindo-se credor face ao ora Denunciado,
de adotar as medidas judiciais apropriadas, mas, não, utilizar de chantagem, como está
caracterizado nas am~as feitas, para se ressarcir de prejuizos que entende causados pelo Sr.
Deputado FREIRE lONIOR. Recolho, dos fatos relatados, que é até explicável a incontinência
verbal do Deputado FREIRE ~'10RI ao referir-se, da maneira como o fez, ao ora Denunciante,
embora não abonemos a utilização, por quem quer que seja, de expressões de natureza injuriosa.
Vejo, na atitude do Deputado FREIRE JúNIOR, antes que a vontade manifesta de ferir a imagem e
ahonra do ora Denunciante, apenas um incontido desabafo diante da ameaça recebida ao sentir-se
chantageado. Mas, ao fim e vistos os fatos do ângulo do decoro parlamentar, nllo vejo, mesmo que
nenhuma razão tivesse o Sr. Deputado FREIRE JúNIOR para referir-se, de maneira injuriosa como
o fez, ao ora Denunciante, como acatar a presente Denúncia, tendo em vista que o Regimento
Interno não define o comportamento denunciado pelo Sr. WlLSON MAGALHÃES MOTA como
atentatório do decoro parlamentar. Em vista de tanto, o nosso parecer é no sentido do arquivamento
da promoção feita pelo Sr. wn,sON MAGALHÃES MOTA contra o Senhor Deputado FREIRE
JúNIOR." Apreciada a documentação, a Mesa aprova, por unanimidade, o parecer supra, pelo
arquivamento da referida denúncia. A Mesa aprova os pareceres proferidos por Sua Excelência nos
seguintes processos referentes a reembolso de despesas médico-hospitalares: 1) Processo nO
31.911/99. de interesse do Deputado Paulo Octávio. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Gera!,
apreciando a exatidão da despesa e infonnando que foram observadas as disposições do Ato da.
Mesa nD 24/83. De acordo."; 2) Processo nD 3.865100, de interesse do Deputado Lamartine PoseIla.
''Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infonnando que
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 3} Processo nO 5.715/00,
de interesse do Deputado Jolio Paulo Cunha. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral,
apreciando a exatidno da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da
Mesa nO 24/83. De acordo."; 4) Processo n° 6.582/00, de interesse do Deputado Adão Pretto. "Li o
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infonnando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 5) Processo nO 10.122/00, de
interesse do Deputado Waldomiro Fiomvante. ''Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral,
apreciando a exatidão da despesa. e informando que foram observadas as disposições do Ato da
Mesa n° 24/83. De acordo."; 6} Processo n° 11.994/00, de interesse do Deputado Salomão Cruz.
"Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que
foram observadas as disposições do Ato da :v.Iesa n° 24/83. De acordo."; 7) Processo n" 12.863/00,
de interesse do Deputado João Fassarella. ''Li o parecer detalhado do Sr. Díretor-Gera~ apreciando .
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83. I
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De acordo."; 8) Processo n° 12.886/00, de interesse da Deputada Rita Camata. "Li o parecer
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infonnando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 9) Processo nO 12.929/00, de
interesse do Deputado João Almeida. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
exatidão da despesa e informando que foram. observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83.
De acordo."; 10) Processo nO 13.489/00, de interesse do Deputado Waldomiro Fioravante. ''Li o
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infonnando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24183. De acordo."; 11) Processo nO 13.490/00, de
interesse da Deputada Rita Camata. ''Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83.
De acordo."; 12) Processo nO 13.532/00, de interesse do Deputado Luiz Fernando. "Li o parecer
detalhado do Sr. Diretor-GeraI, apreciando a exatidão da despesa e infonnando que foram
obsl?rvadas as disposições do Ato da Mesa nf> 24183. De acordo."; 13) Processo n° 13.637/00, de
interesse do Deputado Murilo Domingos. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83.
De acordo."; 14) Processo n° 14.501/00, de interesse do Deputado Pedro Valadares. "Li o parecer
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 15) Processo nO 14.885/00, de
interesse do Deputado Luiz Fernando. ''Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83.
De acordo."; 16) Processo n° 15.988/00, de interesse do Deputado WaIdomiro Fioravante. "Li O

parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infonnando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 17) Processo n" 16.078/00, de
interesse do Deputado Euripedes Miranda. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando'
a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n" 24/83.
De acordo."; 18) Processo n° 16.152/00, de interesse do Deputado Professor Luizinho. "Li o
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 19) Processo n° 16.407/00, de
interesse do Deputado Valdemar Costa Neto. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral,
apreciando a exatidão da despesa e infonnando que foram observadas as disposições do Ato da
Mesa nO 24/83. De acordo."; 20) Processo n° 16.579/00, de interesse do Deputado Eurlpedes
Miranda. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
infonnando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 21)
Processo na 16.768/00, de interesse do Deputado Luciano Castro. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições
do Ato da Mesa nO 24183. De acordo."; 22) Processo n" 17.115/00, de interesse da Deputada Rita
Camata. ''Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
informando que foram. observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."i 23)
Processo n° 17.153/00, de interesse do Deputado Euripedes Miranda. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições
do Ato da Mesa nO 24183. De acordo."; 24) Processo n° 17.274/00, de interesse do Deputado Luiz
Fernando. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24183. De acordo."; 25)
Processo n° 17.406/00, de interesse do Deputado Jorge Costa. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 26) Processo n° 17.419/00, de interesse do Deputado
Arlindo Chinaglia. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa
e informando que foram observadas as disposições do Aro da Mesa n° 24183. De acordo."; 27}
Processo n° 17.641/00, de interesse do Deputado Murilo Domingos. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições
do Ato da Mesa n° 24183. De acordo."; 28) Processo n° 18.357/00, de interesse do Deputado Luiz
Fernando. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
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informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo,"; 29)
Processo nl) 18.438/00, de interesse do Deputado Augusto Nardes. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições
do Ato da Mesa nD 24/83. De acordo."; 30) Processo n° 18.533/00, de interesse do Deputado
Burlpedes Miranda. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral. apreciando a exatidão da despesa
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24183. De acordo."; 31)
Processo na 18.824100, de interesse do Deputado Paulo Octávio. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições
do Ato da Mesa na 24/83. De acordo."; 32) Processo na 19.217/00, de interesse do Deputado
Roberto Balestra. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa na 24/83. De acordo."; 33)
Processo na 19.710/00, de interesse do Deputado Hugo Biehl. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa. e informando que foram observadas as disposições
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 34) Processo n° 20.462/00, de interesse do Deputado
Professor Luizínho. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa
e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 35)
Processo n° 20.513/00, de interesse do Deputado Nilton Baiano. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, aprechmdo a exatidâo da despesa e informando que foram. observadas as disposições
Çl.o Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 36) Processo na 21.158/00, de interesse do Deputado
Eunfcio Oliveira. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
infomando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n" 24/83. De acordo."; 37)
Processo nO 21.591/00, de interesse do Deputado Simão Sessim. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infonnando que foram observadas as disposições
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 38) Processo n° 21.638/00, de interesse do Deputado Hélio
Costa. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infomiando
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nD 24183. De acordo."; 39) Processo n"
21.891/00, de interesse do Deputado Pedro Valadares. ''Li o parecer detalhado do Sr. Díretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato
da Mesa n° 24/83. De acordo."; 40) Processo n° 22.290/00, de interesse do Deputado Roberto
Pessoa "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
infonnando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 41)
Processo n° 22.618/00, de interesse do Deputado Luiz Fernando. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições
do Ato da Mesa n" 24/83. De acordo."; 42) Processo nD 22.709/00, de interesse do Deputado Nilton
Baiano. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 43)
Processo n° 22.832/00, de interesse do Deputado Carlos Batata. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições
do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 44) Processo n° 22.891/00, de interesse do Deputado Jaime
Martins Filho. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 45)
Prooesso n° 23.289/00, de interesse do Deputado Roberto Pessoa "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições
do Ato da Mesa n" 24/83. De acordo."; 46) Processo na 26.871/00, de interesse do Deputado Iberê
Ferreira. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 47}
Processo na 27.066/00, de interesse do Deputado Santos Filho. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidiio da despesa e informando quefo~ observadas as disposições
do Ato da :Mesa n° 24/83. De acordo."; 48) Processo nQ 27.159/00, de interesse do Deputado Jorge
Costa. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 49) Processo n°
27.223/00, de interesse do Deputado Marcos Monso. ''Li o parecer detalhado do Sr. Diretor·Geral,
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apreciando a exatidão da despesa e infonnando que foram observadas as disposições do Ato da
Mesa n° 24183. De acordo."; 50) Processo n° 27.384100. de interesse do Deputado Geddel Vieira
Lima. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral. apreciando a exatidão da despesa e informando
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 51) Processo nO
27.848100, de interesse do Deputado Luiz Fernando. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral
apreciando a exatidão da despesa e infomumdo que foram observadas as disposições do Ato d~
Mesa nO 24183. De acordo."; 52) Processo n""103.043/00, de interesse do Deputado Jairo Azi. ''Li o
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24183. De acordo."; 53) Processo n° 103.679/00, de
interesse do Deputado João Batista Oliveira. ''Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral,
apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da
Mesa nO 24183. De acordo."; 54) Processo n° 108.970/00. de interesse do Deputado Evandro
Milhomem. "Li o pare<:er detalhado do Sr. Diretor-GemI, apreciancio a exatidão da despesa e
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 55)
Processo n° 109.939/00, de interesse do Deputado Gonzaga Patriota. "Autorizo o ressarcimento das
despesas médicas, tendo em vista as informações do Departamento Médico."; 56) Processo n°
111.946/00, de interesse do Deputado Synval Guazzelli. ''Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato
da Mesa nO 24183. De acordo."; S7) Processo nO 112.090100. de interesse do Deputado João
Mendes. "Li o pare<:er detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
informando que foram observadas as disposiçOes do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 58)-
Processo nl> 112.460/00, de interesse do Deputado Marçal Filho. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposiÇÕC8
do Ato da Mesa·no 24/83. De acordo."; 59) Processo n° 1112.504/00, deI interesse do Deputado
Synval Guazzelli. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor·GetaI, apreciando a exatidão da despesa e
infamando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 60)
Processo nO 113.166/00, de interesse do Deputado Luiz Mainardi. ''Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor·Geral, apreciando a exatidílo da despesa e infonnando que foram observadas as disposições_
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 61) Processo n° 113.413/00, de interesse do Deputado
Themistocles Sampaio. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da
despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24183. De acordo.";
62) Processo n° 113.696/00, de interesse do Deputado Nelson Trad. "Li o parecer detalhado 4o..§~

Diretor-Geral, apreciando a exatidlo da despesa e infonnando que foram observadas as disposições
do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 63) Processo n° 113.701/00, de interesse do Deputado
Telmo Kirst. "Li o parecer detalhado do Sr. DiretorMGeral, apreciando a exatidão da despesa e
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa na 24/83. De apordo."; 64)
Processo nO 113.881/00, de interesse do Deputado Júlio Redecker. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas ás disposições
do Ato da Mesa n° 24183. De acordo."; 65) Processo nO 113.883100, de interesse do Deputado Igor
Avelino. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatid~ da despesa e
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24183. De acordo."; 66)
Processo nO 114.157/00, de interesse do Deputado Júlio Redecker. "Li o parecrr detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram obserVadas as disposições
do Ato da Mesa na 24/83. De acordo."; 67) Processo n° 114.654100, de interesse do Deputado
Salomão Cruz. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a éxatidão da despesa e
informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 68)
Processo n° 115.684/00, de interesse do Deputado J'O,1io César Redecker. "Li1o parecer detalhado do
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as
disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 69) Processo na 116.297/00, de interesse do
Deputado Júlio César Redecker. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral. apreciando a
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa na 24183.
De acordo."; 70) Processo na 117.493/00, de interesse do Deputado Júlio Redecker. "Li o parecer
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detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da. Mesa nO 24/83. De acordo."; 71) Processo nO 117.646/00, de
interesse do Deputado Silvio Torres. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83.
De acordo."; 72) Processo nO 118.078/00, de interesse do Deputado Synval Guazzelli. "Li o parecer
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infonnando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 73) Processo n° 118.318/00. de
~ter;e!lSe do Deputado Roberto Pessoa. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral. apreciando a
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83.
qe acordo,"; 74) Processo nO 119.060/00, de interesse do Deputado Marcos Afonso. "Li o parecer
d~talhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infonnando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 75) Processo n° 119.104/00, de
irlteresse do Deputado Júlio Redecker. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
Cfatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa na 24/83.
D.e acordo."; 76) Processo nO 120.548/00, de interesse do Deputado Júlio César Redecker. "Li o
piu'ecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infonnando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 77) Processo nO 121.520/00, de
interesse do Deputado Flávio Aros. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83.
De acordo."; 78) Processo nO 121.557/00, de interesse do Deputado João Ricardo Mendes. "Li o
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infonnando que foram
~bservadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 79) Processo n° 121.834/00, de
interesse do Deputado Tilden Santiago. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83.
De acordo."; 80) Processo n° 122.537/00, de interesse do Deputado João Mendes. "Li o parecer
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83. De acordo."; 81) Processo n° 123.344/00. de
interesse do Deputado Marcos Monso, "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral. apreciando a
exatidão da despesa e infonnando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nO 24/83.
De acordo."; 82) Processo nO 123.362/00. de interesse do Deputado José Francisco das Neves. "Li
9parecer detalhado do Sr. Diretor-GeraI, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram
àbservadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo,"; 83) Processo n° 124.891/00, de
interesse do Deputado João Herrmann Neto. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral,
~preciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da
Mesa n° 24183. De acordo."; 84) Processo n° 125.080/00, de interesse do Deputado Tilden
Santiago. ''Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
ínfonnando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 85)
Processo nO 125.172/00. de interesse da Deputada Vanessa Grazziotín. "Li o parecer detalhado do
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e iDfonnando que foram observadas as
disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De acordo."; 86) Processo n° 125.513/00, de interesse do
Deputado João Carlos Bacelar. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão
da despesa e informando que foram observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24/83. De
acordo."; 87) Processo nO 127.296100, de interesse do Deputado Henrique Eduardo Alves. ''Li o
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa n° 24183. De acordo.". IV - PAUTA DO SENHOR 1"
SECRETÁRIO. Sua Excelência apresenta aos seus pares minuta de Ato da Mesa, nos tennas
processuais apresentados no Oficio nO 195. de 5112/00, do Centro de Infonnática ao Diretor
Administrativo, a seguir: "1. Como do conhecimento de Vossa Senhoria, desde agosto último,
encontra-se em homologação por usuários das diversas comissões permanentes do Departamento
de Comissões e da Seção de Sinopse do Centro de Documentação e Informação, o novo módulo
Tramitação do Sistema de Infonnação Legislativa. 2. Registre-se. por oportuno. que o novo recurso
trará incontáveis ganhos à gestão de reuniões de comissões pennanentes, colaborando para a
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padronização. de. proced~entos, permitindo dar uniformidade a terminologia empregada no
processo legislativo e, amda, estabelecendo, de forma regular e em observância às normas
regimentais, o fluxo de tramitação das proposições. 3. Além dos importantes ganhos a serem
auferidos ao processo legislativo, o novo módulo foi concebido para funcionar em conjunto com o
Sistema de Autenticação de Docwnentos, também desenvolvido por este Centro, cujo uso
possibilitará, em função do emprego das mais modernas técnicas de criptografia baseadas em
algoritmos matemâticos, a apresentação, em caráter obrigatório e com a máxima segurança, das
proposições em meio eletrônico. 4. Com efeito, esta nova etapa do Programa de Informatização
proporcionará um extraordinário avanço para. esta. Casa, mormente quando observados os aspectos
de transparência e máxima visibilidade que passarão a caracterizar o processo legislativo, na
medida em que estarão disponíveis, a toda a sociedade, por meio da Internet, os textos integrais das
proposições em exame nos órgãos deliberativos. S. É mister ressaltar que tal iniciativa não teria
logrado êxito sem o incondicional apoio da Presidência da Comissão de Constituição Justiça e de
Redação, da Diretoria-Geral, da Chefia de Gabinete da Secretaria-Geral da Mesa, da Diretoria do
Departamento de Comissões e dos Secretários das comissões permanentes. 6. Por todo o exposto ti
considerando a necessidade de serem. regulamentados os procedimentos relativos à apresentação de
proposições em meio eletrônico, apresenta-se, em anexo, proposta de Ato da Mesa, elaborada em -
concurso com a Secretaria-Geral da Mesa, para envio àquele órgão de apoio à Mesa Diretom.·· (ass.
Carlos Augusto Gonçalves de Moura, Diretor). Discutida a matéria. a Mesa aprova a referida
minuta c, em conseqüência, baixa o Ato da Mesa nO 49, de 2000, que dispõe sobre entrega de
proposições em meio eletrÔnico no âmbito da Câmara dos Deputados e dá outras providências, que
vai publicado ao final da ata. Dando seguimento. o Senhor 3° Secretârio, Deputado Jaques Wagner,
dá conhecimento aos seus pares do Relatório dos despachos de sua Secretaria no periodo de 23/6 a
13/12/00, conforme a seguir: "a) Justificativas de Faltas - Atestado de Junta Médica Oficial. De
acordo com o DL 07195, art. 4°, parágrafo 4° e do art. 236 do Regimento Interno, com
ressarcimento financeiro: (Deputado - período) Adauto Pereira-OS dias a partir de 11109/00, 05
dias a partir de 02/10/00; Adelson Ribeiro-OS dias a partir de 14/06100,01 a 03/08, 16 a 20/10/00;
Albérico Cordeiro-04 dias a partir de 13/06/00, 13 a 16/11/00; Alceste Almeida-lO dias apartir de
02/08/00; Alceu Collares-IS dias a partir de 20/06/00; Alcione Athayde-08 a 10/08,03 a 05/10/00,
31110 a 01111 e 14/11/00; Aloizio Santos-27/06 e 04 dias a partir de 01/08/00; André Benassi-02
meses a partir de 28/11/00; Angela Guadagnin-OS dias a partir de 27/11100; Antonio Cambraia-lO
dias a partir de 11/10/00, 26 dias a partir de 20/10/00; Antonio Joaquim Araújo-27 a 29/06, 03 a OS,
31110 e 01/11/00; Antonio Kandir-27, 30 e 31/10 e 01 a 03, 09,10,13,14,16 e 17/11/00; Antonio
do Valle-03 dias a partir de 22111/00; Annando Abllio-13 dias a partir de 18/06/00; Ary Kara-
15/06, 01 e 08/08/00; Augusto Franco-02 a 06/10/00; Babã-03 dias a partir de 28/05/00; Badu
Picanço-l1 a 14/09/00; Bonifácio de Andrada-OI, 09, 10,22 e 23/08, 12, 13/09 e 03/10/00; Carlos
Santana-OS dias a partir de 19/06/00; César Bandeira-03/10l00; Ciro Nogueira-20 e 21/06/00;
Cláudio Cajado-13 e 14/11/00; Cleonâncio Fonseca-12, 13, 14 a 30/06/00; Comélio Ribeiro-
05/10/00; Cunha Bueno-OS dias a partir do dia 13/11/00, OS dias a partir do dia 20/11/00; Danilo de
Castro-27/04/00; Deusdeth Pantoja-60 dias a partir de 01/08/00, 30 dias a partir de 17/10/00,30
dias a partir de 21111/00; Djalma Paes-20, 21 e 29/06, 01/08/00; Eber Silva-28 a 30/11/00; Eduardo
Campos-14 e 15/06/00, 08 dias a partir de 22/08/00; Eliseu Moura-12 a 16, 26 a 30/06/00, 01 a 04,
22 a 25/08/00, 11 a 15/09, '02 a 06 e 31/10/00; Enio Bacci-12, 13/09 e 03 a OS/10/00; Esther
Grossi-08 a 10/OS/00; Félix Mendonça-30 dias a partir de 18/07/00; Feu Rosa-20/06/00; Flávio
Derzi-19 dias a partir de 02110/00, 08 dias a partir de 07/11/00; Francisco Coelho-15 dias a partir
de 17/10/00; Francisco Garcia-OS, 15,29/06/00,07 dias a partir de 10/09/00; Francisco Silva-03
dias a partir de 21111/00; Gastão Vieíra-29/06/00; Dr. Heleno-OllOS/OO; Hélio Costa-Ol/08loo;
Henrique Fontana-O1/08100; Iberê Ferrei.ra-09 e 10/08/00; Igor Avelino-03 a 05/10/00; Iris Simões-
03 e 04/05/00; Itamar Serpa-22 a 27/08/00; Jaime Femandes-12 e 13/09/00; João Caldas-12/09/00;
João Carlos Bacelar-04 dias a partir de 25/11/00; João Fassarella-OS dias a partir de 18/06/00, 15
dias a partir de 08/11/00, 30 dias a partir de 23/11/00; João Lêao-oS e 09/06/00. 15 dias a partir de
12106/00; João Matos-Ol e 02/08/00, 03 dias a partir de 11/09/00; João Mendes-07 dias a partir de

37

ceM 3.1'I.:z3.08li1.a - (MAl/IM)



Dezembro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 67699

07/08/00; João Tota-OS e 06/12/00; loe1 Hollanda-OSIlO/OO; Jonival Lucas-27 a 29/06/00; Jorge
Alberto-12 e 13/09/00; José Abreu-ll dias a partir de 03/08/00~ Joªé__Aleksandm_~06L06JOO'-José
Carlos Martinez-09 a 18/11100; José Chavcs':f7 a-i9710-e-30nii'00; José Dirceu-29 e 30/i1/00;
José Janene-12 a 16/06. 18 a 25/08/00; José Lourenço-1S dias a partir de 17/10/00; José Teles
31/07 a 04/08/00; José Tinoco-oS dias a partir de 02/10/00; Josué Bengtson-lO/02, 20 e 29/06, 08 e
28/08/00; Jovair Arantes-03 dias a partir de 11/09/00; Juquinha-oS dias a partir de 1811 0/00; Rátia
Abreu-04 a 06/10/00; Lael Varella-OI a 03/08. 13 e 14/11/00; Lamartine Posella-Ol e 22/08/00
Leur Lomanto-03/10/00; Lino Rossí-08/06/00; Luiz Dantas-OI a 04,22 a 24/08.12 a 14/09. 10 di~
a partir de 03/10/00; Luis Eduardo-o3 dias a partir de 06/06/00; Luiz Fernando-08/06, 20 dias a
partir de 01/08/00. 20 dias a partir de 21/08/00. 07 a 09111/00; Luiz Mainardi-02 a 06/10/00; Luiz
Sérgio-20 e 21/06. 14111/00; Mãrcio Bittar-29/11/00; Marcos de Jesus-03 dias a partir de 07/06/00.
28111/00; Marisa Serrano-03 dias a partir de 0l/08/00, 12, 13/09 e 03110/00; Mattos Nascixnento
06 a 12/06. 12 a 16/09, 02 a 09/10/00; Moacir Piovesan-03 dias a partir de 12/09/00, 0511 O, 13 e
14111/00; Moisés Lipnik-20 a 24/11100; Mutilo Domingos-20 e 21106/00; Nair Xavier Lôbo-07
dias a partir de 04/10/00, 15 dias a partir de 11110/00; Nárcio Rodrigues-03 dias a partir de
30/05/00. 05/10/00; Nelson Meurer-ll a 22/09. 03 a 05/10/00; Neuton Lima-15 dias a partir de
19/08/00; Nice Lobão-Ol e 22/08/00; Nicias Ribciro-Ol. 15,20,21.27 a 29/06/00. OI, 02. 08/08.
12 e 13/09/00. 03 a OS/] O. 17 e 18/10/00. 22. 28 a 30/11/00; Odilio Balbinotti-27 a 29/06. 02, 03,
08 a 14/08.12 e 13/09/00; Oliveira Filho-30 dias a partir de 13/11/00; Osvaldo Coelho-03 a 06 c 16
a 27/10/00; Osvaldo Reis-li a 16/09, 02,03 e 29/11/00; OSW"a1do Soler-12 dias a partir de
27/09/00; Padre Roque-03 dias a partir de 07/06/00; Paulo de Ahneida-14 e 15/06/00; Paulo
Delgado-15 dias a partir de 21/08/00; Paulo Lima-06, 20 e 21/06. 01 a 03/08/00. 03 a 05/10/00;
Paulo Mourão-60 dias a partir de <H/08/00; Pedro Henry-21 a 23/03. 2S a 27/04. 16. 17, 23/0S,
31/05 a 13/06/00. 03 a OS e 18/10/00; Pedro Novais-26 a 30/06/00; Pinheiro Landim-I2109/00;
Renri Trinta-12 dias a partir de 29/05/00. 02 a 06110/00; Ricardo Rique-OS dias a partir de
21/08/00, 04 dias a partir de 04/12/00; Rita Caxnata-13/06/00; Roberto Pessoa-28 a 30/11/00;
Roberto Rocha-06 e 29/06, 01 a 03/08/00, 08 a 10/08.03 e 04/10/00; RODlDlel Fcijó-12 e 13/09,
30/10 a 05/11/00, 13 a 17/11/00; Salomão Cruz-31107 a 04/08/00; Saulo Pedrosa-12 a 19/06/00;
SebastiAo Madeira-12/09/00; Sérgio Barros-20 a 22/08/00; Themistocles Sampaio-lO dias a partir
de 13/06/00; Ursicino Queiroz-22109 a 10/10/00, 30 dias a partir de 10/10/00; 06 dias a partir de
13111100; Waldir Schrnidt-06 a 09.20 a 22/06,01 a 03/08, 12 a 14/09, 03 a 11110/00,28 a 30/11/00;
WaldoIDiro Fioravante-12. 13/09/00. 10 dias a partir de 03110/00; Wigberto Tartuce-02l08, 12 e
13/09/00. 21 e 22111/00; Wilson Braga-29/06/00; Wilson Cunha-Q9 a 17/09, 16 a 20/10/00;
Zenaldo Coutinho-21 a 23/11/00. b) Justificativas de Faltas - Missão Oficial. De acordo com o
DL 07/95. art. 4°, parágrafo 4° e do art. 226. inciso IV do Regimento Interno. com ressarcimento

nance;ro: (Deputado - Pcrlodo:) Edison Andrino-15/06.20 e 21/06/00, 01, 22 e 23/08, 03 a
05/10/00; Francistônio Pinto-2S/OS. Dl, 02/08/00; Lmnartine Posella-18 e 27/04.04 e 31/0S. 01. 08.
13 a 15. 20, 21.28 e 29/06/00; Marinha Raupp-l0 a 13/08/00; Mário de Oliveira-16 a 19110/00;
Max Ros~nmrmn-20, 21, 2S a 30/06/00, 01 a 03. 09 e 10/08/00; Nelson Otoch-06 a 08, 20 e
21/06/00. 12 a 14/09, 17 a 19110100; Roberto Pessoa-08, 15,20.21.28 e 29/06/00; Rogério Silva
20,21,28 e 29/00/00.01 e 02/08, 03 a 05/10/00. c) Afastamento do PIÚII - Em atendimento ao art.
228 do Regimento Interno (Deputado - Periodo:) Arnaldo Madeira-07 a 20/07/00; Eurlpedes
Miranda-OI a 09/07/00; Hugo Biehl-Ol a 12/07 e 20/11/00; José Dirceu-28/08 a 01/09/00 ; José
Rocha-09 a 16/10/00; Luciano Bivar-l0 a 30/07/00; Luiz Antonio Fleury Filho-02 a 10/09/00 ;
Luiz Piauhy1ino-IO a 16110/00; Marcus Vicente-08 a 17/07/00; Nelson Otoch-Ol a 10/07/00;
Nelson Proença-27/11 a 01/12/00; Nice Lobão-OI a 16/07/00; Pedro Corr8a-15 a 18/11100; Vicente
Caropreso-21 a 27/07/00; Vittorio Medioli-29/06 a 06/07/00. d) Licença para Tratar. sem
remuneraçAo, de In1:eresse Particular. Exn atendimento ao art. ~3S. inciso li do Regimento
Interno (Deputado - Perlodo:) Alberto Mourão-08 a 10/08/00; Ben-Hur-02l0S a 04/10/00; Cunha
Bueno-03 a 27/10/00; Emerson Kapaz-60 dias a partir de 01108/00; Em Voltolíni-Q1/08 a 09/10/00;
Luciano Bivar-l0 e 17/11/00; Maria Elvira-Ol/OS a 10/10/00; Mauro Fecury-2l/11 a 14/~2/00;
Zaire Rezende-03 a 31110/00. ~ada mais havendo a tratar. às 12:15 horas, o Senhor PreSIdente
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declara enccn:-ada a presente reunillo. E. para cons"tar,r
Mozart Vianna de Paiva, Sccrctário-Geral daM~ la . a pres
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ATO DA MESA N° ~ 9, DE 2000

Dezembro de 2000

Dispõe sobre entrega de
proposições em meio eletrônico no
âmbito da Câmara dos Deputados e dá
outras providências.

A MESA DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suas competências
legais, resolve:

Art.1 0 A apresentação de proposições de que trata o artigo 100 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados dar-se..á por intennédio da utilizaçãG do

Sistema de Autenticação de Documentos da Gãmara dos Deputados.

Art. 20 O Sistema de Autenticação de Documentos produzirâ uma via

eletrônica e vias impressas autenticadas a partir do original do documento elaborado em
processador de texto homologado pelo Centro de Infonnática da Casa.

§ 10 A autenticação de que trata o caput dar-se-á por meio da impressão de
código próprio, comwn a todas as vias.

§ ,20 A via eletrônica consistirá em um arquivo binário, cifrado pela

utilização de algoritmos matemáticos, de fonna a garantir a integridade das informaçãcs
e impedir sua alteração não autorizada.

Art. 3° As proposições só serão consideradas efetivamente entregues, nos

termos do art. 101 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, quando recebidas,
pelos órgãos competentes, as vias impressas e eletrônica.

§ l° O encaminhamento da via eletr6nica poderá dar-se por meio do serviço

de correio eletrônico da camara dos Deputados ou.. no ato da apresentação da

proposiçio, em disquete:.
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§ 2° A Secretaria-Geral da Mesa dará ampla diwlgação dos endereços

eletrônicos destinados ao recebimento da versão eletrônica da proposição que
apresentará O formato proposicao.orgao@camara.gov.br, confanne tabela constante do
Anexo I.

Art. 4° Caberá ao Centro de Infonnática promover a instalação nas estações

de trabalho da Câmara dos Deputados do Sistema de Autenticação Eletrônica.

Art. 5° Aplicar-se-á aos discursos encaminhados à Mesa nos tennes do art.
7S do Regimento Interno da Câmara dos Deputados a mesma rotina de autenticação
prevista neste Ato.

Parágrafo único. O endereço eletrônico a ser utilizado para o
encaminhamento da via elet1Ônica de discurso de que trata o caput sem

discurso.sgm@camara.gov.br.

Art. 6° Este Ato entra em vigor em 2 de janeiro de 2001.

Salade~euniõe5,em 1~edezembro de 2000.
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Solicita informações ao Ministério
da Saúde sobre as ações de controle da
presença da substância cancerígena dia
xina em alimentos.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 2.639, DE 2000

(Do Sr. Deputado Federal Cabo Júlio)

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.720, DE 2000

(Do Sr. Marçal Filho)

Solicita informações ao Excelentís
simo Senhor Ministro da Defesa, no âm
bito do Comando da Aeronáutica, sobre
o não cumprimento do disposto na Lei nº
3.953, de 2 de setembro de 1961.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui
ção Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2º, e 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro da
Defesa, Ministro Geraldo Quintão, o seguinte pedido
de informações:

Segundo relato encaminhado ao meu gabine
te, mesmo após o advento da Lei nº 3.953, de 2 de
setembro de 1961, apenas a Aeronáutica ainda não
regulamentou o referido dispositivo legal, não asse
gurando, assim, o fluxo normal para a promoção e
ascensão dentro do Quadro de Taifeiros.

Por isso, faz-se mister esclarecimentos sobre
as razões que ainda obstam o cumprimento exem
plar da aludida lei.

Sala das Sessões, 14 de novembro de 2000. 
Deputado Cabo Júlio, PUMG.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento~

Sala de Reuniões, 13 de dezembro de 2000. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 13-12-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição
Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I,
do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
seja encaminhado ao Sr. Ministro da Saúde o seguin
te pedido de informações:

Em meados do ano passado, foram amplamen
te divulgadas pela imprensa notícias de que na Bélgi
ca ocorrera a contaminação por dioxina de alimentos
para consumo humano. Esta contaminação se deu
principalmente nos frangos belgas, onde foram en
contrados 750 picogramas de dioxina por cada grama
de gordura, 1.562 vezes mais que o permitido pelas
normas da União Européia.

O pânico provocado na Europa pela contamina
ção de aves, que teve repercussão mundial não ocor
reu sem razão; pelo contrário, sabe-se que ao entrar
no organismo - pela inalação, pela pele ou por inges
tão de alimentos contaminados - essa substância
química deposita-se no tecido gorduroso, podendo le
var ao câncer. O risco é grande, quando se leva em
conta a ação da dioxina. ''Trata-se de uma substância
altamente cancerígena", conforme pronunciamento
do chefe do Laboratório de Poluição da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, Paulo Hilário
Saldiva.

O próprio Ministério da Saúde reagiu a esta situ
ação, editando a Resolução - RDC nº 19, de 19 de
novembro de 1999, que adota uma série de exigênci
as para importar alimentos industrializados de origem
belga que tenham na sua composição carne suína,
carne de aves, ovos e derivados destes produtos.

Ainda nesta Resolução, faz-se referência ao
programa nacional de controle de presença de dioxi
na em alimentos destinados ao consumo humano,
sem maiores considerações sobre suas atividades.

Sabe-se, também, que há outras formas de con
taminação pela dioxina, que podem ser produzidas
em vários processos de incineração: queima de pne
us, lixo, plástico e por caldeiras que funcionam com
carvão ou óleo diesel, e, ainda, por outros processos
industriais, colocando-se a necessidade de se contro
lar todos os fatores envolvidos.



Solicita informações ao Sr. Ministro
dos Transportes quanto a gastos efetua
dos na construção de obras,de-arte na
BR-174 e em convênios para manutenção
daquela rodovia.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, V, e § 2º, é 115, I, do
Regimento Interno, solicito a V. Sª seja ehcaminha
do ao Sr. Ministro dos Transportes o seguinte pedi
do de informações:

Em recente viagem por meu Estado, Roraima,
vi-me na contingência de transitar pela BR-174. E,
posso atestar, seu estado é lastimável. Em princípio,
a conservação dos trechos percorridos inexiste,
nada obstante se tenha concluído a construção de
uma extensa ponte sobre o rio Branco. --,

Mas não se trata apenas de conservàção. É
possível observar que sua construção. não levou
em conta quaisquer dos pressupostos básicos
definidos pela engenharia rodoviária.- Daí que o
asfalto, em longos trechos, é puro cascalho. As
curvas tem índice de pericolosidade dos mais
elevados, o mesmo ocorrendo nas cabeças das
pontes, onde o aterro vai descendo á níveis as
sustadores.

Em sendo assim, queremos crer seja-nos ne
cessário conhecer alguns dados referentes à cons
trução e à conservação da rodovia aqui menciona
da, a ver que providências posteriores teriam que
ser adotadas para pôr fim àquela situação ao mes
mo tempo vexatória para o estado e de ameaça à
vida dos que ali transitam.

Estimaria, pois, que se solicitassem ao Ministé
rio dos Transportes estas informações:

1. qual o custo de construção da ponte
sobre o rio Branco, na BR-174?

2. quais os custos das demais
obras-de-arte ali construídas?

3. quantos e quais os convênios firma
dos para a conservação da rodovia? (discri
minar empresas e valores pactuados).

Em 12-12-00. - Deputado Airton Cascavel,
PPS/RR.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 13-12-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

b) Que iniciativas foram tomadas em resposta
ao referido episódio?
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A inexistência de laboratórios capazes de reali- REQUERIMENTO DE INFORMAÇAO
zar os testes de identificação também foi fartamente Nº 2.721, DE 2000
divulgada, com a ressalva de que a Petrobrás dispo- (Do Deputado Airton Cascavel)
ria de um em condições de apoiar as ações do Mi-
nistério da Saúde.

Posteriormente, denunciou-se a presença des
sa substância cancerígena também em laticínios
produzidos na Bélgica. Existe, assim a possibilidade
de que tal contaminação ocorra no Brasil, o que se
ria extremamente grave, já que nosso consumo de
leites e derivados é muito grande.

c) Qual a finalidade e quais atividades desempe
nha o programa nacional de controle de presença de
dioxina em alimentos destinados ao consumo huma
no?

Sala de Reuniões, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Heráh::lto Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te Relator.

d) Qual a real situação de laboratórios em con
dições de realizar os testes de detecção da dioxina?
Quantos laboratórios seriam necessários para im
plementar um programa de controle que incluísse
obrigatoriamente os laticínios?

e) Quais os recursos previstos no orçamento
de 2001 com esta finalidade?

Diante do exposto e pela relevância da ques
tão, julgamos necessário contar com os seguintes
esclarecimentos:

a) Que medidas efetivas já vinham sendo dotadas
para controle da presença de dioxina nos alimentos de
consumo humano, antes do advento do caso da Bélgi
ca?

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2000.
Deputado Marçal Filho.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal o com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Saia de Reuniões, 13 de dezembro de 2000. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 13-12-2000. - Deputado Herácli

to Fortes, 19 Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO NQ 2.722/00
(Do Sr. Deputado Zenaldo Coutinho)

Solicita informação ao Senhor Mi
nistro da Previdência e Assistência Soci
al a respeito da Caixa da Previdência e
Assistência aos Funcionários do Banco
da Amazônia.

Sr. Presidente,
Em razão da mudança do plano de benefícios

da CAPAF (Caixa de Previdência de Assistência aos
Funcionários do Banco da Amazônia) e equalização
do déficit técnico existente, é que:

Requeiro a Vossa Excelência com base no arti
go 50 da Constituição Fec;leral e na forma dos artigos
115 e 116 do Regimento Interno, que ouvida a mesa,
sejam solicitadas as seguintes informações ao Se
nhor Ministro da Previdência e Assistência Social:

a) Se houver apresentação à homolo
gação da SPC - Secretaria de Previdência
Complementar do Ministério da Previdência
e ~ssistência Social do Plano Misto de Be
nefícios Previdenciais, aprovado pelo Con
selho Superior da CAPAF;

b) Se houve homologação do novo
Plano pela SPC e o teor do despacho ho
mologatório;

c) Qual o déficit técnico existente
quando da nomeação de Diretor Fiscai para
aquela entidade fechada de previdência pri
vada;

d) Qual o déficit técnico calculado
hoje;

e) Qual o equacionamento do déficit
técnico proposto pela patrocinadora (BASA)
eCAPAF;

1) Quais os critérios que levaram à pro
posta de equacionamento;

g) Se o novo Plano Misto de Benefíci
os foi submetido à aprovação pelo Corpo
Social da CAPAF;

h) Se houve contratação de auditorias
externas para análise da situação da CAPAF;

i) Que sejam remetidos a esse parla
mentar os estudos técnicos elaborados pe
las assessorias atuariais contratadas, mes
mo que não aproveitados pela Direção do
BASA e CAPAF;

j) Que sejam remetidas, relativas aos
mesmos estudos técnicos, as eventuais pro
postas de equalização do déficit técnico da
CAPAF;

k) Que sejam encaminhadas as notas
técnicas atuariais desde a criação da CAPAF,
em 1969, ainda como fundo contábil do BASA,
e a partir de sua transformação em entidade
fechada de previdência privada em 1981, até a
última avaliação atuarial realizada;

I) Que sejam remetidas cópias de to
dos os estatutos que já estiveram em vigor
na CAPAF;

m) Que sejam remetidas cópias de to
dos os regulamentos que já estiveram em
vigor na CAPAF;

n) Que sejam remetidas cópias de to
dos os Planos de Custeio que já estiveram
em vigor na CAPAF;

o) Que sejam remetidas cópias de to
das as manifestações e propostas do Dire
tor-Fiscal nomeado pela SPC para atuação
junto à CAPAF relativas ao equacionamento
do déficit técnico;

p) Que sejam remetidas cópias de to
das as auditorias realizadas junto à CAPAF
pela SPC.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2000. 
Deputado Zenaldo Coutinho.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 13 de dezembro de 2000.-
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 13-12-00. - Dep. Heráclito For

tes, 12 Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ng 2.723, DE 2000

(Do Senhor Wellington Dias)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda sobre a con
tratação de consultorias externas realiza
das pela Caixa Econômica Federal.

Senhor Presidente,
Vimos requerer, nos termos regimentais, seja

encaminhado ao Senhor Ministro de Estado da Fa
zenda, pedido de informação com o objetivo de forne
cer a esta Casa todos os contratos de consultorias ex
ternas que foram efetuados pela atual administração
da Caixa Econômica Federal, empresa pública subor
dinada àquele Ministério.

Justificação

A contratação de empresas de consultaria tem
crescido de forma assustadora em grande parte das
empresas públicas, muitas vezes por valores incom
patíveis com os serviços prestados. O fato de a Caixa
Econômica Federal ser uma empresa pública, contro
lada pela União, justifica o acompanhamento e o con
trole por parte desta Casa.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2000. 
Deputado Wellington Dias, PT/PI.- Deputado Ricar
do Berzoini, PT/SP.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 13 de dezembrode 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidene
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em, 13-12-00. - Dep. Heráclito Fortes,

1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

ERRATA

Seção de Publicação no Diário da Câmara dos
Deputados.

No DCD nº 113 de 22-6-00, página 33557 colu
na 02.

Onde se lê:
....................................................................................

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

Leia-se:

7-MESA

8 - LíDERES VICE-LíDERES

9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO

10 - COMISSÕES

ERRATA

SUPLEMENTO

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Ata da 36" Reunião Ordinária realizada em 13
de dezembro de 2000

Às dez horas e trinta minutos do dia treze de de
zembro de dois mil, reuniu-se a Comissão de Agricul
tura e Política Rural, no Plenário nº 6 do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Depu
tado Gerson Peres, para a realização de reunião ordi
nária destinada à discussão e votação dél;s matérias
constantes da Pauta nº 20100. O Livro de Presença
registrou o comparecimento dos Deputados titulares:
Gerson Peres, Presidente; Ronaldo Caiado, Vice-Pre
sidente; Abelardo Lupion, Adauto Pereira, Anivaldo
Vale, Augusto Nardes, Carlos Batata, Carlos Dunga,
Cleonâncio Fonseca, Giovanni Queiroz, Helenildo Ri
beiro, Hugo Biehl, Igor Avelino, Jaime' Fernandes,
João Grandão, João Tota, Joel de Hollanda, José
Carlos Elias, Kátia Abreu, Luci Choinacki, Luís Carlos
Heinze, Moacir Micheletto, Nelson Meurer, Nilson
Mourão, Odílio Balbinotti, Osvaldo Reis, Padre Ro
que, Paulo Braga, Roberto Balestra, Romel Anízio,
Saulo Pedrosa, Silas Brasileiro, Telmo Kirst, Themís
tocles Sampaio, Xico Graziano e Zila Bezerra; Su
plentes: Antônio Jorge, Armando Abílío, Ary Kara,
Avenzoar Arruda, Joaquim Francisco, José Rocha,
Júlio Semeghini, Jurandil Juarez, Lídia Quinan, Lin
coln Portela, Luiz Ribeiro, Milton Monti, Nilton Capixa
ba, Roberto Pessoa, Sérgio Barros e Werner Wande
rer. Justificaram suas ausências os Deputados Confú
cio Moura e Waldemir Moka. Deixaram de registrar
suas presenças os Deputados: Adão Pretto, B. Sá,
Confúcio Moura, Dilceu Sperafico, Francisco Coelho,
Geraldo Simões, João Tota, Josué Bengtson, Luiz
Dantas, Nelson Marquezelli, Pompeo de Mattos, Sa
lomão Cruz, Valdeci Oliveira, Valdir Ganzer e Walde
mir Moka. Dando início aos trabalhos, o Presidente
deu conhecimento ao Plenário das seguintes corres
pondências recebidas pela Comissão: 1) do Senhor
Giacomo Vicente Perciavalle (Presidente do Conse-
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lho Nacional de Pesca e Aquicultura), agradecendo o passado; 10) do Senhor Hugo W. Braga (Chefe rda
convite p~ra participar de reunião de audiência públi- Assessoria Parlamentar do Ministério da Fazenda),
ca para discussão dos projetos em tramitação nesta informando que o Ofício 565/00 desta Comissão, diri-
Comissão e a medida provisória que tratam da regu- gido à Presidência da República e repassado ao Mi-
lamentação da pesca e aquicultura e solicitando o nistério, que trata dos "empréstimos para pequenos
adiamento da reunião para o próximo ano, justifican- agricultores, nos moldes dos que estão sendo ofere-
do a falta de análise pelo setor empresarial pesqueiro cidos aos integrantes do Movimento dos Trabalhado-
de propostas existentes sobre o tema, dificuldades de res Sem-Terra", foi devidamente registrado para sub-
articulação setorial e a proximidade do final da Ses- sidiar estudos que permanentemente são processa-
são Legislativa; 2) do Deputado Ary Rigo (Primeiro dos naquele Órgão; 11) do Deputado Silas Brasileiro,
Secretário da Assembléia Legislativa do Estado do encaminhando cópia, de medidas de apoio ao setor
Mat~ Grosso do sul), que encaminha indicação solici- cooperativista e agropecuário aprovadas pelo Conse-
tando informações relativas às denúncias veiculadas lho Monetário Nacional e regulamentadas pelo Banco
na mídia pelo Deputado Luís Carlos Heinze a respeito Central; 12) do Sr. Gualter Eustáquio de Oliveira Cal-
de e'(entuais irregularidades na aquisição de terras das (Diretor Administrativo da Associação dos Suini-
pelo Incra em Mato Grosso do Sul; 3) do Deputado cultores do Estado de Minas Gerais) que manifesta o
Estadual Z;é Teixeira (Assembléia Legislativa do descontentamento da Associação com a atual situa-
Estado do Mato Grosso do Sul), solicitando apoio ção que se encontram os criadores ~e suínos perante
para que seja estabelecido, no Fundo Constitucional a política ambiental adotada pelo Instituto Estadual
do Centro Oeste _ FCO, uma linha especial de crédito de Florestas _ IEF/Compan e solicita providências
a juros favoráveis, para a construção de armazéns, si- desta Comissão, justificando que os cria~ores são ta-
los e secadores de grãos, com classificação como xados de poluidores, mas na verdade o Instituto des-
imóvel rural; 4) da Secretária de Assuntos Parlamen- conhece a verdade sobre os dejetos gerados pelos
tares da Secretaria-Geral da Presidência da Repúbli- suínos. Durante estas comunicações, o Presidente
ca, que informa ter sido encaminhada aos Ministérios registrou a presença no Plenário do Senhor Carlos
da Fazenda e da Agricultura e do Abastecimento, Fernandes Xavier (Presidente da Federação de Agri-
para análise e providências cabíveis, cópia do ofício cultura do Pará). Logo após, o Presidente cientificou
565, de outubro de 2000; 5) do Senhor Enio Antônio ao Plenário que, em sete de dezembro do corrente,
Marques P~reir~ (Diretor Executivo da Associação distribuiu os Projetos de Lei nOs 3.642/00 e 3.661/00
Brasileira d~s Indústrias Exportadoras de Carnes aos Deputados Adão Pretto e José Carlos Elias e re-
Industrializadas), dando ciência das gestões junto a distribuiu a Proposta de fiscalização e Controle nº
Secretaria de Defesa Agropecuária, visando abertura 35/00 e os Projetos de Lei nos2.731/00 e 2.248/99 aos
do mercado russo; 6) do Deputado Silas Brasileiro, Deputados Adão Pretto, Luci Choinacki e Padre Ro-
encaminhando documentos relativos ao Programa de que, respectivamente. Prosseguindo, o Presidente
Revitalização das Cooperativas Agropecuárias _ franqueou a palavra, tendo feito uso dela os Deputa-
RECaap, especificamente quanto ao andamento dos: Saulo Pedrosa, que afirmou sentir-se prejudica-
das contratações das respectivas operações, o volu- do em relação à sua presença nas reuniões da Co-
me de recursos aplicados, o número de projetos con- missão por haver várias Comissões se reunindo ao
tratados por instituição financeira e por unidade da mesmo tempo e queixou-se do grande número de ex-
Federação, bem como normas e regulamentações positores nas audiências públicas que a Comissão re-
sobre o Programa; 7) do Deputado Evandro Milho- aliza, o que contribui para o seu alongamento. Em se-
men, agradecendo çonvite para participar do encon- guida o Presidente registrou, com muita honra, a pre-
tro para discussão das oportunidades regionais e as sença do Líder do Partido da Frente Liberal, Inocên-
medidas e ações necessárias para promover o de- cio Oliveira e concedeu a palavra. Este, por sua vez,
senvolvimento da região norte; 8) do Senador Jeffer- saudou o Presidente e elogiou seu trabalho à frente
son Peres, agradecendo o convite para participar de desta Comissão e demais atividades desenvolvidas
encontro em Belém, dia oito próximo passado, para na Casa. Dando continuidade, o Presidente passou a
discutir ações pertinentes ao desenvolvimento da re- palavra aos Deputados: Abelardo Lupion, que convi-
gião Norte; 9) Rogério Suniga Rosa (Presidente da dou os membros desta Comissão para participarem
Associação de Agricultura Orgânica do Paraná), justi- de reunião com o Ministro da Agricultura e do Abaste-
ficando sua ausência na reunião de audiência pública cimento, hoje, às quatorze horas e trinta minutos, a
realizada no dia vinte e sete de novembro próximo fim de tratar de problemas enfrentados pelo setor lei-
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teiro; Xico Graziano, que deu conhecimento ao Ple- ção de votação. Feita a chamada nominal; votaram a
nário da reunião da Subcomissão Permanente dos favor do parecer do Relator os Deputados; Carlos Ba-
Insumos Agrícolas e Medicamentos Veterinários, rea- tata, Helenildo Ribeiro, Odílio Balbinotti, Saulo Pedro-
Iizada no dia anterior para tratar de análises sobre os sa, Xico Grazino, Gerson Peres, Moacir·Micheletto,
custos da produtos-agropecuários ao longo de dez Silas Brasileiro, Themístocles Sampaio, Joel de Hol-
anos e informou que dará continuidade aos trabalhos landa, Kátia Abreu, Paulo Braga, Augusto Nardes,
da SUbcomissão na próxima Sessão Legislativa. Atin- Cleonâncio Fonseca, Luís Carlos Heinie, Giovanni
gido o quorum regimental, o Presidente determinou a Queiroz, Romel'Anízio e, ainda, Antônio Jorge, Júlio
leitura da Ata da Trigésima Quinta Reunião Ordinária, Semeghini, Lídia Quinan, Luis Ribeiro.' Vótaram con-
que foi dispensada a requerimento aprovado do De- tra o parecer do Relator os Deputados: Igor Avelino,
putado Moacir Micheletto. Submetida à discussão e Osvaldo Reis, João Grandão e Padre' Roque. Logo
votação, a Ata foi aprovada unanimemente. Ordem após, o Presidente declarou a aprovação do parecer
do Dia: O Presidente submeteu a Plenário as seguin- do Relator. Prosseguindo, foi submetidq'a Plenário:
tes matérias constantes da Pauta 20/00: A) Proposi- C) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva pe-
ções sujeitas à apreciação pelo Plenário da Casa - las Comissões·- Tramitaçao Ordinária: ~y Projeto de
Urgência: 1) Projeto de Decreto Legislativo nº 520/00 Lei nº2.545/00 - do Sr. Fernando Coruja,-,-'que "altera
- da CREDN - que "aprova o texto do Acordo entre o dispositivos do Decreto-Lei nº 467, de"13 de fevereiro
Governo da República Federativa do Brasil e o Go- de 1969, dispõe sobre a utilização dê'nomes genérí-
vemo da República Tcheca sobre Cooperação Técni- cos em medicamentos de uso veterinário, e dá outras
ca e Procedimentos Sanitários e Fitossanitários, cele- providências". Relator: Deputado Nelson'Meurer. Pa-
brado em Brasília, em 18 de novembro de 1999". Re- recer: favorável, com emenda. Conforme solicitação,
lator: Deputado Igor Avelino. Parecer: favorável. Lido foi concedida vista ao Deputado João "Grandão; 4)
o parecer, este foi submetido à discussão e votação, Projeto de Lei nº 2.639/00 - do Sr. Alex Canziani -
tendo sido aprovado unanimemente. Em seguida, o que "dispõe sobre a atividade de curta:duração em
Deputado Silas Brasileiro apresentou requerimento propriedades rurais". Relator: Deputado'Paulo Braga.
de inversão de pauta para votar o Projeto de Lei Com- Parecer: favorável com duas emendas. Conforme so-
plementar nº 64/95 no final da pauta. Submetido à licitações, foi concedida vista conjunta aos Deputa-
discussão e votação, o requerimento foi aprovado dos Padre Roque e Moacir Micheletto; 9) Projeto de
unanimemente. Logo após, foi submetido à votação, Lei nQ 2.723/00 - do Sr. Saraiva Felipe - que "torna
tendo sido aprovado unanimemente, o seguinte re- suscetíveis de desapropriação para fins de reforma
querimento: Do Senhor Airton Cascavel, que requer a agrária todas as propriedades rurais em que tenha
retirada da Ordem do Dia do Projeto de Resolução nº sido feito uso de fogo nas florestas e d~mais formas
69/00 - do Sr. Airton Cascavel e outros - que "institui de vegetação". Relator: Deputado Josué Bengtson.
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a in- Parecer: contrário. Por determinação do Presidente,
vestigar as desapropriações para fins de reforma a matéria foi retirada da Ordem do Dia; 6) Projeto de
agrária promovidas pelo Instituto Nacional de Coloni- Lei nº 2.776/00 - do Sr. Confúcio Moura - que "altera
zação e Reforma Agrária -INCRA". Dando continui- os limites da Floresta Nacional do Bom Futuro, no
dade, o Presidente submeteu a Plenário: 2) Projeto Estado de Rondônia". Relator: Deputado Osvaldo
de Resolução nº 88/00 - do Sr. Inaldo Leitão e outros Reis. Parecer: favorável. Conforme solicitação, foi
184- que "institui Comissão Parlamentar de Inquérito concedida vista ao Deputado João Grandão; 7) Proje-
destinada a investigar as causas da violência no cam- to de Lei nQ 3.292/00 do Sr. De Velasco - que "dispõe
po no Brasir". Relator: Deputado Carlos Batata. Pare- sobre a indústria agropastoril e a indústria de transfor-
cer: favorável. Vista concedida ao Deputado Josué mação e dá outras providências", Relator: Deputado
Bengtson em 8-11-00. Dispensada a leitura do pare- Carlos Dunga. Parecer: favorável. Conforme solicita-
cer, usaram da palavra para discussão o Relator e os ção, foi concedida vista ao Deputado Padre Roque; 8)
Deputados Padre Roque, Moacir Micheletto, Luís Proposta de Fiscalização e Controle nQ 16/99 - do Sr.
Carlos Heinze, Saulo Pedrosa e João Grandão. Sub- Moacir Micheletto - que "propõe que a Comissão de
metido à votação, o parecer do Relator foi aprovado Agricultura e Política Rural fiscalize o Instituto Nacio-
contra os votos dos Deputados Padre Roque, Luci nal de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, bem
Choinacki, Nilson Mourão, Igor Avelino e, em separa- como as suas Superintendências Regionais, quanto
do, dos Deputados João Grandão e Adão Pretto. A ao cumprimento da legislação em vigor relativa aos
seguir, o Deputado Padre Roque requereu verifica- assuntos fundiários". Relator: Deputado Luís Carlos
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~einze. Parecer. final: favorável. Por determinação do cio Bittar, Marcos Afonso, Nilton Capixaba, Pa~lo Ro-
presidente, a matéria foi retirada da Ordem do Dia. cha, Renildo Leal, Ricarte Freitas, Sérgio Carvalho, Vic
Por último o Presidente submeteu a Plenário: Propo- Pires Franco e Zila Bezerra - membros titulares e os
sição sujeita à apreciação pelo Plenário da Casa - Senhores Deputados Agnaldo Muniz, Badú Picanço,
-Prioridade: 9) Projeto de Lei Complementar ng- 64/95 João Castelo, José Aleksandro, José Pimentel, Kátia
- da Comissão Especial destinada a estudar alternati- Abreu, Luiz Fernando, Valdir Ganzer e Wellington Dias
vas para a atualização monetária dos débitos nas - membros suplentes. Deixaram de registrar suas pre-
operações de crédito rural, destinadas a custeio, co- senças os titulares, Deputados Átila Lins, Elcione Bar-
mercialização e investimento - que "altera a legisla- balho, Freire Júnior, Josué Bengtson, Luciano Castro,
ção tributária federal, institui o Fundo de Apoio à agro- Raimundo Santos, Robério Araújo e Tetê Bezerra. Re-
indústria e à Fruticultura e Fundo de Desenvolvimen- gistrou sua presença, ainda, o Deputado Francisco
to Tecnológico Rural, e dá outras providências". Garcia - não-membro. °Presidente deu início a reu-
(Apens~dos: PLP nO< 244/98 e 28/99). Relator: Depu- nião, agradeceu a preser')Ça de todos, justificou a au-
tado Silas Brasileiro. Parecer: favorável a este e aos sência dos Senhores Delegados da Receita FeeJeral
apensados, ,com substitutivo. Vista cohcedida ao De- de Manaus e de Belém, via ofício assinado pelo Se·
putado Valdepj,Oliveira em 29-3-00. Lido o parecer, nhor José Barroso Tostes Neto, Superintendente da
Lisaram da palavra para discussão .os Deputados Receita FederaV2!1 RF, que foi contestado pelo Depu-
João Grançl~9 e Xico Graziano. Submetido à votação, tado Luiz Fernando, em questão de ordem. A seguir,
foi aprovado o parecer do Relator, contra os votos do após apresentar a dinâmica da reunião, compôs a
Deputado João Grandão e, em separado, do Deputa- mesa com os Senhores convidados presentes e pas-
do Valdeci. Olveira. Nada mais havelldo a tratar, o sou a palavra ao Senhor Hugo Almeida que fez um re-
Presidente agradece,u a_colaboração e!e~iva de todos lato da sua gestão frente a Superintendênci~ do De-
os membros da Comlssao para o bom eXlto dos traba- senvolvimento da Amazônia adiantou as medidas sa-
lhos; e, de 'a~~rdo com o art. 97, § 3º, do Regimento neadoras que fazem parte do Plano Regional de De.
Int~rno da ~amara, dÇls D~puta~os, suspende~ os t~- senvolvimento, como o cancelamento de novos proje-
balhos por Cll1ç<? mmutos p~~a que,f~~se por mim, MOI- tos pelo prazo de noventa dias até que todas as de-
zes Lobo da Cunha secretario, ~edlglda a pre~ente ~ta. núncias sejam apuradas e a suspensão de liberações
Reabertos os trab~lhos, o PreSidente dete~~lnou leltu- em projetos, denunciadas por qualquer irregularjdad~.
ra ~a Ata, t~ndo sld.o ap!ovada ~:~ restTl~oes e que, O Superintendente prometeu ainda uma parceria mai-
aSSinada V~I a pubhcaçao no Olarlo da Caw:nara dos ar com o Ministério Público para a liberação de infor-
Deputados. Deputa~o Gerson Peres, PreSidente. mações solicitadas e o cumprimento rigoroso de todas

COMISSAO DA AMAZÓNIA E as recomendações indicadas pelo Tribunal de Contas
DESENVOLVIMENTO REGlqNAL da União. "A Sudam agora fará o diagnóstico e o plane-

Ata da 29B Reunião (Audiência PJjblica), rea- jamento da região amazônica", afirmou Hugo Almeida.
lizada em 13 de dezembro de 2000. A seguir falou o Senhor Sérgio Lauria Ferreira que pe-

Às dez horas e cinqüenta e seis minutos do dia diu uma rigorosa análise dos critérios para a aprovação
treze de dezembro de dois mil, reuniu-se a Comissão dos projetos da Sudam e lembrou aos parlament~res

da Amazônia e de Desenvolvimento Regional, no ple- que o plano anunciado pelo Superintendente não traz
nário nº 15, do Anexo 11, da Câmara dos Deputados, nenhuma novidade ao processo. "Não vejo como ímpIa-
sob a Presidência do Deputado Evandro tv'lilhomen, mentar nova política com estrutura viciada, incluslve o~

seu titular, a fim de "Debater as Graves Denúncias so- integrantes. E fácil punir algumas empresas, mas preci-
bre os financiamentos liberados pela Sudam nos últi- samos enfrentar o problemas com mais coragem", dis-
mos Anos", objeto do Requerimento da Deputada Va- se o Procurador-Chefe. Concluiu alertando aos paria-
nessa Grazziotin, com osconvidados: Hugo Almeida - mentares que a Sudam sonega informações inciusive
Superintendente do Desenvolvimento da Amazônia - ao Ministério Público. A seguir falou o Senhor Rairnun-
SUDAM; Sérgio Lauria Ferreira - Procurador-Chefe da do Nonato Gomes, que explicou o andamento de qua-
República no Estado do Amazonas e Raimundo Nona· tro auditorias realizadas na Sudam, em que cada uma
to Gomes - Titular da 11ª Secretaria de Controle gerou uma lista de recomendações do tribunal com
Externo do Tribunal de Contas da União. Presentes os mais de duas dezenas de itens. Entre os problemas
Senhores Deputados Evandro Milhomen, Vanessa identificados pelo Tribunal de Contas da União está o
Grazziotin, Jorge Costa, Anivaldo Vale, Babá, Dr. Be- tempo excessivo de permanência em carteira por um
nedito Dias, Eurípedes Miranda, Jurandil Juarez, Már- lado e a aprovação relâmpago de alguns projetos, por



O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho
men) - Bom dia, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
senhores convidados. Declaro abertos os trabalhos
da Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento
Regional.

A presente reunião de audiência pública foi con
vocada para que os Srs. Deputados possam debater
as graves denúncias sobre os financiamentos libera
dos pela Sudam nos últimos anos, atendendo a requeri
mento de autoria da Deputada Vanessa Grazziotin.

Chamamos para compor a Mesa os senhores
expositores: Dr. Hugo Almeida, titular da Superinten
dência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM;
Dr. Sérgio Lauria Ferreira, Procurador-Chefe da Re
pública no Estado do Amazonas; Sr. Raimundo Nona
to Gomes, titular da 11ªSecretaria de Controle Exter
no do Tribunal de Contas da União.

Comunicamos a ausência dos seguintes convi
dados: Sr. Airton Ângelo Claudino, Delegado da Re
ceita Federal em Manaus, e Sra. Maria de Nazaré
Arruda de S. Rodrigues, Delegada da Receita Federal
em Belém, ausências essas justificadas por ofício do
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outro. A concentração de aprovações aos estados Superintendente da Receita Federal da 2ª Região
mais ricos da região; a participação de servidores da Fiscal, Sr. José Barros Tostes Neto.
própria Sudam como sócios em empresas de consul- De acordo com o Regimento Interno da Câmara
toria na área e a aprovação de projetos com pouca vi- dos Deputados, V.Sas. deverão limitar-se ao tema ou
abilidade técnica e, inclusive, de projetos com poten- à questão em debate. Cada um dos senhores disporá
cial poluidor. Findas as exposições, passaram-se aos de quinze minutos, prorrogáveis a juízo da Comissão,
debates: Falaram, pela ordem, os Senhores Deputa- somente podendo ser interpelados após encerradas
dos Vanessa Grazziotin, Luiz Fernando, Anivaldo as exposições. Os Deputados inscritos poderão fazer
Vale, Paulo Rocha, Babá, Francisco Garcia, Valdir suas interpelações estritamente sobre o assunto da
Ganzer, Jorge Costa e Jurandil Juarez. A Deputada exposição, tendo cada um o prazo de três minutos,
Vanessa Grazziotin comunicou a entrada de Requeri- assegurado igual tempo para a respostas, facultadas
mento de Informação, de sua autoria, solicitando do a réplica e a tréplica no mesmo tempo.
Tribunal de Contas da União os relatórios citados. Comunico aos presentes que se encontra sobre
Após réplicas e tréplicas, e não havendo mais quem a mesa a lista de inscrições para os debates. Após as
quisesse fazer uso da palavra, o Presidente solicitou exposições falarão os Deputados pela ordem de ins-
o registro, em Ata, de voto de louvor ao profícuo tra- crição.
b~lho real!zado pelo De~utado J~rge Co~t~, Tercei;o Para começar, passaremos a palavra ao Dr.
~Jce-Pre~l~ente, ~ue ~Ielto :re1elto MUnicipal nas ~J- Hugo Almeida, titular da Sudam. V. Sª terá quinze mi-
tlmas elelçoes, deixara a Camara Federal e a Comls- nutos para sua exposição.
são ~a Amazônia e. Desenvolvimento ~egional no O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO - Sr. Pre-
ano vl~douro. A segUir suspendeu ~ s7ssao para el~- sidente peço a palavra para uma questão de ordem.
boraçao da Ata, aprovada por unanimidade. OPresl-' d'
dente agradeceu a presença de todos e encerrou os O S~. P~ESIDENT~ (Deputa o Evandro Mllho-
trabalhos às quatorze horas e vinte e três minutos. E, men) - POIS nao, Deputa o. _
para constar, eu, James Lewis Gorman Júnior, Secre- O SR. DEPUTA~O LUI~ ~ERNAND~,,-. Sao
tário, lavrei a presente Ata (da qual farão parte inte- duas" pequenas questoes. p,nme~r~:, e~ses ultm~,o~
grante as notas taquigráficas) que, depois de lida e anos refere~-se ~ que penodo. Ultlmos anos e
aprovada, será assinada pelo Presidente e encami- uma expressa0 mUito vaga.
nhada à publicação no Diário da Câmara dos Depu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho-
tados. - Deputado Evandro Milhomen, Presidente. men) - Vou ler o requerimento da Deputada Vanessa

Grazziotin; talvez ele esclareça melhor:

Comissão da Amazônia e Desenvolvi
mento Regional

Requerimento
(Requer audiência pública para discutir

as graves denúncias dos financiamentos li
berados pela Sudam nos últimos anos).

Nos termos regimentais, requeiro a
V. Exª, ouvido o Plenário desta Comissão,
sejam convidados o Superintendente da Su
dam, o Sr. Hugo Almeida; o Sr. Sérgio Lau
ria, Procurador-Chefe da República do Esta
do do Amazonas; o Delegado da Receita
Federal em Manaus e em Belém e o repre
sentante do Tribunal de Contas da União
para tratar das graves denúncias referentes
aos financiamentos liberados pela Sudam.

O requerimento, Sr. Deputado, deixa em aber
to a especificação de anos. No entanto, deixo a pa
lavra com a requerente, Deputada Vanessa Grazzio
tin, caso S. Exª possa contribuir esclarecendo ao
Deputado de que período trata o requerimento, em-
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bora não veja também por parte desta Comissão ne
nhuma objeção quanto a dissecarmos os períodos
que forem necessários para termos clareza sobre os
questionamentos feitos pela requerente da audiên
cia pública.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Concordo com V. Ex!!, Sr. Presidente. O objeto do re
querimento é discutirmos as inúmeras denúncias e ir
regularidades que envolvem a SUDAM, que não são
denúncias recentes, de cinco, seis meses, mas de
núncias de vários anos. Com a exposição dos nossos
convidados, poderemos entrar em contato com pro
cessos que tramitam no Ministério Público Federal e
talvez no Tribunal de Contas da União. Enfim, há anos
são detectadas irregularidades em empreendimentos
que envolvem recursos públicos do FINAM. Então
não há um período específico para se debater, mes~
mo porque ficaríamos muito limitados se fossem es
pecificados os dois, os cinco ou os dez últimos anos.
Devemos discutir de maneira geral os empreendi
mentos e os maiores problemas enfrentados com a
aplicação dos recursos da SUDAM.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho
men) -lObrigado, Deputada. Qual a segunda ques
tão, Sr. Deputado?

O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO - Relacio
na-se ao conteúdo do ofício do Dr. Tostes, de Belém
do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho
men) - Trata-se do Ofício nº 387:

Belém, 11 de dezembro de 2000.
Sr. presidente, com referência ao Ofí

cio nº 0244 de 2000, da Comissão da Ama
zônia e de Desenvolvimento Regional da
Câmara dos Deputados, no qual V.Exas. so
licitam sejam designados delegados da Re
ceita Federal em Manaus e em Belém para
participarem como expositores da reunião
de audiência pública a ser realizada no pró
ximo dia 03 de dezembro, às 10h, no Plená
rio 15, Anexo 11, Ala das Comissões, Câma
ra dos Deputados, com a finalidade de dis
cutir com os membros dessa Comissão e
demais convidados as graves denúncias de
financiamentos liberados pela Sudam nos
últimos anos, informo da impossibilidade de
comparecimento, tendo em vista que a ex
posição envolveria a revelação de dados e
informações protegidos por sigilo fiscal, con
duta vedada pelo art. 198 da Lei nº 5.172,
de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional.

Atenciosamente, José Barros Tostes
Neto, Superintendente da Receita Federal
da 2ª Região.

Respondido, SI'. Deputado?

O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO - Sim,
embora ache um pouco esdrúxulo, porque, com todo
o respeito ao próprio Dr. Tostes, como Presidente de
uma Subcomissão, eu convlâet~o-: nãõ-o-convoquel~

mas sim convidei para vir fazer uma audiência públi
ca, com explanação, com discussão, e ele veio.

Quanto à justificativa, estou achando que está
havendo dois pesos e duas medidas, o que nos im
possibilitou de ouvir a Delegada da Receita, já que ele
tem - e eu também tenho - os depoimentos deles, in
clusive com revelação de dados e tudo mais. Daí a mi
nha estranheza. Posteriormente tomarei as providên
cias com o Dr. Tostes para ressalvar esse direito da
Comissão de verificar a fundo o que for necessário,
porque se formos ficar na superficialidade, em função
de ética, aqui e acolá, não conseguiremos envol
ver-nos muito. Mas, de qualquer maneira, muito obri
gado, e eu tomarei as providências a posteriori.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho-
men) - Obrigado, Deputado. ,

Dando prosseguimento a esta audiência públi
ca, passo a palavra ao Dr. Hugo Almeida, Superinten
dente da Sudam, que terá quinze minutos para sua
exposição, prorrogáveis a juízo desta Comissão.

9 SR. HUGO ALMEIDA - Sr. Presidente, Depu
tado Milhomen, demais colegas companheiros de
Mesa, convidados, Deputada Vanessa Grazziotin, au
tora do requerimento desta audiência pública, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas" minhas senhoras e
meus senhores, inicialmente, quero dizer da minha
satisfação de voltar a uma das Comissões desta
Casa pelas quais já passei várias vezes para dar ex
plicações. Acho que esse é o dever de todo e qual
quer servidor público como tenho sido durante 40
anos.

Em segundo lugar, vou falar sobre as medidas
que estão sendo tomadas, porque estou no órgão há
quase cinco meses, ou seja, vou completar cinco rne
ses nos próximos dias. Perdoem-me se não puder
aprofundar um pouco mais alguns assuntos, não as
suntos de anos recentes, mas de anos mais longíquos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Sudam não é,
como se está mostrando na mídia, mera casa de ad
ministração de incentivos. Aliás, não seria nada pejo
rativo se fosse mera administrativa de incentivos; ao
contrário, já seria grande coisa, mas ela é muito mais
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do que isso. Ela é ou pelo menos deve ser uma agên- lação do uso do território amazônico, politização a
cia promotora do desenvolvimento da região. partir do conflito cooperação internacional versus fi-

Para que ela seja promotora do desenvolvimen- nanciamentos externos, conflitos entre a malha polrti-
to da região, Sr. Presidente - e eu quero fazer esse in- co-administrativa e a malha ambiental, extensa área
tróito antes de entrar no assunto específico -, ela não de fronteira, com cerca de treze mil quilômetros, e
precisa de mais nada a não ser realmente conhecer e ainda a ameaça do descaminho denominado narco-
diagnosticar a realidade socioeconômica da região e tráfico. Essa é uma situação que se constata atual-
fazer aquilo que chamamos de planejamento. Infeliz- mente na região e que expus aqui muito resumida-
mente, neste País, durante muitos anos o planeja- mente, para que possamos chegar a algumas conclu-
mento foi abandonado, seja em nível nacional, seja sões.
em nível regional. Somente agora, com o Governo do Frente a essa a situação, Sr. Presidente, Srs.
Presidente Fernando Henrique, foi que se retornou ao Deputados, não poderíamos continuar a ser uma bal-
processo de planejamento, com o estabelecimento cão de projetos, ficar a receber projetos e analisar
dos eixos nacionais de desenvolvimento, que devem cada um de per si para avaliar a viabilidade microeco-
ser complementados com o planejamento regional. nômica. Ou seja, frente à escassez de recursos, algu-

Dentro desse contexto, Sr. Presidente, Srs. De- mas medidas deveriam ser tomadas, e nós passamos
putados, minha primeira preocupação ao chegar a tomá-Ias nestes últimos quatro meses. A primeira
àquela casa, há quatro meses e pouco, foi dizer: que delas é chegar ao plano regional de desenvolvimento,
rumo nós temos? Qual norte vai orientar-nos? E para para que os projetos, aos serem recebidos, venham
isso nós partimos para uma análise, Sr. Presidente, ao encontro das prioridades regionais. Vamos passar
de qual era o contexto internacional e nacional e qual a aprovar - desde que cheguei, não aprovei ainda ne-
o rebatimento desse contexto na Amazônia. Não vou nhum projeto, não houve nenhuma reunião do
entrar em detalhes sobre isso nesta reunião, embora Condel, devido à regulamentação da medida provisó-
seja um assunto muito interessante, mas não há tem- ria que está em vigor - qualidade, não mais quantida-
po para tanto, e não é o assunto específico desta Co- de, ou seja, projetos realmente impactantes na região
missão. Esse aspecto, porém, tem uma repercussão amazônica. Essa seria a primeira grande orientação
na economia regional. Qual era o contexto nacional, que se tomaria.
com seus principais componentes, e qual é o atual Frente a essa situação, estabelecemos as ma-
contexto regional? Quanto a este ponto, peço alguns crodiretrizes ou as diretrizes gerais para a Amazônia,
segundos, pois é interessante que se aborde aqui. que são cinco. Há poucos dias eu fiz uma palestra

Realmente, sem maior esforço, constata-se um numa reunião das associações comerciais do Estado
padrão locacional excessivament~ ~concen!rado da do Pará, e antes de mim deveria falar o Governador
base produtiva na região. Em segundo lugar, há um Almir Gabriel, mas S. Exll havia viajado, então falou
acelerado e descentralizado ritmo de urbanização. A seu Secretário da Produção, Simão Jatene. E o mo-
Amazônia hoje já tem mais de 60% da sua população delo adotado cai como se fosse uma luva sobre essas
vivendo em cidades. É uma floresta urbanizada. Ter- diretrizes que estamos tentando discutir para a Ama-
ceiro ponto: é a região onde as cidades menores, en- zônia, porém dentro de uma situação não mais da-
tre vinte e cinqüenta mil habitantes, têm crescido mais quele planejamento impositivo, de baixo para cima,
do que o dobro da média nacional. Há uma redução mas de planejamento participativo.
da migração inter-regional, da migração de habitan- Já não se faz neste País, com bastante expe-
tes outras regiões para a Amazônia, mas aumentou riência, um orçamento participativo? Por que não um
excessivamente a migração intra-regional, chegando planejamento participativo? Precisamos deixar de
ao máximo no Estado do Amazonas, concentran- planejar entre quatro paredes. Eu prefiro errar com to-
do-se basicamente na cidade de Manaus, em termos dos a acertar sozinho. É muito melhor, porque assim
seja de população, seja de atividades econômicas, ele será implementado. Não quero fazer um plano
com 98% do ICMS sendo arrecadado na cidade, uma para ficar como documento na prateleira, apenas
cidade-Estado. para mostrar quando lá chegar um embaixador ou

Temos uma realidade social marcada por uma qualquer outra autoridade. Ao invés disso, prefiro um
diversidade de situações, em termos de concentra- documento para ser implantado.
ção da atividade econômica e de fragmentação da Para que esse plano seja implantado, porém,
composição regional, redução da capacidade científi- entre outras coisas, o principal instrumento econômi-
ca e tecnológica, pressão internacional sobre a regu- co-financeiro chama-se incentivo fiscal, que já pas-
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sou por várias denominações e hoje é conhecido todo órgão de incentivo e financiamento no Brasil.
como Finam, na Amazônia, Finor, no Nordeste, e Nem mesmo os órgãos bancários, que são conheci-
Geres, lá no Espírito Santo. dos pelas suas exigências, têm um padrão de exigibi-

O Finam tem sido motivo de denúncias, Não ele, Iidade para carta-consulta como esse, que marca
o instrumento, mas algumas empresas que se benefi- uma posição de probidade e não mais individualismo,
ciaram desse sistema. E o que aparece, seja na mí- não mais personalismo. Foi feito um software por
dia, seja nos órgãos de outros Poderes da República, uma equipe especializada, não da casa, mas de con-
é o descaminho ou desvio desses recursos dos seus sultores que foram contratados para esse objetivo.
objetiVOS. Quanto a isso, Sr. Presidente,' quero deixar Os dados são introduzidos no software e o computa-
aqui bem claro o seguinte: existe hoje uma comissão dor dá os índices para que a carta seja analisada. Ela
formaaa - e fiz questão de que a Sudam dela não par- se torna impessoal, seguindo rigorosamente determi-
ticipasse, para que amanhã não pairassem dúvidas nações do Tribunal de Contas da União, e devem se-
sobre os resultados dos trabalhos - por especialistas guir a ordem cronológica de entrada. Isso, em alguns
do Ministério da Integração Nacional. Essa comissão casos, poderá prejudicar, mas não cabe mais discutir;
já se ertcontra instalada em Belém, trabalhando. Criei agora, a ordem é cumprir.
uma 'Comissão facilitadora, com meu adjunto e vários Em terceiro lugar, Sr. Presidente, já baixamos
diretores, para que supri-Ia de informações. E quando portaria que suspende a aprovação de novos projetos
a comiSSão não se aperceber da ocorrência de um ou pejo prazo de 90 dias, ou seja, até que se apure tudo.
outro caso, o que se faz por amostragem, ela deve su- E que se frise que desde junho, desde que eu entrei,
gerir que se investigue o universo, que é a técnica de não se aprovou nenhum projeto.
auditoria. Mas, mesmo se um caso ou outro venha a Baixamos uma portaria que limita o comprome-
ser considerado sem maior importância pelo grupo de ~imento de recursos do projeto a no máximo 10% do
trabalho que lá se encontra no 'momento, para que orçamento do fundo no ano. Nunca mais um projeto
seja averiguado, por julgarem que há outros mais im- poderá absorver mais do que 10% de recursos do
portantes, já tomei a decisão de fazermos o trabalho fundo. E ainda estamos achando alto esse índice. Tal-
de forma a abranger o universo, porque, Sr. Presiden- vez venhamos a diminuí-lo um pouco. Baixamos tam-
te, não é costume meu, muito menos do Sr. Ministro bém a Portaria nº 21.275, que estabelece os seguir:'!-
Fernando Bezerra, passar a mão na cabeça de quem tes procedimentos: verificação de autenticidade de
quer que seja. Acho que o lugar de empresário que documentos de dispêndios efetuados pelos projetos-
não honra os seus compromissos e de funcionário notas ficais, faturas, contratos junto às Secretarias
público, se é que existe, que não cumpre o Estatuto Estaduais de Fazenda etc.
do fu~cionalismo público, é ~ cadeia: E isso_gar~nto a V,.Exª pode perguntar por, que isso não foi feitq
V. E~ que apura:emos. com todo o,rlgor, nao so p~ra antes. E porque nós tínhamos de testar o modelo. Eu
pum~, porque a l~punJdade te~ Sido u~ g~ande In- testei com três Secretarias de Fazenda dos principais
centlvo ao de~camln~o_neste PaIS, mas pnnclpalmen- Estados fornecedores, São Paulo, Paraná e, pare-
te para que sirva de lIçao, para que apr=n~amos com ce-me, Minas Gerais. Aí, já temos 90% do forneci-
as erros do passado, para que neles nao Incorramos mento de bens para a região. E eu não peço quebra
no futuro. de sigilo fiscal. Eu envio a nota fiscal - foi assim cjue

Nesse sentido, Sr. Presidente, posso informar a eu fiz - e indago: "Essa é a nota sobre a qual foi reco-
V. Exª e aos Srs. Deputados que já baixei portarias, e Ihido o ICMS?" Eles respondem "sim" ou "não". Se a
elas já foram publicadas no Diário Oficial, no sentido resposta é "não", verificamos o que está errado. Eu
de que as liberações para todos os projetos sobre os enviei as notas para os Srs. Secretários de Fazenda
quais houver qualquer denúncia, quer por parte do de São Paulo, e pedi-lhes que respondam. Isso só po-
Congresso Nacional, quer por parte da mídia, ou de derá ser solicitado pelos superiores da casa; não
qualquer outra origem, sejam suspensas. Mesmo que pode ficar na mão de qualquer funcionário, não pode
não se saiba com certeza, basta que paire alguma ser instrumento de perseguição de quem quer que
dúvida e as liberações serão suspensas até que se seja.
apure a situação, o que se fará em noventa dias, pra- E já estamos prontos para celebrar convênios
zo que poderá ser prorrogado, dependendo dos tra- com todas as Secretarias de Fazenda de pelo menos
balhos. 90% dos Estados que fornecem equipamentos para a

Adotamos um novo modelo de carta-consulta Amazônia. Estamos em negociação em torno de um
que atualmente é considerado o modelo padrão de convênio. Os documentos já foram enviados a Recei-



O SR. HUGO ALMEIDA - Obrigado.

O SR. SÉRGIO LAURIA FERREIRA - Ouvi as
palavras de V. Exª e fiquei feliz, porque acho que há
uma conjugação de forças no sentido de que se dê
uma resposta à sociedade, visto que o dinheiro públi
co tem sido desviado da forma mais flagrante e vergo
nhosa. E isso não é recente.

E finalmente, Sr. Presidente, já que o meu tem
po está acabando, quero dizer que essas são medi
das, mas elas não se esgotam aqui. É importante que
se tenha em mente o que seria hoje a Amazônia se
não tivesse recebido os incentivos fiscais. Bem, Sr.
Presidente, estou dando só um exemplo, embora eu
tenha muitas informações sobre a avaliação feita em
1995. Vejamos alguns dados de dezembro de 1995
do Estado de Mato Grosso: hoje, se não fossem os
projetos financiados pelo Finam, o Mato Grosso reco
lheria 31 % a menos de ICMS e exportaria 61 % a me
nos do que exporta. Esse percentual das exportações
desse Estado, que ocupa o décimo lugar entre os
Estados exportadores brasileiros, são provenientes
de empresas financiadas pelo sistema de incentivos
fiscais. Das 50 maiores empresas do Mato Grosso, 23
recebem recursos do Finam. Mas o importante é que,
na avaliação feita em 1995 por consultores especiali
zados, o Sr. Sérgio Resende, ex-Presidente do Ipea,
mostra que a renúncia fiscal com o sistema Finam re
presenta hoje 4,9% do que ocorre em todo o,País.
Não resta dúvida de que essa renúncia fiscal está
sendo um bom negócio para a sociedade brasileira.

Eu não quero entrar em maiores considerações,
nem em outros dados, porque meu tempo já está es
gotado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho
men) - Obrigado, Dr. Hugo. E, dando continuidade
aos trabalhos, eu gostaria de passar a palavra ao Dr.
Sérgio Lauria Ferreira, que é Procurador-Chefe da
República do Estado do Amazonas, para que possa,
também no prazo de quinze minutos, fazer sua expo
sição.

O SR. SÉRGIO LAURIA FERREIRA - Sr. Presi
dente, demais colegas da Mesa, Srs. e Sras Parla
mentares, quero cumprimentar especialmente a De
putada Vanessa Grazziotin, do meu Estado do Ama
zonas. Agradeço ao Sr. Presidente e aos demais
membros desta Comissão, ao tempo em que os para
benizo o novo superintendente da Sudam por esse
trabalho e também pela real vontade de fazer alguma
coisa, e fazer certo.
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ta, que os devolveu. Foram aceitas as ponderações ção de chefia, chegam a um total de oito. É muito pou-
desse órgão e o convênio já está para ser assinado co.
pelo Secretário da Receita e por mim.

Quanto a parcerias com instituições públicas e
privadas, não há por que eu não solicitar o apoio do
BNDES, do Basa, do Governo do Estado, se eu não
contar com um especialista em análise do projeto e a
outra instituição contar. Pelo contrário, eu quero que
ela participe porque é muito bom, Sr. Presidente, ter
poder na mão, mas é melhor ainda dividir responsabi
lidades. Dessa forma, dividimos a responsabilidade
no êxito e no sucesso do projeto, como também nos
descaminhos que por acaso venham a existir, porque
o mundo não é feito de anjos.

Se for constatada qualquer irregularidade no
projeto, deve ser feita a comunicação ao Ministério
Público no prazo máximo de quinze dias. Não se pode
esperar dois ou três meses. Qualquer irregularidade
deve ser comunicada imediatamente ao Ministério
Público para que sejam tomadas medidas que nós,
em função da legislação, não podemos tomar.

Estamos publicando um edital de concorrência
para contratar empresa de auditoria independente.
Frise-se que ela não pode substituir a auditoria gover
namental, e deverá ser feita por amostragem, como
controle de qualidade. Se eu desconfio de uma em
presa, peço que se faça a auditoria, e vou comparar
os resultados com os outros que eu obtiver. Se os re
sultados estiverem diferentes, alguém terá de se ex
plicar, porque alguma coisa deve estar errada. Tudo
isso independentemente de se poder exigir - e eu já
estou exigindo - auditoria independente de ·todos os
projetos. Se é um projeto pequeno, como uma peque
na pecuária, por exemplo, às vezes... Embora a legis
lação permita. Mas se houver complicação, passare
mos a exigir tal medida de todas as empresas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho·
men) - V. Sª tem três minutos para concluir sua expo
sição.

O SR. HUGO ALMEIDA - Vou concluí-Ia. No que
concerne à proposta, estamos pensando em criar um
comitê técnico pessoal de vários órgãos federais para
que, após a análise, eles façam o controle. E eles que
o levem ou submetam ou não à aprovação do conse
lho deliberativo.

Já estamos com a proposta de concurso para
fiscais. Não temos fiscais. O que temos são pessoas
improvisadas que trabalham como fiscais, mas não
têm o seu poder, ou seja, não temos fiscais e audito
res provenientes de concurso público. Hoje a Sudam
tem seis auditores fiscais. Com os que ocupam posi-
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Eu gostaria de apenas tocar em alguns pontos vez esses não sejam tão importantes assim. E, se
da exposição do Sr. Superintendente, mas antes gos- não for enfrentado com coragem esse problema, a si-
taria de dizer que eu entendo a preocupação do Dr. tuação continuará a mesma. Haverá punição de algu-
Tostes, que gentilmente se escusou de comparecer a mas empresas. É fácil. Afinal, numa conta rápida,
esta Comissão. No entanto, se é exigida de S.Sa. a constata-se que, das quinze empresas que estão
manutenção do sigilo - que foi quebrado no Estado sendo investigadas pela Receita Federal no Amazo-
çlo Amazonas; de quinze empresas investigadas, dez nas, basicamente, quase 300 milhões de reais foram
já tiveram o sigilo bancário quebrado -, também é mi- desviados, e desviados da forma mais absurda. Sim-
nha preocupação, porque eu, como membro do Mi- plesmente as empresas apresentavam projetos à
nistério Público Federal, também tenho o dever de Sudam, que lhes dava o aval de um setor com discutí-
manter o mesmo sigilo sobre as informações que por- vel competência técnica, e posteriormente esses pro-
ventura tenham sido trazidas. Mas isso não me impe- jetos eram levados a um conselho de desenvolvimen-
de de vir aqui e discutir questões que considero fun- to, onde eram homologados.

damentais neste processo. Aí pergunto: por que será que esses projetos
Ouvi com bastante atenção que a nova direção são aprovados tão rapidamente? É óbyio que e§tá

da Sudam pretende fixar um paradigma para que a presente o indício de que é por meio da política, que
Sudam possa ser, segundo eu entendi, encaminhada faz acelerar e atrasar certas coisas dentro da Admi-
para o rumo certo. E o paradigma seria o cumprimen- nistração Pública, flagrantemente. O dinheiro foi des-
to de princípios e políticas consagradas em um plano viado de forma flagrante. O acontece então? Eu não
de desenvolvimento regional. A partir desse paradig- vejo como nós punirmos somente as empresas. Eu
ma, então, os projetos que porventura venham a ser estive numa reunião com Procuradores, um do Pará,
apresentados à Sudam passarão por rigorosa análise outro do Mato Grosso. V. SI! afirmou que em Mato
de critérios e só serão aprovados se compatíveis com Grosso ocorrem os piores casos de malversação do
esse plano. Foi o que entendi., dinheiro público em relação ao Finam, mas eu digo

Sr. Presidente, eu, com toda a humildade e o que a Sudam está apresentando a mesma situação
respeito, quero dizer ao Superintendente que, antes de quando entramos numa casa e está tudo alagado.
de ser Procurador da República, eu atuei na área de Aí, são duas as opções: ou começamos a tentar enxu-
planeja/'Dento como economista durante oito anos, e gar a água ou, antes de fazê-lo, tentamos identificar
trabalhei numa Secretaria de Planejamento; em fun- onde está o vazamento. Nesse caso, V. SI! pode co-
ção de alguns projetos, tivemos também contatos meçar procurando o vazamento, mas a água vai con-
com a Sudam. E digo-lhe que isso não é novo. O plano tinuar saindo, e é difícil remendar um vazamento. Se
de desenvolvimento regional sempre,existiu. A com- desligar.'a-registre geral, V. Sª poderá trabalhar, enxu-
patibilização de projetos com plano de desenvolvi- gar a casa toda, fazer a obra, o serviço, de forma até
mento regional sempre existiu. Veja, eu não diria nem mais tranqüila. E eu digo que o que está sendo feito,
que estão querendo colocar remendo novo em vesti- em termos de estratégias dentro da Sudam, é que, lá
do velho. É remendo velho em vestido velho. V. SI! me chegando, V. Sª viu muita água e começou a tentar
perdoe a franqueza, mas é com todo o respeito que enxugar aquilo tudo. Só que os recursos ainda estão
V. Sª merece. Por que não funcionou lá e vai funcionar sendo liberados. Foi preciso o Ministério Público pro-
agora? O que mudou? por uma ação civil pública e ganhar a liminar para que

Sr. Superintendente, acredito que para haver a Sudam não liberasse mais dinheiro para uma obra
eficácia de qualquer ação em relação a esse descala- inexistente há anos. O dinheiro estava sendo liberado.
bro cometido ao longo dos anos, por vontade própria Em rápidas palavras, Sr. Superintendente, creio
- digo mesmo -, a Sudam vai te~ de mudar os agen- que a Sudam precisa desligar o registro geral. N~ven-
teso Não vejo como empreender nova política de ad- ta dias é muito pouco para se fazer q remendo dentro
ministração nesse órgão. Acredito que a política pro- da Sudam. Eu fico à disposição. Muito obrigado.
posta por V. Sª seja razoável- não há nada de desar-
razoado no que V. Sª está, por meio das portarias, O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho-
promovendo dentro do órgão -, mas creio que ainda men) - Agradeço ao Dr. Sérgio Lauria F~rreira a expo-
continua dentro da Sudam uma estrutura viciada, que sição, e passo a palavra ao Sr. Raimundo Nonato Go-
parte não só fisicamente dos integrantes que ainda mes, titular da 11 ª Secretaria de Controle Externo do
continuam lá. E não vou citar nomes, mesmo porque Tribunal de Contas da União, para que proceda à sua
não conheço todos; posso conhecer alguns, mas tal- exposição, também no prazo de quinze minutos.



67716 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

O SR. RAIMUNDO NONATO GOMES - Bom seja,_o Estado não conhece o que deixa de arrecadar,
dia a todos. Exmo. Sr. Deputado Federal Evandro Mi- e muito menos sabe os efetivos resultados efetivos
Ihomen, digníssimo Presidente desta Comissão; dessa política pública.
Exma. Sra. Deputada Federal Vanessa Grazziotin, re- A renúncia de receitas pode ser entendida con-
querente desta audiência; Srs. Deputados, senhoras ceitualmente - e isso é questionável no meio acadê-
e senhores, nobres colegas participantes da Mesa, a mico e no meio técnico - como perda de arrecadação
nossa presença aqui se deu por autorização do nosso tributária decorrente dos diversos tipos de incentivos
Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro
Iram Saraiva, que, atendendo ao pedido do Presiden- ou benefícios tributários, como anistia, isenção, re-
te da Comissão, autorizou-nos a vir a esta audiência missão, crédito presumido e redução de alíquotas,

concedidos pelo Poder Pu'bll'co a contrl'bul'ntes de
pública para discutir as graves denúncias dos finan-
ciamentos liberados pela Sudam nos últimos anos. determinados setores, regiões ou mesmo pessoas

físicas.
Buscamos fazer um corte com base no que o Tribunal
jávinha analisando sobre a Sudam e o Finam nos últi- Sob esse prisma tem-se a registrar que nos úl-
mos cinco ou seis anos. Da nossa parte, é uma honra timos anos o Estado - no caso a União - tem eviden-
estar presente a esta audiência, e esperamos prestar ciado uma provável perda de arrecadação tributária
os esclarecimentos necessários a V. Exªs. considerável, chegando em alguns anos a estimativa

Elaboramos um texto para facilitar a apresenta- da Secretaria da Receita Federal a alcançar a casa
ção e, dentro do espaço de tempo que nos foi permiti- dos 17 bilhões de reais, aqui sendo consideradas as
do, trazer o máximo de informações que estão dispo- receitas administradas pela Receita Federal; se con-
nibilizadas no Tribunal de Contas da União. A idéia siderarmos outras receitas, esse valor vai à estratos-

fera.
não é trazer as informações técnicas do Tribunal tem,
mas sim trazer os resultados dos trabalhos de fiscali- Com esses significativos valores, tão importante
zação e de auditoria que o Tribunal tem realizado jun- política não poderia deixar de ser controlada e fiscali-
to aos órgãos. zada pelos órgãos competentes de controle, particu-

Sr. Presidente, como é do conhecimento geral, o larmente pelo controle externo. Não é por menos que
Estado tem como uma das suas principais funções a a Constituição Federal estabelece em seu art. 70, ca·
de promover o suporte necessário à realização de put, a fiscalização por parte do Congresso Nacional,
programas, de projetos e atividades de interesse da mediante controle externo e sistema de controle inter-
sociedade e destinados à promoção do equilíbrio no no de cada Poder das aplicações das subvenções e
desenvolvimento socioeconômico nas diferentes re- renúncia de receitas. Esse controle é exercido pelo
giões geoeconômicas do País. Para tanto,-pode utili- Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de
zar como política pública o desenvolvimento de seg- Contas da União.
mentos econômicos estratégicos e o favorecimento a Adicionalmente, foi recentemente aprovada a
determinados grupos de contribuintes. Nesse contex- Lei Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar
to, está subjacente a renúncia de receitas para dar o nº 101/2000, que traz novos instrumentos para o
suporte financeiro requerido. exercício do controle da transparência e da publicida-

Mesmo tendo-se de forma clara que os objetivos de, quando indica que o sistema de planejamento e o
da renúncia de receita sejam públicos, verifica-se que processo orçamentário brasileiro devem disponibili-
a execução dessa política no Brasil, em confronto zar demonstrativos da estimativa e compensação da
com outros países mais desenvolvidos, tem uma dife- renúncia de receita, assim como das medidas adota-
rença significativa, particularmente no que tange ao das para recuperação das receitas. Isto é, estamos
controle e ao monitoramento dos resultados socioe~ iniciando a efetividade para um sistema de planeja-
conômicos efetivamente alcançados, como também a mento e de orçamentação, particularmente na ques-
mensuração do nível de satisfação da sociedade; isto tão da renúncia de receitas.
é, no País, ainda não realizamos avaliações de éficá- O Tribunal de Contas da União desincumbe-se
cia e efetividade dessa política. Em verdade, o Estado dessa função, através de sua Lei Orgânica em seu
não instituiu, até então, mecanismos confiáveis de art. 1Q, § 1º, onde é estabelecido que é atribuição do
controle que permitam conhecer, mesmo que em ní- Tribunal de Contas, no julgamento das contas e na fis-
vel agregado, os volumes de recursos renunciados, calização que lhe compete, decidir sobre a legalida-
os reais beneficiários dessas renúncias e os resulta- de, a legitimidade e a economicidade sobre a aplica-
dos provenientes da alocação desses recursos, ou ção de subvenções e a renúncia de receitas.
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A fiscalização do Tribunal sobre a renúncia de de verificaTos reflexOl:fsociITaconômicos e ambientais
receitas é sempre feita preferencialmente mediante dos projetos que já haviam recebido certificado de
inspeções, auditorias nos órgãos supervisores, ban- empreendimento implantado, ou seja, de projetos
cos operadores e fundos que tenham a atribuição ad- que já estavam encerrados.
ministrativa de conceder, gerenciar ou utilizar os re- Os referidos trabalhos de auditoria redundaram
cursos decorrentes das renúncias, sem prejuízo do como todos os trabalhos de tribunal redundam ce~
julgamento das tomada~ e ~re~tações de contas um processo específico que foi encaminhado ~ um
apresentadas pelos refendos orgaos. colegiado para deliberação. Foram os seguintes pro-

Em 1993, o Tribunal de Contas da União decidiu cessos:
pela criação de uma unidade técnica especializada. Processo nº 005.708/94-0, referente ao ano de
Até então oTribunal tinha um foco exclusivista na rea- 1994, que redundou na Decisão nº 61 0/96. Nessa de-
lização de despesa, no acompanhamento e na fiscali- cisão, o Tribunal enumera mais de duas dezenas de
zação das receitas, que eram feitas de forma subja- recomendações e determinações aos órgãos do sis-
centes. Com a criação dessa unidade, o Tribunal ten- tema Finam, particularmente ao próprio fundo e à Su-
tou focar efetivamente a arrecadação e a ~enúncja de perintendência, juntamente com o banco operador, o
receitas. Como proposta, teve que identificar as prin- Basa.
cipais modalidades de renúncia de arrecadação, os
órgãos responsáveis e o volume dos recursos envol- No segundo trabalho tivemos o Processo nº
vidos. Logo após. realizou levantamento de auditorias 0008.881/95-2, que redundou na Decisão Plenária
para verificar a operacionalização de cada modalida- nº 104/99, que discrimina mais de uma dezenas de
de de renúncia, problemas e limitações. Desse levan- recomendações e determinações aos órgãos men-
tamento vislumbrou-se, em princípio, um alcance de cionados.
80% do universo que envolvia a arrecadação e a re- O TC nº 000.412/97 redundou na Decisão Ple-
núncia de receitas. Um dos pontos principais foram os nária nº 887/99, que também elenca mais de duas de-
órgãos objeto desse levantamento preliminar. Só zenas de recomendações e determinações ao referi-
após seria dado início a um processo mais efetivo de dos órgãos.
fiscalização. Esses órgãos são os seguintes: O trabalho auditorial concluído recentemente,

1) Secretaria da Receita Federal no final de novembro, ainda não constituiu processo
2) Instituto Nacional de Seguridade Social; e ainda não foi objeto de deliberação da Corte de
3) SUDENE - Superintendência de Desenvolvi- Contas.

mento do Nordeste; Dentre as principais ocorrências observadas
4) SUDAM - Superintendência rle Desenvolvi- nos proqessos mencionadas, podem-se destacar,

mento da Amazônia; além das inúmeras que as decisões elencam:

5) Custas Judiciais; 1) Tempo excessivo de permanência dos proje-
,6) Fundo de Investimento da Amazônia - tos em carteira, ocasionando inconsistência nos di-

FINAM; versos indicadores econômicos, inicialmente elenca-
7) Fundo de Investimento do Nordeste _ FINaR; dos na aprovação do projeto;
8) Fundo de Recuperação Econômica do Espíri- 2) concentração de projetos nos Estados do

to Santo; Pará, Mato Grosso e Amazonas, os mais ricos da re-
9) Superintendência da Zona Franca de Manaus; gião e com fTlaior infra-estrutura disponível, ocasio-
10) Carga Tributária Nacional; nando uma disparidade intra-regional acentuad~;

11) Contribuição Provisória Sobre Movimenta- 3) participação de Parlamentares na condição
ção Financeira. de sócios de empreendimentos incentivados, fato

Especificamente com relação à Sudam e ao Fi- que contraria o disposto no art. 54 da Constituição

nam, o TeU realizou, nestes últimos anos, particular- Federal;
mente em 1994, 1995, 1997 e recentemente em 4) presença de vários projetos com liberação de
2000, quatro auditorias, sendo que nos três primeiros recursos financeiros superior a 90% do previsto no cro-
anos teve o objetivo de verificar o funcionamento dos nograma físico-financeiro, ao passo que a execução fí-
órgãos, o funcionamento e a operacionalidade das sica se situava na faixa de 17% a 24%;
superintendências junto aos seus respectivos fundos. 5) participação de servidores da Sudam como
Nessa última, mais recente, oTribunal teve a intenção sócios ou empregados de empresas de consultoria e
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firmas de elaboração de projetos particulares, confi- No que tange às prestações do Finam, pode-
gurando advocacia administrativa; mos destacar os seguintes processos:

6) impossibilidade de identificação de todos os 1) Te nº 015.227/97-5, relativo à prestação de
sócios de empresas incentivadas; contas do período de 30 de junho de 1996 a 1º de ju-

7) comprometimento de recursos do Finan, lho de 1997, ainda não julgado pela Corte;
dada a aprovação excessiva de projetos, ocasionan- 2) TC n9 930. 434/98-6, também ainda não julgado;
do a intermitência na liberação desses recursos; 3) TC nº 010.111/99-9, relativo à prestação de

8) execução de análise de viabilidade econômi- contas do período!º de)ulho ~e ~998 a 31 de dezem-
ca de novos projetos em tempo muito reduzido, ou bro de 1998, tambem amda nao Julgado.
seja, a Superintendência é muito tempestiva na ava- Releva destacar que nos referidos autos foi jun-
Iiação dos projetos sob sua análise, com isso contri- tada, particularmente no TC nº 010.11111999-9, a
buindo para a aprovação de projetos com pouca viabi- Nota Técnica nº 002/99 da COAUD/SISET/PR, de 22
Iidade técnica' de setembro de 1999, que trata da apuração da de-

9) mix d'e projetos incentivados com média in- núncia veiculada pela revista ÉP~c~ (edição de 9 de
dução sobre as cadeias produtivas da economia re- agosto de 1999), acerca dos deposltos efetuados em
gional' conta bancária do ex-Superintendente José Artur Gu-
'. 'd' edes Tourinho por empresas do grupo do Sr. José
1O) ~s proJ~tos aprovados possuem conSf era- Osmar Borges beneficiárias de incentivos do Finam.

vel potencial polUidor, que vem crescendo com o tem- " , _
po, sendo seu maior impacto observado no aumento Cab~ registrar que ~ Corte de Contas ,ainda nao
na demanda por recursos naturais' recebe~ ainda a prest~çao de cont~s,do Finam e da

, '_ autarquia Sudam relativas ao exerCICIO de 1999, em
11 ~ redu~ldo perc~ntual de recup~raçao dos re- face de sucessivos pedidos de prorrogação de prazos

cursos fl~ancelros deSVIados pelos projetos cancela- de entrega formulados pela Secretaria Federal de
dos e falidos; Controle Interno do Poder Executivo. Essas presta-

12) projetos agropecuários associados indireta- ções de contas encontram-se sobrestadas no julga-
mente ao processo de desmatamento da região ama- menta das contas da Sudam referentes ao TCs men-
zôníca, uma vez que atuam como catalisadores de cionados e aos períodos de contas dos Exercícios de
uma frente de especulação imobiliária, induzindo a 1998, 1996 e 1994, todos pendentes de julgamento
implantação de inúmeras out~s empresas na regi~o pela Corte. 'I
em ~usca das v~ntagens adVindas do volume de m- O Tribun~1 de Contas, além das fiscalizações,
vestimentas realizados. das análises das prestações e das tomadas de con-

Devemos registrar, por parte da Corte de Con- tas, pode aindÁ fazer apurações e análises por meio
tas, que, por meio do Ofício nQ SF1.013/99, de 20 de de representações de seu corpo técnico. Essas repre-
outubro de 1999, o Sr. Senador Antonio Carlos Maga- sentações redundam também em processos específi-
Ihães encaminhou um requerimento da Comissão de cos que são analisados pelos colegiados e depois de-
Fiscalização e Controle do Senado Federal solicitan- liberados.
do informações acerca dos desdobramentos oriun- Cabe citar que recentemente, em 1998, o então
dos dessa citada Decisão nQ 610, particularmente Secretário da 5ª Secretaria, que era a unidade técnica
quanto ao cumprimento das determinações nela con- responsável pela contas do Sistema Finam, fez uma re-
tidas. presentação que redundou no Processo nº 659/98-3,

O solicitado pela Comissão do Senado conver- que redundou na Decisão nQ 543/2000. Esse proces-
teu-se no TC nº 013.995/99-5, que gerou a Decisão so encontra-se atualmente na nossa regional no
Plenária nº 873/2000, já encaminha à referida Comis- Estado do Pará, a fim de que sejam verificadas possí-
são. No citado processo restaram evidenciados os veis repercussões no cumprimento das determina-
descumprimentos de grande parte das determina- ções formuladas e para que a ele sejam agregadas
ções e de todas as recomendações contidas na deci- novas informações, oriundas das denúncias veicula-
são em tela. das pela imprensa.

O Tribunal de Contas da União, além das fiscali- Nos autos de representação foram efetuadas
zações e das auditorias que realiza, também exerce o apurações de denúncias contra empresas beneficiá-
controle externo, por meio de análise, apreciação e rias do recursos do Finam. Diante da evidência de ir-
julgamento de tomadas e prestações de contas que regularidades cometidas, o Tribunal determinou à
lhe são remetidas pelos órgãos jurisdicionados. Sudam que adotasse medidas de sua competência, a
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fim de recuperar os valores desviados e promover o o assunto, mas pouco era feito para elas fossem sa-
cancelamentos dos projetos envolvidos. nadas.

Sr. Presidente, cumpre destacar que foram As denúncias são as mais diversas: notas frau-
apensadas, por cópias, os autos principais das repre- dulentas, empresas inconsistentes que tinham aces-
sentações aos processos enumerados acima. so a financiamentos, empresas laranja, ou seja, em-

Quanto às denúncias ultimamente veiculadas presas de fachada, que não aplicavam a contraparti-
pela imprensa brasileira sobre supostas irregularida- da nem tinham capacidade econômica para isso. Daí
des na concessão de incentivos fiscais do Finam, o se utilizarem de notas fiscais fraudulentas, forjadas,
Tribunal de Contas, por meio de representação feita de ingerência política não só na aprovação dos proje-
pelo Sr. Secretário Regional de Controle Externo no tos, mas nessas liberações rápidas, relâmpagos, dos
Estado do Pará, já constituiu processo e iniciou proce- recursos para esses projetos. Muitas vezes, a Sudam
dimentos para que sejam devidamente apurados e evi- sabia que esses projetos não vinham sendo efetiva-
denciados todos os fatos pertinentes às denúncias. dos na prática, mas os recursos haviam sido libera-

Por fim, gostaríamos de esclarecer que outros dos e continuavam a ser liberados.
trabalhos fiscalizatórios estão em andamento no Tri- Como acabamos de ouvir, havia a participação
bunal e que no momento oportuno aquela Corte deIi- de servidores da Sudam, de dirigentes, até em socie-
berará e encaminhará suas decisões ou seus acór- dade de empresas que elaboravam projetos, davam
dãos, assim que forem prolatados pela Corte de Con- consultorias em projetos, o que está no mais comple-
tas, encaminhando-os ao Congresso Nacional e às to desacordo com a legislação vigente em nosso
respectivas Comissões interessadas. País.

Sr. Presidente, agradecendo a oportunidade Fica claro, volto a repetir, que há inoperância.
que foi dada ao Tribunal de Contas e particularmente Não só inoperância mas, até certo ponto, conivência
à minha pessoa, sinto-me honrado por ter participado daqueles que já passaram pela Direção da Sudam e
deste evento. Coloco-me à disposição dos senhores não investigaram casos graves de desvios de recursos.
membros desta Comissão. Sei da importância que tem a Sudam para a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho- nossa região. Ninguém aqui está discutindo isso. To-
men) - Obrigado, Dr. Raimundo Nonato Gomes, que dos nós a defendemos, mas entendemos que os re-
representa aqui o Tribunal de Contas da União. cursos do Finam controlados pela Sudam devem ser

Passaremos ao debate, concedendo a palavra efetivamente utilizados para o desenvolvimento da
inicialmente à autora do requerimento, Sra. Deputada região.
Vanessa Grazziotin, por cinco minutos, prorrogáveis, O Dr. Sérgio Lauria Ferreira afirmou que foram
se necessário for, a critério desta Presidência. desviados aproximadamente 300 milhões de reais só

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - no Estado do Amazonas, se entendi bem. Não foi a to-
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, antes talidade dos empreendimentos financiados com re-
de mais nada, gostaria de cumprimentar os convida- cursos públicos através da Sudam.
dos, Dr. Hugo Almeida, Dr. Sérgio Lauria Ferreira e Dr. Não é esse o tipo de órgão de desenvolvimento
Raimundo Nonato Gomes, representante do Tribunal que queremos. Queremos um órgão que efetivamen-
de Contas da União. Gostaria de dizer que estamos te colabore, contribua para o desenvolvimento da
discutindo um assunto extremamente delicado. nossa região.

Volto a repetir que as denúncias de irregularida- Dr. Hugo, ouvi V. Sª falar sobre as providências
des envolvendo projetos aprovados pela Sudam, que que o órgão vem adotando diante da série de denún-
dispõe de recursos públicos do Finam, não são no- cias de irregularidades. Porém, não ouvi V. Sª comen-
vas, ou seja, não são denúncias feitas neste ano de tar a respeito da edição, por parte do Presidente da
2000. Encontra-se aqui um Procurador-Chefe da Re- República, de uma possfvel medida provisória que
pública do Estado do Amazonas, que acabou de dizer subordine o setor jurfdico da Sudam à Advocacia-Ge-
exatamente isso, assim como o representante do Tri- ral da União - AGU. Posteriormente, gostaria de ouvir
bunal de Contas da União, que há muito tempo busca a sua opinião a respeito disso.
investigar ações irregulares e desvio de recursos. No Assim como Dr. Sérgio Lauria Ferreira, sou de
nosso entendimento, pelo que foi claramente exposto, opinião que as normas e deliberações da sua admi-
não eram fatos ou denúncias que as sucessivas dire- nistração - sei que está há pouco tempo à frente da
ções que passaram pela Sudam desconheciam; ao Sudam - são insuficientes, diante do volume das irre-
contrário,cônheciam as irregularidades, dominavam gularidades e da gravidade do fato que estamos nes-
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te momento a abordar. Concordo, acho que o registro- tamente essa a informação recebida do Tribunál de
geral tem que ser fechado. Suspender por noventa Contas da União.
dias, fazer concurso para contratação de novos fis- O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho-
cais,. tud~ isso é insuficiente. Medidas mais enérgi- men) - Peço à Deputada Vanessa que conclua S. Exª
cas, Imediatas, emergentes devem ser adotadas, Dr. terá mais três minutos.
Hugo. Essa é a opinião que tenho. A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN _

Para que não fiquemos discutindo muito generi- Gostaria de resumir esses dois casos: da Sudam. Re-
camente os casos, quero levantar apenas dois casos cebemos um encaminhamento do Sr. Ministro Fer-
localizados no meu Estado, o Amazonas. nando Bezerra, um documento assinado por V. Sª, Dr.

Fiz um requerimento em 1999, quando cheguei Hugo, que trata do assunto.
a esta Casa, pedindo informações sobre a liberação Em relação ao Hotel Maksoud Plaza, empreen-
de recursos por parte da Sudam. A resposta que re- dimento aprovado no ano de 1987, teriam sido libe-
cebi, Dr. Hugo, foi que a Sudam não me poderia forne- rados aproximadamente 16,5 milhões de reais. A do-
cer as informações porque estava coberta pelo sigilo cumentação que me foi remetida refere-se a uma au-
fiscal. Repeti o requerimento de informações e recebi ditoria realizada no mês de junho deste ano, e as con-
em maio de 2000 uma relação de aproximadamente clusões é que as obras estão em andamento.
trinta e cinco empreendimentos localizados no Ama- Trouxe algumas fotografias das obras. Vejam
zonas q~e ti~eram recursos liberados no período de bem: conheço essas obras nesses mesmos estágios
1997 ate maio de 2000. - creio que os Deputados do Amazonas que estão

Desses trinta e cinco empreendimentos, confes- aqui também - há aproximadamente oito anos. De lá
so a V. Sª, como Deputada Federal do Estado do para cá, a obra não avançou em nada, em que pese a
Amazonas, em que pese a dimensão territorial, nunca auditoria da Sudam, de junho deste ano, dizer que as
ouvi falar. Certamente, a nossa gente nunca ouviu fa- obras estão em andamento. Nós, que moramos lá, sa-
lar deles, apesar de terem sido recebido 6, 7, 9 e até bemos que não é verdade. As obras estão paradas.
15 milhões de reais de recursos, liberados pela Tiramos aqui a fotografia de uma placa: "Omar
Sudam desde 1997. Maksoud" - é o Hotel Maksoud Plaza -"Manaus, Pro-

Dentre esses aproximadamente trinta e cinco jeto Hidroservice". É a maior controladora do empre-
empreendimentos, destaco dois casos em que o Mi- endimento e é ela que constrói o empreendimento. Os
nistério Público Federal já solicitou a quebra do sigilo engenheiros responsáveis também são proprietários
bancário - não sei se o pedido foi acatado - da em- das empresas Ornar Maksoud, Omar Maksoud Filho
presa e de todos aqueles que têm parte na empresa e Luiz Felipe Maksoud.
como sócios. Diz ainda que, quanto aos preços dessa carca-

Um desses casos diz respeito à construção de ça, a auditoria da Sudam não pôde dizer absoluta-
um hotel cinco estrelas, o Maksoud Plaza. Solicitei in- mente nada porque a empresa não abre o preço uni-
formações, através da Comissão de Fiscalização, so- tário.
bre o caso Maksoud Plaza e Benaion Indústria de Pa- Ora, será que a Sudam não dispõe de nenhum
pel e Celulose S.A. da construção de um empreendi- dispositivo legal para exigir da empresa a abertura da
mento chamado World Trade Center, um centro de sua contabilidade? Não. Diz isso da forma mais sim-
convenções que já deveria estar funcionando na Ci- pies, Dr. Hugo. Não sabemos falar sobre a empresa
dade de Manaus. porque ela não abre os valores unitários. E diz ainda

Obtivemos informações do Tribunal de Contas que o q~e foi realiz~do está compatível ~om ,os re-
da seguinte forma: uma única folha, o Aviso nº 1.092, curso~ lIberados ate agora. Por favor, nao da para
de 2000, assinado pelo Presidente do Tribunal de acreditar.
Contas da União, Dr. Iram Saraiva, que informa que o E conclui que as obras estão regulares - isso é
referido expediente foi autuado sob o número tal- e aí de junho deste ano -, entretanto, sugere que seja fei-
dá o número de um processo, abriu-se um processo a ta uma avaliação e um estudo relativo à participação
partir de um pedido de informações da Comissão de dos serviços entre empresas controladas e empresas
Fiscalização desta Casa -, e que até o presente mo- controladoras.
mento ainda não tinha sido identificado no Tribunal de Mas o que recebemos do Ministério Público Fe-
Contas da União nenhum processo referente àquelas deral foi a cópia de um processo sobre o Manaus Ho-
trê§ empresas às quais acabei de me referir. Foi exa- - tel Turismo, informando não ter sido concluído o cita- -
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do empreendimento hoteleiro, que se encontra em responder aos questionamentos da DeputadaVanes-
fase pré-operacional, existindo no local apenas um sa Grazziotin. Em seguida, deixo a palavra com ,o
esqueleto de concreto. Passados mais de doze anos Procurador-Geral da República e com Dr. Raimundo
da data da liberação dos recursos, estes foram trans- Nonato Gomes, do Tribunal de Contas da União.
feridos i1egalmen!e do Banco da Amazônia, A~ência O SR. HUGO ALMEIDA - Sr. Presidente, Sras.
Manau,s, para Sao Paulo. E para pagar servrços à e Srs. Deputados permita-me antes dar um esclareci-
Ornar Mak~oud Engenharia e Manaus Hotéis Turis- mento, porque t~lvez eu não tenha sido claro ao Dr.
mo, em adiantamento a fornecedores. Procurador da República do Estado do Amazonas

E conclui: irregular, ilegal, o dinheiro foi desvia- nem ao nosso colega representante do Tribunal de
do possivelmente para a conta pessoal dos proprietá- Contas.
rios do empreendimento. Dr. Procurador, na realidade, talvez não tenha

Volto a repetir, Sr. Presidente: a auditoria que a sido claro quando me referi à elaboração do plano,
Sudam realizou foi de junho deste ano, 2000, e con- não que ele seja solução para tudo. Em realidade, o
cluiu pela regularidade. plano se faz necessário, mas não é suficiente. E ele

O outro processo é mais grave ainda. A informa- se torna suficiente à medida que é aceito pe!a spcie-
ção que obtivemos da Sudam, da auditoria realizada dade. A mudança - sei que V. Exª já trabalhou em pIa-
no mês de novembro de 1999, que se refere à cons- nejamento, é um misto de advogado e economista - é
trução do World Trade Center, é que nada pôde serfe- que ~Ie venha ao encontro dos desejos da sociedade.
ito pela auditoria porque os responsáveis pelo projeto Isso e o que estamos procurando. Mas isso não é o fe-

-não se encontravam. Estavam todos em férias coleti- chamento do registro. V. Ex!! fez a imagermnu\to boa.
vas, Dr. Hugo. Não se encontravam! Citei algumas medidas que estão sendo toma-

A contabilidade não pôde ser verificada pelo das. Não disse que par~ t~das elas ~ão havia tempo.
mesmo motivo. E a auditoria nem indica à Câmara Para que V. EXª tenha IdéIa, há mais de ano que se
dos Deputados o quantitativo de, recursos liberados v:m est~~andoe tra~~lhando, inclusive com a Funda-
que o Ministério Público identifica: aproximadamente çao Getulio Vargas - Ja acabou o trabalho - numa res-
15 milhões de reais. E olhe a obra, Dr. Hugo. Esse pro- trutur~ção ~rofunda da casa,. em que vai,mudar aquilo
jeto foi aprovado em 1996 e os recursos liberados em tudo, inclUSive o modus faclendl de hOJe.
1997. Olhe o que temos em Manaus, no centro da ci- Quero dizer a todos os presentes que tive a
dade, do lado do Shopping Center Amazonas. Te- honra de dirigir aquela casa de 1974 a 1979. Quando
mos um galpão velho, q'ue está se acabando com o lá cheguei, nenhuma das contas dos meus anteces-
tempo e que custou aos cofres da União 15 milhões sores estava aprovada no Tribunal de Contas da
d~ reais. A auditoria responde dessa forma, simples: União. Eu, para aprovar as minhas, tinha que aprovar
"Não pudemos fazer nada, porque os responsáveis a de todos os meus antecessores. Foi uma luta ingló-
não foram encontrados." Mas o Ministério Público Fe- ria. Havia coisas interessantíssimas, que não vou
deral detectou ilegalidades, irregularidades, desvios. nem mencionar porque são hilariantes. E aprovei to-
Possivelmente esses recursos teriam parado na das elas. Na minha primeira prestação de contas, veio
conta do Sr. Gilberto Bomeni, um dos proprietários e um metro e meio de recomendações. A última conta
maior acionista dessa empresa, e também da empre- foi do ano de 1978. Depois soube, por meio de um Se-
sa que constrói, que é a empresa Servlease cretário do Siset, do Ministério do Interior, que as mi-

Dr. Hugo, foi o V. Sª que me respondeu. Foi V. Sª nhas contas foram aprova~~s no Tribunal de CO,ntas
que remeteu a esta Casa as auditorias. Então, eu gos- ~om ,voto, de louvor do MInistro Relator, que ~Isse:
taria que nos respondesse: desses dois casos, o que Aq~, ~sta realm;n~e a força de vontade, o espírlto do
foi feito desde o momento em que o V. Sª nos mandou admln1strador publico ~ue, n? ano de 1974~aprovou
a resposta até agora? as suas contas com tais e tais recomendaçoes e de-

. , terminações". E hoje nós aprovamos sem nenhum
O SR. PRESIDENTE (Deputa.d~ Evandro Mllho- condicionamento, sem nenhuma recomendação. Isso

men? - Deputada Vanessa Grazzlotm, conclua, por não sai em jornais nem na mídia. Não recebi, quem
gentlleza~ recebe é a casa.

, A S~A. D~PUTADA VANESSA G~AZZI~TI~ - Sempre tive como princípio nunca voltar por lu-
Ja conclUi, Presidente. Agradeço a V. Ex- a paclencla. gar onde já passei. Fui para lá por uma decisão emi-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho- nentemente técnica, não houve nenhuma indicação
men) - Passo a palavra ao Dr. Hugo, para que possa política. Até gostaria que a tivesse, porque acho que a
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indicação política não é como se cria a imagem, que está em processo cancelatório, sem prejuízo das me-
seja necessariamente ruim. Conheço indicações polí- didas penais contra os dirigentes daquele empreendi-
ticas excelentes, como conheço indicações técnicas mento.
péssimas. Mas fui porque exatamente S. Exª o Sr. Mi- Quanto ao Hotel Manaus, concordo em-AÚmerO-
nistro Fernando Bezerra já traçava o nosso norte, que e grau, nenhuma liberação foi feita. Quando cheguei,
era de mudança. esse recurso já havia sido liberado, já o encontrei.

Digo ao representante do Tribunal de Contas da Inclusive, disse ao proprietário que não era comum.
União: recebi na sexta-feira passada a última audito- Desse caso resultou algo que havia deixado naquela
ria feita no Finam pela Secretaria Federal de Controle. casa e encontrei diferente, nenhuma empresa coliga-
Nem acabei de lê-Ia toda. Já há um grupo formado to- da poderá executar as obras da empresa beneficiária,
mando as medidas, porque quero atender a todas salvo se for um serviço especializado, que ela seja a
que sejam passíveis de serem atendidas no momen- única a executar. Já baixei uma portaria nesse senti-
to. E as que não forem, logo em seguida. Claro que se do, mas mão citei aqui todas as medidas que tinha to-
me disserem: "Salte do décimo andar. " Eu respondo: mado.
"Se me derem um pára-quedas, ainda vou tentar. Mas Quando saí, aquela casa foi considerada agên-
sem pára-quedas, não vou, senão eu morro". Esse é o cia modelo neste País. Lembro-me de que, em janeiro
primeiro ponto. de 1976, na inauguração da Usina de Paredão, no

Provavelmente aquela casa - como é a Sudene, Amapá, o então Secretário-Geral da Seplan dis-
que é a minha casa, onde me aposentei - deverá ser se-me: "Hugo, o que você fez com o Ministro Velloso?"
transformada em agências de desenvolvimento, den- Porque ele não foi, tinha se casado recentemente, es-
tro de padrões bastante modernos. Os órgãos são tava em lua-de-mel. Fiquei preocupado que fosse al-
como as pessoas: nascem, crescem, envelhecem e, guma fofoca. E disse: "não foi nada de mais". O Presi-
se não houver empatia, eles podem morrer. O maior dente Ernesto Geisel o chamou para fazer uma avali-
exemplo é o BNH. Hoje sabemos quanta falta faz o ação de todos os Ministérios e dos órgãos vinculados.
BNH. Ele, ao concluir, disse: "Presidente, o órgão público

(Não identificado) - Já há essa decisão do Go- que mais trabalhou no Brasil, este ano, foi a Sudam;
verno de transformar em agência? trabalhou mais do que sua própria coirmã do Nordes-

O SR. HUGO ALMEIDA - Não, uma proposta te, sendo que ela tem oitocentos funcionários e a ou-
nossa está em estudo. Poderemos chegar a ela. Já tra 2 mil e oitocentos".
estamos com uma estrutura intermediária que já deve Realmente a Sudam chegou a ser uma agência
estar sendo acelerada com o objetivo de chegar à modelo em termos de qualidade. A água é grande, Dr.
agência. Procurador. Sem dúvida alguma, talvez não tenha-

Deputada, concordo com V. Exª em número, gê- mos conseguido ainda fechar totalmente o registro;
nero e grau, quando diz que não é esse tipo de agên- estamos fechando e jogando a água fora ao mesmo
cia, com desvio de recursos, que queremos. Nem tempo. Já houve exoneração e punições. Não me pe-
V.Exª nem nenhum amazônida, muito menos eu, que çam para personalizar algumas medidas que foram
sou amazonense por opção. Hoje sou amazonense, tomadas.
paraense, acreano, porque me deram o título. É mais O nosso objetivo é exatamente sanear e voltar a
importante do que quando se nasce, porque não es- ser a aquela casa do passado. Quanto à Benaion, De-
colhemos o lugar onde nascemos, mas podemos op- putada, ela está em processo de apuração. O resulta-
tar pelo lugar da cidadania que adotamos. Dediquei a do que veio - aí já foi comigo - não me satisfez e man-
maior parte da minha vida profissional àquela região. dei intensificar, porque também não aceito que digam

O que quero dizer a V. EXª é que, quando se que não há o que fazer porque o empresário não quer.
identifica servidor da casa envolvido nisso, gosto de A mesma coisa com relação à nota fria. Encontrei um
saber seus nomes, porque imediatamente é afastado meio de verificar se é nota fria ou não, consultando a
e aberto um processo de demissão por justa causa, Secretaria de Fazenda estadual, que me diz se é fria
afora a questão penal. ou não. Claro, não posso quebrar sigilo bancário,

Em relação aos casos específicos do Amazo- como o Ministério Público e a Receita Federal, mas
nas, acho que o caso mais grave que já identificamos, posso, por meios indiretos, checar isso.
depois daquela resposta sobre trabalhos que foram Há pouco tempo tive o caso de um extrato ban-
feitos antes de eu chegar lá, que, como V. Exª disse, a cário falsificado. Consultei nosso agente financeiro,
auditoria foi de junho, foi o World Trade Center, que já o Basa, que me respondeu que não podia informar
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porque era sigilo bancário. Disse: "Esse é o extrato O SR. HUGO ALMEIDA - Esse é do Wcrld Tra·
bancários que vocês emitiram?" Ele disseram que de Center.
não. Respondi: "É só isso que quero saber". A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN-

Portanto, por maneiras indiretas dá. TalveLum Esse,..entendL
menino novo, porque dizem que o diabo é perigoso O SR. HUGO ALMEIDA - Esse, inclusive, não
não porque é diabo, mas porque é velho. Vamos devia ter sido aprovado, não dá para aprovar...
ficando velho e dizemos: "Já vi esse filme, já vi isso". A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN-
Não posso exigir que eles tenham a mesma Pois é, mas 15 milhões, de forma fácil, foram embora,
perspicácia que tenho. Se não conseguir mudar, saíram dos cofres públicos.
Deputada, serei o primeiro a voltar e dizer que não O SR. HUGO ALMEIDA - Não estou defenden.
consegui e, por conseguinte, comigo não contem, do isso.
porque não passarei a mão na cabeça de ninguém. A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN-

O SR. PRESIDENTE (Deput.a~oEvandro Milho- Eu não entendi, Dr. Hugo Almeida, as providências re-
men) - Deputada Vanessa Grazzlotln. iativas ao Hotel Maksoud, porque o relatório, de junho

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - deste ano, disse que estava normal.
Sr. Presidente, o Dr. Hugo Almeida não respondeu ao O SR. HUGO ALMEIDA - Concluiu isso. Não li-
questionamento sobre a possível medida provisória berei absolutamente nada e mandei fazer nova audi-
que deverá ser editada. toria.

,O SR. HUGO ALMEIDA - Sra. Deputada, tomei A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN-
conhecimento hoje dessa medida, quando cheguei. Entendi que não foi liberado, mas há lima nova audi-
Acho ótimo se for nesse sentido, porque hoje as Pro- toria em curso?
curadorias-Gerais dos órgãos vinculados já são vin- O SR. HUGO ALMEIDA - Há uma nova audito-
culad?s tecnicamente à AGU. Ela, administrativamen- ria para ver se confirma o que diz a anterior. E pedirei
te, é qU,e é a casa; ela não pode fazer nada que a AGU uma auditoria independente...
diga que não, e são inclusive auditadas pela AGU. A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN _

H~ poucos dias, a Procuradoria-Geral da É muito grave dizer que uma obra está em andamento
Universidade Federal do Pará foi auditada pela AGU. e todos sabermos que a obra está paralisada. Aqui diz
R~ceberemos" daq~i a. pouco, uma auditoria. Não ~e que a obra está em andamento, que está tudo regular,
sei se o nome e audltorra ou outro nome. Mas elas sao que não há problema nenhum. E sabemos que há mu-
fiscalizadas pela própria AGU. itos problemas, um deles é que a obra não está em

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - andamento.
A medida provisória diz que a própria AGU tomará O SR. HUGO ALMEIDA - Inclusive, quando for
conta do setor jurídico da SUDAM. fazer a auditoria, convido V. Exª Gostaríamos de con-

O SR. HUGO ALMEIDA - Não há problema, se tar com a participação de V. Ex!! A Deputada tem mui-
vier, ótimo. Mas soube hoje, por isso não posso emitir tos subsídios a nos fornecer. Se V. Exª não quiser ir à
opinião. obra, pelo menos ouvirei V. Ex!! em termos reserv~dos.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN-
I Perfeito. Em relação aos três empreendimentos cita- Vou freqüentemente visitá-Ia, observar, tenho até fo-
dos, entendi quais as providências em relação à Se- tografias que nós mesmos batemos.
naion Indústria de Papel. V. Sª solicitou nova auditoria; O SR. HUGO ALMEIDA - Ah, bom! Então, va·
em relação ao World Trade Center, que está em fase mos lá. Se V. Ex!! for, vou também.
de cancelamento em todo o processo... O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho-

O SR. HUGO ALMEIDA - Quanto ao Hotel Ma- men) - Passo a palavra ao Dr. Sérgio Lauria Ferreira
naus, verificarei a informação que V. Exª deu. e, em seguida, ao representante do Tribunal de Can-

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - tas da União para responder especificamente ao
Esse projeto é um exemplo do crime que se cometeu, questionamento da Deputada Vanessa Grazziotin.
sem condições técnicas, sem base nenhuma; não ha- Antes de passar a palavra a V. Sª, peço aos Srs.
via nem terreno suficiente, porque imaginávamos que Deputados compor perguntas de três em três Depu-
todo o terreno era para o projeto, mas não, grande tados, num conjunto só, para objetivarmos o debate
parte do terreno, que eles diziam ser para o projeto, era e as respostas, que também partem dos três exposi-
do shopping center e não do World Trade Center. tores.
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Por essa ordem, logo após as duas exposições, WTC foram fruto de uma representação dã própria
faremos os questionamentos dos Deputados Luiz Receita Federal, que está encaminhando relatórios
Fernando, Anivaldo Vale e Paulo Rocha, na primeira. de ação fiscal, denunciando crime fiscal, além de
etapa; na segunda etapa, dos Deputados Babá, outros crimes que estão embutidos, por exemplo, a
Francisco Garcia e Valdir Ganzer. falsificação de documentos e o estelionato. E não se

Com a palavra o Dr. Sérgio Lauria Ferreira. diga que se pode aplicar, por exemplo, a Súmula nº
O SR. SÉRGIO LAURIA FERREIRA - Apenas 17 do STJ: "Quando falso se exaure no estelionato é

para esclarecer que a atuação do Ministério Público, por ~le absorvido". Ou seja, !emos dois crimes, u~
no caso que a Deputada apresentou, em relação ao estelionato, 171; 7o 299. E~tao, aquela not~ po?ena
WTC - o World Trade Center, e à Servlease por apenas se exaurir no estelIonato, denuncla- so por
exemplo, e seus sócios, houve duas ações prop~stas estelionato? Não" n~sse cas? são várias no~as, que
pelo Ministério Público: uma de quebra de sigilo ban- podem ter potencialidade lesiva em outros cnmes.
cário, deferida contra todos; e outra civil pública, cuja O que o Ministério Público - apenas para dar um
liminar também foi deferida, no sentido de impedir esclarecimento - está fazendo? O WTC já tem inqué-
que a Sudam continuasse a liberar recursos. O que se rito policial. A situação está ficando, Sr. Superinten-
conclui disso? Inclusive a ação civil pública foi propos- dente, muito grave, porque atingiu não só a órbita civil
ta contra a Sudam. Existe uma ação de improbidade e - recursos foram desviados - mas também a órbita
ação civil pública, proposta pelo colega, também de administrativa. A improbidade administrativa, pela Lei
Mato Grosso, contra a Sudam. nº 8.429, de 1992, está caracterizada; e a órbita pe-

Há uma falsidade ideológica nesse ofício que a nal, porque crimes foram cometidos e continuam sen-
Sudam remeteu à Deputada; ele não confere com a do cometidos. Conivência com esse tipo de situação
realidade. também é definida como crime contra a Administra-.

O SR. HUGO ALMEIDA - Qual ofício? ção Pública.
O SR. SÉRGIO LAURIA FERREIRA _ Sr. Supe- Sr. ?~p~ri,nten~e.nte, a ind~naç~~ toma for~a,

rintendente, há uma informação falsa. p~ra, o ~mlsteno ~ubllco, de açoes CI~IS e d~caçoes
CriminaiS. Gostaria de saber qual e a forma de

O SR. HUGO ALMEIDA - Qual, ao World Trade indignação que administradores dentro da Sudam
Center? , , estão tomando? Ou seja, gostaria de ver essa
. O ~R. SERGIO LAURIA FERREIRA - Ha uma indignação dentro do próprio corpo técnico e do corpo
mformaçao falsa. deliberativo da Sudam, por meio de uma postura mais

O SR. HUGO ALMEIDA - Não. enfática. Perdoe-me. Vejo que o discurso pode ser
O SR. SÉRGIO LAURIA FERREIRA - Então, enfático, mas a prática não o tem sido.

veja bem. Só um momento. Gostaria de completar mi- A Sudam historicamente tem sonegado lnfor-
nha fala. mações, inclusive para o Ministério Público, - é bom

O que está acontecendo é o seguinte: a que se diga - sob o pretexto de não ter acesso a cer-
capacidade de indignação que tem o homem comum tas informações que a empresa deveria ter dado.
diante dos descalabros deve ter também o Para terminar, eu gostaria de confirmar um dado
administrador, aliás, muito mais, porque ele tem que o próprio TCU já confirma. Quando disse a V. Sª
acesso a informações que o homem comum não tem. que, data venia, as suas ações ainda continuam, no

Tenho a certeza de que V. Sª tem muito mais in- meu ponto de vista, ineficazes para a gravidade da si-
formações do que eu, a Deputada e todos os Depu- tuação, quero dizer que existe uma estrutura que não
tados presentes; nem a Receita Federal tem, porque faz parte só do administrador - não é V. Sª, graças a
V. Sª está dentro da casa e sabe muito bem onde são Deus, aquele que aprova o projeto, mas aquele que
os escaninhos que devem ser tocados. Tenho a certe- dirige escritórios de projetos e corretoras, inclusive
za, confiando na sua integridade, de que mais do que em São Paulo. Sabemos que há um conjunto - e po-
qualquer pessoa nesta sala, V. Sª é o mais indignado, deríamos dizer - organizado, para fazer aprovar e fa-
mais, inclusive, do que o Tribunal de Contas, que nos zer não serem fiscalizados projetos fantasmas. Aí
trouxe novos dados. vejo que a indignação pode tomar forma.

Confiando nessa sua postu ra, quero apenas Essa é a contribu ição que gostaria de dar a V. Sª,
lançar uma preocupação. O Ministério Público tem da mesma forma abrindo as portas do Ministério PÚ-
hoje se valido de uma ação fiscal, movida pela blico para a Sudam.lnvestigamos a Caixa Econômica
Receita Federal. Essas duas ações em relação ao Federal. É outro problema, é uma empresa pública fe-
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deral, a Sudam é uma autarquia. Durante dez anos, o devidamente apurados ou responsabilizados. Pela
que aconteceu na Caixa Econômica Federal? Hoje experiência que temos com órgãos públicos, perce-
estou sabendo que a Caixa Econômica Federal tinha bemos que a alteração de legislação, de dirigentes,
um processo administrativo. Tudo o que descobri de de nomenclaturas, de estruturas pequenas, não re-
moto-próprio para o Ministério Público, a Caixa Eco- solve. 'I

nômica Federal já sabia e não fez nada. Depois, de Efetivamente, tem que ser feita uma remodela-
forma singel,a, pediu-me o que o Ministério Público gem da atuação da Superintendência, no que tange
apurou. Soube que ela já tinha, há três anos, tudo o aos recursos incentivados, para que possamos ter
que tinha apurado e simplesmente não fez nada. Não uma boa aplicação dos recursos e não venhamos es-
puniu; demitiu certos funcionários por abandono de tar, como o Procurador observou, debatendo irregu-
emprego; não cumpriu o art. 171, da Lei nº 8.112, que laridades e desvio de recursos.
estabelece que, quando configurar crime, tem que Era o que gostaríamos de dizer, submetendo à
mandar para o Ministério Público. apreciação do novo Superintendente.

Se toda a legislação fosse cumprida, não O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho-
estaríamos nesta sala. O Ministério Público estaria men) - Dr. Hugo, tert:J algo a responder?
cuidando de outros problemas que afetam a O SR. HUGO ALMEIDA - Tenho. Sr. Presidente,
sociedade brasileira. Entretanto, os órgãos públicos agradeço ao Sr. Procurador. Sem dúvida alguma, va-
não cumprem sua função, e temos que ter estes mos demandar mais à Procuradoria da República do
apar~tos: Tribunal, de Contas da União, Ministério Estado do Amazonas e dos demais Estados.
Público e Receita Federal. Eu não gostaria de discutir certos aspectos que

O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho- estão sendo ressaltados pela mfdia. Há poucos dias,
men) - O Dr. Raimundo Nonato Gomes teria alguma vi em um veículo de comunicação social, que a Su-
coisa a contribuir? dam aprovou 95 projetos superfaturados. Fui averi-

O SR. RAIMUNDO NONATO GOMES - Sr. Pre- guar, porque estou lendo e analisando. A Sudam teria
sidente, quero acrescentar algo à fala do Procurador, culpa na sua prestação de contas? As empresas soli-
atendendo aO questionamento feito pela nobre Depu- citaram, e o Conselho aprovou por sugestão da Se-
tada. Essa demanda, que foi encaminhada ao Tribu- cretaria-Executiva. Ou seja, ela pede 6. E, na análise,
nal de Contas da União, está sendo devidamente isso é cortado para 5,5. Não, estava superfaturado em
apurad~ peia Secretaria Regional no Estado do Pará, 500 mil. Não pode haver uma conclusão dessa. Há
vinculada a Superintendência do Desenvolvimento um equívoco. O pior é que o equívoco, em grande ou
da Amazônia. Concluídas as apurações feitas pelo na maior parte, cabe ao próprio fornecimento das in-
Tribunal, e considerando também que as prestações formações.
çfe contas vinculadas à Superintendência estão so- Isso foi feito em épocas pretérita$, às quais n~o

brestadas, assim que o Tribunal deliberar, a prestação tive acesso. Por isso quero ter conhecimento de tudo
de contas e a apreciação do requerimento feito pela aquilo que está saindo.
Comissão, serão encaminhados, respectivamente, à Com relação aos três casos que a Deputada ci-
Sra. Deputada. tou, muito bem abordados, não há, Dr. Procurador,

Além do que já foi observado, no que tange à uma falsidade ideológica de nossa parte em dizer que
atuação na nova gestão da Superintendência, os fa- o projeto está sendo cancelado sem estar sendo can-
tos narrados, os fatos que o Tribunal já vem apurando celado. Ao dizer que o outro projeto está sob uma
ao longo desses anos, certamente não alcançaram nova investigação, já em andamento, porque não
ainda a gestão do recém-empossado Superintenden- aceitei aquela, quando veio às minhas mãos, não é
te, entendo que - posição mais pessoal do que insti- uma inverdade. Existe e se está concluindo.
tucional - a Superintendência pode desincumbir-se Quanto à estrutura de corretoras, de escritórios,
de suas atribuições e competências de forma inequí- disso, daquilo, realmente gostaria muito da contribui-
voca, regulamentar, para atender aos anseios da so- ção de V. Sª, porque comprovadamente o único ins-
ciedade, do próprio Congresso Nacional, buscando trumento que temos é o descredenciamento desses
uma boa e regular aplicação dos recursos que lhe projetos na casa. Farei isso com a alma em festa e o
são conferidos pelo Fundo de Investimentos da coração em gargalhada. Se não fizer de todos, o des-
Amazônia. credenciamento de uns dois ou três servirá de e~elll-

Existem instituições ao longo do tempo viciadas, pIo. Projetos fracassados haverá sempre, em qual-
que têm estruturas subjacentes, atitudes e atos não quer lugar. Na década de 60, em Porto Rico, com todo
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O apoio do governo americano, com o mercado ameri- do a sua assinatura. Isso é extremamente grave e
cano às portas, 22% dos empreendimentos fracassa- será revisto pela CPI. _
ramo Em termos de valor apoiado, mais de 30%. Até acho que a Sudam deveria, nesse processo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro pré-CPI, ter a figura de um interventor para que hou-
Milhomen) - Agradeço ao Dr. Hugo Almeida. vesse essa abertura de documentações. Os Procura-

Tem a palavra o Deputado Luiz Fernando. S. Exª dores da República do Estado do Amazonas também
dispõe de 3 minutos. Em seguida, concederei a pala- fazem a acusação de sonegação de informações. Co-
Vra aos Deputados Anivaldo Vale e Paulo Rocha. nheço a seriedade do Dr. Lauria, quando ele afirma

O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO - Sr. Pre- que funcionários - ele sabe até os nomes - partici-
sidente, senhores integrantes da Mesa, Srs. Par/a- pam de escândalos e de irregularidades dentro da
mentares, aqui está sendo dado o pontapé inicial. A Sudam. Então, estamos vendo uma verdadeira panto-
bola começa a correr com relação à CPI da Sudam, mina, uma verdadeira simulação de um processo ex-
solicitada nesta Casa. Apóio a CPI assim como o pe- tremamente grave, como esse da Sudam.
dido de urgência. Esta reunião de audiência pública, O nosso receio, como amazônidas, é que seja
bem solicitada pelo Deputada Vanessa Grazziotin, fechada a torneira dos fluxos reais e honestos de re-
com a aquiescência de V. Ex!! e do Plenário, vem exa- cursos para o desenvolvimento da região amazônica.
tamente ser o ponto inicial. Que as peças hoje regis- Esse é o meu receio, já manifestado pelo pré-candi-
tradas e gravadas sirvam para o início do processo dato à Presidência da República Ciro Gomes, que
da CPI, da qual farei parte, por intermédio do meu disse que, se for Presidente da República, extingue a
partido. Sudam.

Infelizmente, tenho que ser o mais sucinto Se não houver uma compensação secundária,
possível. Teria cinqüenta perguntas para fazer; teria - e o V. Sª conhece a pobreza da região amazônica-,
comentários para fazer longamente, mas não os farei. já até nos amedronta. Mas não é por isso que deverá
Deixarei para a CPI porque lá, sim, serão quebrados continuar havendo irregularidades daqui para frente.
os sigilos bancários, telefônicos. É por isso que não deverá ser omitido qualquer do-

Continuo achando que, para que esta reunião, cumenta ou qualquer irregularidade anterior. Estava
que foi excelente, fosse melhor ainda, deveria estar preocupado com o tempo, porque o ideal seria a inves-
presente o representante da Receita Federal do Pará. tigação de dez anos para cá, porque até os documen-
Na reunião da Sudam sobre incentivos espúrios para tos se perdem.
a Vale do Rio Doce, que sangra este País em mais de Realmente, aquela casa não está cheia d'água
200 milhões por ano e que já o sangrou, desde a sua não, porque há uma água misturada com uma lama
privatização, em mais de 1 bilhão de reais, a Vale do de difícil remoção. A CPI, com certeza, vai sentir esse
Rio Doce queria reaver, no tempo em que era estatal, abscesso lá no fundo e vai drená-lo, como fizeram as
antes de ser adquirida, através de incentivos fiscais, 1 CPls do Narcotráfico e do Judiciário.
bilhão. Como Presidente dessa Comissão, eu a trans- Se, porventura, a CPI do Narcotráfico pegou

. formei em Comissão definitiva, para que pudesse ir poucos peixes grandes e muitos peixes miúdos, essa
nas vísceras desse processo. CPI ainda terá desdobramentos, quando deverão ser

Está sendo dado aqui exatamente esse ponta- pegos peixes grandes também, assim como deverá
pé, com pessoas extremamente francas, como é o acontecer com a CPI da SUDAM, em que se tenha in-
caso do Dr. Lauria, que fez suas manifestações pe- clusive de convocar determinada testemunha para a
rante o Superintendente da Sudam. Quando se fala CPI. Aqui somos obrigados a convidá-Ia, passando
em Lei da Mordaça, é para o vedetismo na imprensa. pelo desrespeito de ter informações sonegadas, ex-
Não aqui. Deveria ter vindo aqui o Sr. Ubiratan Caze- tremamente necessárias. Fica-se até incapacitado de
ta, o Sr. José Barroso Tostes Neto, que participaram, fazer um melhor julgamento porque essa audiência
na ocasião, das reuniões na Sudam. E, quando esti- não dará um julgamento nem de 0,01 % do que é real-
veram aqui na Comissão, foram extremamente fiéis mente a SUDAM. Mas é de importância capital, fun-
aos seus princípios, definiram suas posições e revela- damental e precípua para o desenvolvimento da CPI,
ram os dados de que dispunham. que deverá, em breve, por meio de um pedido de ur-

Então, vemos acusações profundamente sérias, gência, ser instalada com celeridade.
objetivas, diretas, como a do Dr. Lauria, que depois Estamos acostumados a ver pessoas senta--
não se retratou, dizendo que havia falsidade ideológi- rem-se sobre os processos, como estou acostumado
ca, onde o Superintendente da Sudam havia coloca- a ver, em meu Estado, processos de irregularidades
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violentas, incríveis, que se arrastam desde o primeiro O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - SI'. Pre-
mandato do atual Governador, bem mais do que qual- sidente, Sr. Hugo Almeida, Superintendente da
quer juiz Nicolau da vida, bem mais do que qualquer Sudam, Sr. Procurador, DI'. Sérgio Lauria Ferreira, DI'.
Luiz Estevão, e os recursos continuam sendo movi- Raimundo Nonato Gomes, do TCU, meus caros cole-
mentados de forma irregular. As pessoas que ousam gas, prefiro não aprofundar a discussão sobre essas
falar, que se ousam contrapor, são perseguidas até irregularidades, porque acho que quinze minutos é
com intimidação de processo, como vemos com mui- tempo insuficiente para o Superintendente ou para os
ta freqüência. Procuradores exporem os pontos interessantes,

Já estou terminando. como três minutos também não bastam para o Oepu-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho- tado questionar. Como acho que ficou evidenciaço,

men) - Sr. Deputado, conclua, por favor. caminha-se para corrigir essas distorções, prefiro Ie-
O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO - Sr. Pre- vaI' minha fala para outro campo.

sidente, já estou terminando. Disse que não poderia Penso, Sr. Superintendente, Srs. Procuradores
falar muito. Quando falo em sentar, falo inclusive na fi- e Sr. Presidente, que precisamos direcionar nossa
gura do Exmo. Sr. Procurador da República, Geral- atenção, no sentido de fazer um novo modelo, porque
do Brindeiro, que é contumaz em sentar-se sobre o atual já cansou, já está velho, enrugado, incompe,.
documentos, colocando-os na sexta gaveta. Com tente. O processo, como o Procurador disse, en pas-
essa atitude impede que se averigúe, como no caso sant, já começa de maneira errada na captação de
da Caixa Econômica Federal. Levantam-se os pro- recursos, com os seus desvios, lá em baixo, em São
cessos e aí fica um sigilo. O problema não é a Lei da Paulo, nas grandes empresas, o que traz um compro-
Mordaça. Esses sigilos têm de eclodir em algum lu- metimento muito grande para a execução dos proje-
gar, têm de aparecer. tos. A retenção de recursos por parte da Secretaria do

Para ser bem breve, com relação à obra do Mak- Tesouro Nacional também prejudica o empreendi-
soud Plaza e outras mais, só depois que surgiram os mento.
escândalos na imprensa, na mídia, é que eles come- Hoje estamos falando justamente sobre aqueles
çaram a fazer, a passos de tartaruga, uma ou outra projetos que mereceram - vamos dizer - um reparo
ampliação lá. Porque também, se não houvesse essa por desvio de conduta e que devem ser corrigidos. O
manifestação na mídia, estaria do mesmo jeito, com Superintendente mostrou sua disposição nesse senti-
algumas fundaçõezinhas feitas lá. Se verificarmos do. Aliás, para mim não constitui surpresa, DI'. Hugo.
quando foram feitas as ampliações chegaremos à Não tenho nenhum relacionamento pessoal, formal
conclusão que faz muito pouco tempo. ou infqrmal com V. Sª Conheço o seu trabalho e

Infelizmente, quando trouxemos o DI'. Maurfcio aprendi a respeitá-lo. V. Sª, homem público que honra
Vasconcelos, Superintendente da Sudam, tivemos o setor público, já está com seus cabelos grisal~os e
outro problema. S. Sª estava lá há três meses e não fez uma carreira exemplar. Conheço alguns projetos,
podia dar muitas informações. Essa troca costumeira também malsucedidos, de empresários sérios. Por
de cargo nos impede de dar continuidade à aquisição falta de providências do Governo, esses empresários
de informações. são considerados hoje picaretas, isso aquilo e outro

Mas, para não ficar totalmente sem nenhuma porque não cumpriram o projeto. Por quê? Na época
pergunta, farei duas perguntas bem breves ao Presi- da liberação de recursos, segundo o cronograma,
dente da Sudam. O fórum para aprofundamento das esse empresário que não obteve a liberação, foi ao
irregularidades será mesmo a CPI. Qual percentual sistema financeiro obter dinheiro emp~estado, com al-
foi destinado nos últimos anos a cada Estado? Ama- tas taxas de juros, e muitos quebraram. Alguns, que já
zonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará? Qual tinham até seus produtos. competindo na Europa, fo-
foi esse percentual? Se V. Sª não me puder dar essa ram à falência. Então, acho gue seria muito interes-
informação hoje, que a remeta através da Comissão. sante a discussão desse modelo. I

Quais são os valores - baseado nos arts. 5º e 9º - O que estamos discutindo aqui sobre a,Sudam
para liberação de recursos da Sudam? Qual é o teto aplica-se também à Sudene. São fatos parecidos, os
disso, qual é o piso e quais foram os Estados benefi- mesmos desvios, como todo mundo está acompa-
ciados com isso? nhando. O.que não podemos permitir é que esse mo-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho- dela penalize aquilo que representa para nós uma
men) - Agradeço ao Deputado Luiz Fernando. condição de sobrevivência: os incentivos fiscais. O re-

Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale. presentante do TCU reclama que há muitos Incenti-
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vos fiscais, 17 bilhões. Mas a Amazônia e o Nordeste, órgãos envolvidos vão trazer isso às claras para a so-
onde a desigualdade de vida é muito grande, têm os ciedade, mostrando_que,_realmente, esse não é um
menores incentivos fiscais. Estamos vivendo um pro- caminho que deve ser cultivado.
cesso de pobreza há muito. e não queremos proces- Um outro ponto que queria deixar claro é que
so de miséria nem de forme. Aliás, se não tivéssemos esse sistema também deve ser desburocratizado. A
nossos recursos naturais, como as águas e as flores- .forma de se buscar o incentivo fiscal hoje é extrema-
tas, talv'ez estivéssemos experimentando o processo mente burocratizada, e a burocracia às vezes cria difi-
de miséria e de fome. culdades para vender facilidades. Então, temos que

Quando V.Sas. falavam, fiquei a imaginar aqui acabar com esse sistema burocratizado. Tem de ser
duas coisas. Os próprios secretários de Juscelino Ku- um sistema leve, eficiente, transparente, ao qual as
bitschek, quando decidiu fazer a Avenida Contorno, pessoas possam ter acesso, que possa gerar empre-
em Belo Horizonte, acharam que ele estava ficando go e renda e que elimine as distorções que estamos
maluco. Quando ele foi construir Brasflia, quase caiu experimentando,
do Governo. Quando ele foi ligar o Norté com o Cen- O que estamos vivenciando hoje é o seguinte: a
tro-Oeste, por meio da Belém-Brasília, acharam que cada dia aumenta a desigualdade. Estamos experi-
era a rodovia das onças, era ligar nada a lugar ne· mentando, nas grandes cidades da Amazônia, o cres-
ôhum. Imaginem quantas cidades foram implantadas cimento da periferia. O segmento produtivo tem cres-
ao longo dessa rodovia, quantos hectares foram in- cido, mas tem crescido em um processo desigual.
corporados ao ciclo produtivo, quantos hospitais fo- Não se pode dar tratamento igual a situações desi-
ram construídos, quantas escolas, quantas moradias guais.
foram construídas ao longo dessa rodovia. O que se- Estamos estribando o nosso desenvolvimento
ria do Eixo Rio-São Paulo-Minas Gerais? Neste final nos dois sistemas de transportes dos mais c_aros do
de século passamos a conhecer um fenômeno que mundo: o aéreo e o rodoviário. Não há condições de
não era conhecido pela sociedade: o arrastão. Acho se produzir lá no Norte e vir competir aqui no een-
que estaríamos na convulsão. tro-Oeste ou no Sul, que é onde está o País populoso,

O que está errado tem de ser corrigindo exem- o País rico. Então, tenho que ter, dentro de mim, a dis-
plarmente. O que está certo tem que ser cultivado. posição ?: abrir uma janela para o mundo para poder
Dentro desse processo, temos que caminhar para um ter condlçoes de crescer.
ajustamento. O modelo está cansado, eatá arcaico? A juventude de lá hoje está inquieta, está ques-
Qual deve ser o novo modelo? Acho que esse é um tionando o seu futuro e não quero que ela perca a es-
desafio de todo mundo. Aliás, sobre as irregularida- perança. Quero que ela tenha esperança no amanhã
des, os Procuradores do Norte e do Nordeste, a como forma de se desenhar um Brasil igual.
Sudam, bem como a Sudene, porque o que se aplica Existe muita gente dentro do Governo que, a
a uma aplica-se à outra, têm de desenhar um novo pretexto de um desvio como esse, a pretexto de um
modelo. Se é agência de desenvolvimento, que seja. incentivo fiscal, quer acabar com o incentivo fiscal do
Não se pode penalizar a sociedade paraense, a soei· Norte e do Nordeste, e isso não pode acontecer. Não
edade amazônica e toda a Amazônia. Aliás, dentro vamos abrir mão desse processo.
desse processo de modernização, temos de ençarar Por fim, Sr. Presidente, tenho conhecimento de
o desafio e fazer esses incentivos fiscais chegarem que existia uma série de recursos, retidos pelo Tesou-
ao pequeno e médio produtor rural, que é quem faz a ro Nacional e da Receita Federal. Não sei com que
base de sustentação de crescimento. Não podemos propósito retiveram esses recursos, e, a partir daí,
ficar com isso em uma casta, só dentro das socieda- vários empreendimentos foram prejudicados na
des anônimas. Que chegue através de empréstimos, Amazônia.
de taxas subsidiadas, porque o subsídio que estamos Desejo que, a propósito de se corrigir todas es-
experimentandq na Amazônia é muito pouco diante sas distorções, usem também o bom senso, o eSp'íri-
das nossas dificuldades. Lá, na Guiana Francesa, es- to de justeza, que não se venha a cometer nenhuma
tão os franceses com um batalhão garantindo sua so- injustiça com aqueles que procuraram realmente
berania. Do lado de cá, quem ~stá garantindo a nossa cumprir o seu dever.
soberania é o nosso caboclo. E para isso que precisa- Não é o fato de um processo não ter alcançado
mos desenvolver a nossa atenção. êxito que se irá penalizar tal empresário. Devemos

Sobre esses desvios, certamente a experiência, procurar conhecer com profundidade as causas que o
a seriedade do Dr. Hugo e a disposição de todos os levaram ao insucesso. E se dentre essas causas esti-
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ver o Governo, que isso sirva de lição para o redese- Todos estamos dispostos a ir a fundo, mas o fatQ.
nho do processo, para se fazer Um-ROVO modelo. é-que-este- debate é pautado por uma briga política,

Sr. Presidente, na minha opinião, esse modelo inclusive pela imprensa, pela mídia. É a briga do sé-
está cansado, velho, enrugado. Queremos algo novo, cuia: Antonio Carlos Magalhães e Jfider Barbalho.
capaz de corresponder às expectativas e esperanças Que se fiscalize, que se faça uma CPI do Jader Bar-
daquele povo, mas vamos reagir a tudo e a todos balho e Antonio Carlos Magalhães, que se faça todas
acerca dos incentivos fiscais, porque precisamos de- as CPls. Agora, nós, políticos da Amazônia desta ge-
les. É muito pouco o que a Amazônia tem. ração, não podemos cometer o erro que está perpas-

Obrigado, Sr. Presidente. s~ndo. A meu ver, há uma coisa que está sendo deba-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho- tida às escondidas: qual o futuro e o papel da Amazô-

men) - Passo a palavra ao Deputado Paulo Rocha. nia no desenvolvimento do País e qual o papel dos ór-
O SR. DEPUTADO PAULO ROCHA - Sr. Presi- gãos, dos organismos daquela região.

dente, convidados, debatedores, queria deixar bem Aliás, esta Comissão nasceu da necessidade de
clara a nossa posição de que este é um momento im- fazer com que os Parlamentares, os políticos da Ama-
portante, porém é uma questão requentada, antiga, zônia fizessem valer a sua voz, os seus reclames no
velha, que existe desde da época em que eu era - o Planalto Central. Todos os erros que foram cometidos
Dr. Hugo não sabe - operário de uma empresa finan- na Amazônia vieram de uma visão tecnocrata, em sa-
ciada peja Sudam, chamada Grafisa, que hoje tam- las hermeticamente fechadas, aqui do Planalto Cen-
bém está lá, à mingua. Virei dirigente sindical e sou traI. Ocorreram equívocos muito gr~.ndes na Amazô-
Deputado Federal há dez anos. Então, tudo o que nia, e aí estão as conseqüências. Então, não pode-
está aqui aparecendo nos jornais é antigo, tudo já foi mos cometer esse erro.
denunciado por nós do PT e pela nossa bancada es- Está pautado? Vamos enfrentar, debater, inves-
tadual. Então, não há novidade. tigar, fiscalizar. Agora, nós, políticos da Amazônia,

A novidade é que agora todo mundo querfiscali- não podemos entrar nesse jogo com os nossos orga-
zar, ir fundo. Os instrumentos de fiscalização está aí, nismos, c,om instrumentos de d~senvo(vimento ínade-
por iniciativa nossa. Inclusive o Deputado Babá, da quados. E aquilo que o Deputado Anivaldo Vale falou:
nossa bancada, estamos com ulTla CPI. Órgãos como devem ser consertados, modernizados, transforma-
o Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas da dos, adequados.
União, se desenvolveram, avançaram no sentido da Aliás, esse debate está sendo feito como já fize-
fiscalização. Temos todos os instrumentos de fiscali- mos várias vezes sobre o papel da Amazônia, do
zação. Sobre essas fotos que a Deputada Vanessa Basa e outros. Qual o papel que os fundos de desen-
Grazziotin está trazendo, há centenas de projetos da- volvimento têm para a nossa região? Tem gente que
quela região com problemas, o que já denunciei. quer acabar com eles. Tem gente que quer acabar
Então, qual é o fato novo? O fato novo é que todos es- com o Basa, com a Sudam.
tão querendo investigar e resolver. Então

l
que se façam o debatel as investigações

Acho que todos os instrumentos estão aí. A CPI e as fiscalizações, mas não entremos num jogo capaz
é um caminho, mas, Deputado Luiz Fernando, eu não de enfraquecer os instrumentos para a defesa da
seria ingênuo de achar que a CPI vai extirpar o tumor, Amazônia, da política de desenvolvimento e de finan-
o abcesso, porque há um conjunto de situações por ciamento para a Amazônia. É fundamental que este-
trás e não sei se a correlação de forças em uma CPI, jamos sempre com a antena ligada, porque há proje-
com membros do Congresso Nacional, com a correla- tos sendo desenvolvidos em algum lugar que querem
ção política de hoje, seria capaz de fazer isso. transformar o Basa, a Sudam ou os nossos fundos de

Por exemplo, o Presidente deve requisitar ao Dr. desenvolvimento para que não sejam mais atendidos
Raimundo Nonato Gomes informações sobre o que aqueles que lá estão.
fala, ,n~ Item ~:, "participação d~ Parlame~tares, na É preciso avançar. O que não podemos é fazer
condlçao de sacias em empreendimentos e Incentlva- um jogo que não sabemos qual é.
~~s". Quem s~o os Parlamentar?s? Quem sAã~ os po- O SR PRESIDENTE (D utado Eva dt' Milh _
htlcos envolVidos em cargos la na Amazoma? Ele " ep n o o
também fala na participação de servidores da Sudam men) - Obrrgado, De~utado Paulo Rocha. ,
como sócios ou empregados de consultorias e firmas. Por causa do adiantado da hora, prossegUImos
Quem são? Depois não venham falar em sigilo fiscal com as outras perguntas.
etc. Com a palavra o Deputado Babá.
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O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente, faço que eram de São Paulo, estavam, na verdade, fazen-
a minha pergunta de imediato: quem são os Parla- do a empresa voltar para as mãos dos que tinham
mentares e os funcionários da Sudam envolvidos dado o golpe. Foi preciso uma intervenção, ir atrás do
nesse processo? Presidente do Basa para que a terra ficasse com os

Ontem, dei entrada na Câmara a um projeto de trabalhadores sem-terra, que lá se encontram atual-
resolução, do qual sou autor, assinado por 250 Parla- mente.
mentares, pedindo a instalação de uma CPI para in- Tudo isso me chamou a atenção. Como é que o
vestigar irregularidades na Sudam. Agora, estou co- Basa financia um projeto agropecuário ou agroindus-
Ihendo assinaturas para um requerimento de urgên- trial no interior de São Paulo, em São José dos Cam-
cia para a instalação dessa CPI. pos, que não tem a mínima ligação com a nossa re-

Espero a acolhida dos Srs. Parlamentares para gião? Daí já dá para perceber os absurdos.
que tenhamos, o mais rapidamente possível, a insta- Eu não sou daqueles que querem acabar com a
lação dessa CPI, importante não só para a nossa re- Sudam ou com o Basa. Ao contrário, estamos em um
gião, mas também para todo o Brasil. movimento para impedir que o Governo transforme o

Há alguns anos, não sei se V. Sª se lembra - não Basa numa agência de desenvolvimento e a Sudam
sei se foi nesse período ou no período posterior ao numa outra agência, que eu não sei qual é o projeto.
que o senhor esteve lá -, houve um incêndio justa- Infelizmente, o Governo se baseia em muitos
mente no parque de informática da Sudam. Com cer- desses fatos para tentar acabar com isso. Primeiro,
teza, aquele incêndio foi criminoso, visando apagar por causa do plano econômico do Governo, que esta-
provas do passado. Se não me engano, isso foi há uns ria sendo sustentado pelas irregularidades cometidas
dez anos ou mais. Simplesmente puseram fogo para na Sudam e no Basa. E, diga-se de passagem, nes-
apagar uma parte da história da Sudam, que não sei ses últimos anos não se tem falado tanto do Basa
se houve condições de ser reconstituída. Com abso- como se continua falando da Sudam.
luta certeza, não puseram fogo para esconder coisas Quero citar um fato específico e pedir providên-
boas que a Sudam teria desenvolvido. cias ao Sr. Hugo de Almeida, porque recebi do Gover-

Aliás, há muitos anos fui Oficial de Justiça, na no do Amapá denuncias de que a Editora Gráfica O
Justiça do Trabalho. Havia uma fábrica de vidros em Dia S.A. fez um empréstimo com a Sudam de não sei
Belém do Pará, uma fábrica de tinta, a Tinco, a Para- quantos milhões. Um fiscal da Secretaria de Fazenda
bor, Tuplama. Até foi instalado o parque industrial. e a Diretoria Administrativa Tributária do Amapá, ain-
Acho que, naquela época, até se fiscalizava as insta- da em 1997, começaram a perceber que havia dados
lações, porque todas essas empresas foram penhora- um tanto escandalosos nas prestações de contas de
das pela Justiça do Trabalho posteriormente. Hoje algumas empresas, o primeiro deles é que não pres-
não existem mais, por falta de organização. Os seus tavam contas de ICMS.
proprietários, com certeza, deram-se muito bem. Eles Aparece, entre essas empresas, uma pequena,
podem ter levado as empresas à falência, mas os pro- chamada S.A. Carvalho, cujo nome fantasia é Rei da
prietários se deram muito bem. Esses fatos acontece- Farinha, autorizada a realizar atividade econômica e
ram na década de 70, mais ou menos entre 1973 e comércio atacadista de mercadorias, gêneros alimen-
1977, quando eu era Oficial de Justiça. Na época, pe- tícios, predominantemente farinha, e higiene; a ven-
nhoramos todas as máquinas e hoje não existem da, sem antes ter comprado, de equipamentos gráfi-
mais no Pará. Tudo isso aconteceu com o incentivo da cos sofisticados, de alta precisão e de significativo va-
Sudam e do Basa. lor monetário. Notem que o Rei da Farinha vendeu

Chamou-me a atenção, igualmente, já como para a Editora Gráfica O Dia, sem c0!'l1prar, através de
Parlamentar Federal, em 1999, quando fui a São Pau- uma nota fiscal absolutamente fria, produtos gráficos
lo, o fato de os companheiros do movimento sem terra de alta tecnologia.
estarem ocupanqo uma fazenda em São José dos Ainda em 1997, o fiscal foi a Belém do Pará. Na
Campos. Eles me alertaram para o fato de que a fa- época, o Sr. Felipe estava responde[ldo pelo Superin-
zenda, na verdade, havia sido financiada pelo Basa - tendente da Sudam, que estava em viagem. O fiscal,
vejam bem, isso no Estado de São Paulo, não no conforme consta em documento que depois entrega-
Estado do Pará - e o projeto faliu. . -rei à CPI, disse que estranhou que, ~uando ele come-

Os trabalhadores ocuparam as terras, e o Basa çou a falar sobre essa situação, não só o Sr. Felipe,
entrou com um processo para retomar a área. Só que mas também alguns funcionários da Sudam, come-
os advogados terceirizados, contratados pelo Basa, çaram a mostrar um ar de preocupação e, depois des-
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sa reunião, disseram que não poderiam prestar infor- para os pequenos comerciantes. Eles me informaram
mações porque isso colocaria em risco o projeto de O que foram praticamente extintos a partir de um finan-
Dia e, por isso mesmo, não poderiam fornecer as in- ciamento que, segundo eles, seria da Sudam, libera-
formações ao Governo do Amapá - não para o fiscal dos para dois empresários. O valor seria em torno de
do Amapá, mas para o Governo do Amapá, e com di· 40 milhões, divididos por apenas três grandes em-
nheiro público. presas.

Como V. Sft está na direção, peço uma investiga- Um deles, proprietário de uma empresa de auto-
ção severa para saber onçle foi parar o dinheiro da móveis em Marabá, montou um grande atacado com
Editora ~ráfica O Dia. Já que compram equipamento o dinheiro da Sudam, destruindo, com essa verba, pe-
de alta sofisticação do Rei da Farinha, devem estar quenos atacadistas. Estou lembrando este fato por-
comprando também alguns outros equipamentos do que gostaria de que fosse investigado para saber se é
Rei do Açaf do Amapá, que tem uma grande produ- verdadeiro ou não e para saber em que resultou esta
ção de açaí. situação, já que todo o processo é muito preocupante.

Para rnim, isso é um problema, pois aqui tem di- Dia desses, vi um percentual que achei meio es-
nheiro público. Não deve ser dos maiores, mas tem. candaloso. Foram, se não me engano, em torno de

Na minha justificativa para o pedido de instala- 40% para o Pará, meu Estado; 20% para o Amazonas
ção da CPI, eu afirmo... Saiu no jornal O Popular, de e Mato Grosso; 1% para o Acre; 1% para Rondônia,
Belém, em 24 de novembro de 2000, denúncia do en· algo assim. Trata-se de uma disparidade total, que
volvimento de filho, esposo e cunhado da Direto- aparentemente beneficia nosso Estado - esse é o
ra-Geral Financeira da Sudam, Sra. Janete Bordalo, problema: aparentemente. Garanto que se todo esse
responsável pela liberação de verbas para as empre- percentual de dinheiro liberado pela Sudam tivesse
sas beneficiadas pelo Finam, em uma empresa de sido aplicado efetivamente no nosso Estado, o Pará,
consultoria, a Projem (?), que assessora sessenta uma série de problemas industriais, de investimentos
empresas beneficiárias do Finam que já teriam con- na agricultura teriam sido solucionados.
seguido liberar cerca de 85 milhões de reais da O jornalista Lúcio Flávio Pinto denunciava, anos
Sudam. atrás, que grandes projetos agropecuários foram Iibe-

Vamos instalar a CPI aqui, e eu pediria que fos- rados pela Sudam com documentação falsa. Agora
se feita uma investigação sobre essa firma, a Projem faço parte da CPI da Grilagem de Terra, e lá percebe-
(?), sobre os projetos em que ela conseguiu atuar e mos que muitas dessas terras, na verdade, foram
se isso é realmente verdadeiro. Estou acreditando usadas dentro do Ibama para a liberação de manejo
nas notícias veiculadas pela imprensa, como na Fo· florestal. Com absoluta certeza, ele dizia que, se fos-
lha de S.Paulo, para chegarmos a uma investigação sem mapeadas no Estado do Pará as áreas de terra
concreta desse processo. que tinham dado entrada na Sudam - talvez fosse

Tenho uma outra pergunta: quantos funcionários este o ~otivo da quei~~ de arquivo -, teria que ser
foram afastados nesses últimos dias? construlda uma Amazoma à parte para caberem as

O SR. HUGO ALMEIDA _ Sete. terras que estavam no documen~o. Com a CPI d~ Gri-
• lagem, estamos comprovando ISSO mesmo. So em

O ~R. ~ErUTADO BABA - Estou perguntando Altamira, uma área de 52 mil hectares, do dia para a
porque 11 na Imprensa... noite foi transformada em 4 milhões 772 mil hecta-. .' ,

O SR. HUGO ALMEIDA - Eram cInco; maIs res. Outra área, em São Félix do Xingu, de poucos mil
dois, sete. hectares, foi transformada em 3 milhões e tantos mil

O SR. DEPUTADO BABÁ - Está certo. Li na hectares.
i~prensa ~ue seriam afastados e queria ~aber se já Isso, para nós, é preocupante, porque aparente-
fOI concretizado o afastamento dessa eqUipe. mente o Pará leva o peso de ser o maior beneficiá.rio

O SR. HUGO ALMEIDA - Porém, não há nada dos projetos da Sudam, mas, em contrapartida, o
provado contra eles. povo paraense, como o povo do Amazonas, não está

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sim, eu sei. Estou sendo beneficiado pelos projetos lançados e pelo vo-
falando que foram afastados para investigação, não lume já liberado. Às vezes, nós reclamamos tanto por
que foram-puni~os. emprego e financiamento, e esse acaba sendo um

Como paraense, levanto a seguinte situação. problema seriíssimo, que tem de ser abordado.
Tempo atrás, cheguei a Marabá e havia pequenos Quero dizer que não estou propondo a criação
empresários, pequenos atacadistas que vendiam dessa CPI por causa de "a" ou "b". Já se chegou a um
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nível tal de escândalo entre duas figuras da Repúbli- de mil reais e recebe mil reais de contrapartida do Go-
ca que disseram que eu estava do lado do ACM e vemo. Ele foge, então, àquela realidade, como dito no
contra o Jader Barbalho. Ao contrário, na minha CPI, meio não-empresarial, como se fosse uma doação do
em nenhum momento, cito o nome de Jader Barba- Governo.
lho, porque até o momento não chegou nenhum do- Dr. Hugo, o senhor já passou pela Suframa e de-
cumento que comprovasse essas afirmações. monstrou sua experiência na Sudam. Parabenizo o

Nós propusemos a criação da CPI porque é ne- nosso Ministro, que foi meu colega como Presidente
cessário investigar, como está acontecendo no Finor, na Federação do Rio Grande do Norte quando fui
que está sendo investigado, para ver o destino desse Presidente da Federação do meu Estado. Ele conhe-
dinheiro, dos incentivos fiscais. Nesse processo, o Mi- ce a fundo essa situação e foi buscar um técnico para
nístério Público será uma peça fundamental. Para fazer com que trouxéssemos tudo isso à tona e resol-
nós, é muito importante a interligação entre a futura vêssemos o problema.
CPI que será instalada e o Ministério Público. Fico ainda mais feliz porque senti que o senhor

Particularmente, creio que o Tribunal de Contas irá trabalhar com o Ministério Público, cuja atuação,
da União e o Ministério Público estão fazendo um tra- tanto no Estado do Amazonas, quanto no do Pará,
balho muito bom. No Pará, temos presenciado boas tem sido a de aconselhar, policiar. Não há outra coisa.
atuações de uma geração de jovens procuradores O que ele quer - sobre isso tenho conversado e visto
que estão fazendo um trabalho muito sério em todas em nosso Ministério - é que haja reciprocidade, que
as áreas, o que para nós é muito importante, porque se identifiquem as causas. Notei da parte de V. Exª a
são peças fundamentais. O trabalho que vem sendo boa vontade para que essa colaboração exista.
executado pelos procuradores e pelo Tribunal de Seria interessante conhecermos, primeiro, o re-
Contas da União é fundamental, mas, às vezes, eles torno desses fundos e as empresas que estão retor-
esbarram em determinados pontos a partir dos quais nando a ele, para ver se está havendo retorno, visto
não se consegue mais dar prosseguimento. A CPI, que muitas delas já se venceram.
neste caso, acaba sendo um veículo para esta divul- Outra coisa que também podemos identificar é
gação nacional, para tentarmos resolver esses pro- que a Sudam tem de emitir um laudo terminal para co-
blemas. meçar a vencer. O laudo terminal para que o empre-

Muito obrigado. sário comece a pagar nós não estamos discutindo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Mi- Isso também tem de ser lembrado.

Ihomen) - Passo a palavra ao Deputado Francisco Eu vi determinadas empresas serem citadas, al-
Garcia. gumas delas já conclusivas, com duzentos ou trezen-

a SR. DEPUTADO FRANCISCO GARCIA - Sr. tos operários. Essas empresas, no meu entendimen-
Presidente, Sr. Procurador-Chefe da República no to, têm de receber um tratamento diferenciado em re-
meu Estado, Sr. Superintendente Hugo Almeida, Sr. lação àquelas que não investiram ou empregaram
Titular da 11 ª Secretaria, Raimundo Nonato Gomes, a ninguém. Antes de tudo, precisamos ter respeito pela
mim, como Deputado do Amazonas, preocupa o população, pelo trabalhador, para identificarmos onde
modo como podemos discutir o problema de incenti- a empresa errou.
vos fiscais. Outro dia, pude ver num jornal do meu Estado

Nós já tivemos uma discussão muito grande a algumas empresas que prestaram contas com notas
respeito de um outro tipo de incentivo nas regiões que não eram verdadeiras. Ele apresenta o documen-
mais pobres, como o Centro-Oeste, Nordeste e do to e diz que não compete a ele a identificação disso
próprio Norte, no que diz respeito aos fundos consti- ou daquilo. Então, teríamos que identificar o porquê
tucionais. O Finam e o Finor são paralelos ao mesmo da questão, por que aquilo foi gerado. Até onde aque-
tipo de incentivo. Seria importante que a classe políti- le empresário tinha capital de giro suficiente ou ele fa-
ca também se qualificasse a respeito do que são os bricou também capital de giro para entrar no mercado.
arts. 5º e 9º. Precisamos conhecê-los até para que o Ele tem de ter um tratamento igual éJ.o que foi conferi-
debate tenha proveito, para que não levemos denún- do àqueles que pegaram o dinheiro, não fizeram
cias à população e coloquemos pessoas sérias no rol nada, não identificaram e não colocaram nenhuma
dos que não investiram. produção em termos de investimentps.

Às vezes, é dito que o art. 5º é uma doação do Se proce_dermo~ta manejra, faremos uma
Governo, quando não é nada disso. É um para cada discussão à altura e teremos êxito. Trazer a crítica e
um: o empresário tem de apresentar um investimento fazer a acusação, isso os levantamentos da própria
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Sudam e o próprio Ministério Público já têm. Acredito Diante da crise que o País atravessa, muitas
que a Comissão e nós, representantes do povo, que- pessoas, nas mais variadas áreas de atuação, enxer-
remos é o desenvolvimento do Estado. O que não po- gam nossa região, a Amazônia, como lugar para enri-
demos é perder, por causa disso, mais tarde, os in- quecimento rápido. O setor madeireiro é visto assim
centivos fiscais para a nossa região por uma aplica- por muitas áreas. Vários setores certamente não fica-
ção malfeita. rão na região quando a madeira deixar de existir. São

Concordo com o Deputado Anivaldo Vale que setores que circulam de uma para outra região, a fim
temos de discutir o modelo. A Agência de Desenvolvi- de acumular riqueza, e voltam para a região de ori-
menta, proposta por mim, quando alguns Deputados, gemo Isso aconteceu com o setor mineral. É o que
até da minha área, não entendiam quando eu falava penso sobre instituições como a Sudam, ora em de-
do Basa. Esse banco retém hoje 750 milhões de reais bate.
- estão parados - de fundos constitucionais que de- Como se caminha para a instalação de CPI, se-
veriam ser empregados no combate às desigualda- ria de bom tamanho chegarmos lá com levantamento
des regionais. de quais empresas pegaram recursos da Sudam e fa-

V. Exª pode reparar a grande disparidade. De liram e quais conseguiram estabelecer-se. ~ram da
1979 a 1989, quando ainda não existiam os fundos região? Eram de fora? Que ramo de atividade se mos-
constitucionais para combater as desigualdades re- trou mais adequado a nossa região? Precisamos des-
gionais, as Regiões Norte e Nordeste tinham diferen- sas informações. Se formos a fundo, perceberemos
cial maior que hoje. Preocupa-me ainda o fato de es- quem realmente queria instalar um negócio e qüem
tarmos favorecendo a desigualdade intrarregional ao queria dar o golpe. Esse é nosso desafio.
dar mais a um Estado e menos a outro. O meu Estado A pessoa contrata a empresa e faz adequação
sempre foi prejudicado. Temos de discutir um novo do projeto porque é assim que a legislação permite,
modelo. Precisamos também de valores para não ha- mas não quer de fato investir naquilo. Coloca a placa,
ver pressão política, favorecimento político. Temos de faz tudo direitinho. Pega 10 milhões de reais, gasta 2
acabar com isso e promover o desenvolvimento con- milhões para comprar gente de dentro e de fora.. Sa-
centrado. bemos que isso funciona no Brasil com capacidade

Quase tudo já foi falado e quem fala por último extraordinária. Se funciona no Parlamento brasileiro,
nunca é identificado - enviarei depois correspondên- imaginem lá fora! Se entrarem nesta Casa com uma
cia à Superintendência do Desenvolvimento da Ama- mala de dinheiro, muitos Parlamentares se adaptarão
zônia, até para estudo. Gostaria de saber quais em- rapidamente aos valores. Já cassamos Deputados
presas retornaram ao fundo nos últimos dez anos e Federais por esta razão. É novidade o que estamos
como ele se comporta. Ele esvaziou? Qual a sua ina- falando? Lembram-se dos anões do Orçamento?
dimplência? Eu queria dispor dessas informações Portanto, há uma cultura em movimento. Irnagi-
para ter condições de identificar posição mais agradá- no que as pessoas de bem, independentemente de
vel junto às respeitáveis autoridades constituídas onde estejam, possam vencer esse lado maléfico que
desta Mesa. está presente em todos os setores, não somente na

Era o que tinha a dizer. área empresarial. Daqui a pouco vamos generalizar e
OSR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho- nada resolveremos. Como diz o ditado, cuidado e cal-

men) - Obrigado, Deputado Francisco Garcia. do de galinha não fazem mal a ninguém. Então, preci-
Passo a palavra ao Deputado Valdir Ganzer. samos ir a fundo.
O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Sr. Pre- Como foi dito por vários Deputados, nosso de-

sidente, Sr. Superintendente da SUDAM, Sr. Procura- safio é encontrar um modelo p~ra o desenvolvimento
dor e demais convidados, Sras. e Srs. Deputados, da região. Arriscamos muito. E verdade que, ~em a
esse debate é antigo. capacidade de arriscar, também não vamos longe,

Neste momento, o bem e o mal- as pessoas de mas falta muito para um modelo mais adequado.
bem e os oportunistas -estão-se chocando no Brasil. Já considerando que será instalada CPI, seria
Há movimento'nacional em curso. Instituições e 90- de bom tamanho que pudéssemos - a Sudam, deveria
vemos estão batendo-se nessa direção. O assunto tomar a iniciativa, juntamente com o Ministério Públi-
em discussão não está localizado apenas na nossa co e outros órgãos - constituir comissões, com o Par-
região; o problema é de ordem nacional, com reper- lamento estadual e federal, os Municípios, para Identi-
cussão diferenciada, de acordo com as culturas e as ficar cada um desses projetos, verificar os valores, a
regiões. razão pela qual faliram e se tiveram ou não algum tipo
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de investimento. Precisamos ser sérios na avaliação Apesar de já estarem encerradas as inscrições,
para não correr o risco de, digamos, no afã de corrigir após a manifestação-dO\Íltimo-inscrito;-Deputado-dor-
o problema, acabarmos com o problema mas não ter- ge Costa, atenderemos ao pedido do Deputado Ju-
mos mais investimentos nem por parte da Sudam, randil Juarez, que disporá de três minutos.
nem por parte do Basa, que é o desafio que enfrenta- Passo a palavra ao Deputado Jorge Costa.
mos na região. O SR. DEPUTADO JORGE COSTA - Sr. Presi-

Estamos discutindo neste momento a questão dente, inscrevi-me por último porque estava na Ca-
da Sudam, não a do Basa, que também precisa de missão de Minas e Energia defendendo projeto de mi-
profundo debate, caso também do Nordeste e do nha autoria que proíbe a privatização das hidrelétri-
Centro-Oeste. cas geradoras, não a distribuição ou a transmissão,

Concordo que precisamos ter tratamento dife- mas as geradoras de hidrelétricas neste País, pois
renciado. Se determinada empresa pegou recursos, o isso aumentaria a pobreza, a miséria e a fome e afu-
projeto e o investimento foram corretos e enfrentou gentaria o povo do campo. Mas não precisamos en-
problemas no desenvolvimento do projeto, temos de trar em detalhes sobre a questão.
verificar isso. Analiso a questão pelo que enfrentam Estou-me despedindo desta Casa - mas já es-
os pequenos produtores, de cuja área sou originário. tou com saudades -, porque recebi missões magis-
Sou defensor deles. No Pará, por exemplo, os peque- trais. Espero que a experiência sirva para administra-
nos produtores pegaram financiamento do Basa, do mos o pequeno Município de Capanema. Já fomos
FNO. Os juros são impagáveis. Não dispõem de as- Prefeito uma vez. Pedimos financiamento à Sudam e
sistência técnica. Hoje, o salário dos técnicos que fomos atendidos. Cumprimos o regulamento - peque-
existem está sendo pago pelo Estado e as cooperati- no financiamento -, mas isso não impede que venha-
vas e associações oferecem carro, moto, combustível mos a ser muitas vezes acusados de coisas que real-
e moradia para o técnico porque, senão, ele nem mente não ocorreram. Por isso, apóio a sugestão dos
anda na área. Quer dizer, o desafio é enorme e preci- nobres companheiros Parlamentares de realmente
samos enfrentá-lo: ou pagamos hoje, honramos cor- divulgar o nome das pessoas envolvidas nesses es-
retamente os juros e as dívidas, ou não honramos cândalos, Parlamentares ou não. É preciso eviscerar
aquilo que o Estado deveria honrar minimamente com essa situação.
o povo brasileiro. Então, o desafio é grande. Quase todos os Deputados da bancada da

Para concluir, gostaríamos de saber, se possí- Amazônia, tanto da direita como da esquerda, estão
vel, agora - se não for, que pudéssemos ter acesso o de acordo - constatou-se isso neste momento, quan-
mais rapidamente possível -, quem são os políticos do todos relataram as suas preocupações - em que
envolvidos, sejam Deputados Federais, sejam Depu- não deve haver extinção nem transformação em
tados Estaduais, sejam Vereadores, sejam Prefeitos, agência reguladora da Sudam, da Sudene nem da
não interessa. Temos de começar a abrir o jogo. Suframa, apesar de serem vítimas de muita corrup-

Falamos tanto em abertura; abre-se até a eco- ção e desvio de dinheiro público, porque, sem elas,
nomia, e não se abre a informação de um projeto. seria pior para essas Regiões.
Quer dizer, estamos sendo achincalhados. Estão Se citarmos o número de projetos falidos na
zombando da inteligência do ser humano. O Fundo Amazônia, verificaremos que, com a falência das em-
Monetário Internacional sabe de tudo - de tudo -, e presas, o que sobra para o povo é a falta de emprego
nós, o Parlamento, como instituição, não temos aces- e ocupação. Essas são as pontinhas que se recebe
so a informações de uma empresa que pega dinheiro depois da corrupção. Na verdade, essa é a corrupção
público. maior.

É uma vergonha! Um vexame! Isso não é possí- Cito um exemplo do Pará. Talvez não seja do co-
vel! Em qualquer lugar do mundo, dono de empresa nhecimento dos jovens Deputados, mas já tenho 69
que sonega é preso imediatamente. No Brasil, o' Par- anos e conheço bem a história do Estado. Acompa-
lamento e várias instituições estão sendo achincalha- nhei o Pará se desenvolvendo, com indústrias e em-
dos. É fundamental que os funcionários dos órgãos prego, com empresas que davam ocupação a muitos
saibam que, se se envolverem em corrupção, vão ter operários. Hoje essas empresas estão completamen-
de pagar por isso mais cedo ou mais tarde. te fechadas. Por que elas fecharam, inclusive uma

Era o que tinha a dizer. empresa que fornecia medicamento para toda a re-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho- gião, da qual nós, que somos do ramo de hospital, ad-

men) - Obrigado, Deputado Valdir Ganzer. quiríamos produto a custo mais baixo na Amazônia?
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Por que fecharam? Por que a Sudam ainda continua O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ - Sr.
com esses bens? Elas fecharam por falta de recur- Presidente, Sras. e Srs. Deputados e depoentes,
50S, ainda disp0'1íveis para os seusdoÍlos. Negocia- agradeço iV. Ex!! a gentileza. Eu não sãbia que a
ram com empresas que estão fora da região e fecha- agenda já estava fechada. Quarta-feira é um dia terrí-
ram as nossas. Por que está acontecendo isso? Essa vel para nós, porque precisamos estar em todas as
pergunta foi feita pelo Deputado Valdir Ganzer. Para Comissões.
fazer a avaliação é que estamos realizando esta au- Sr. Presidente, hoje eu tinha um desafio na Co-
diência pública. Isso nos preocupa. missão de Economia, Indústria e Comércio. Ocorre

Por que a Sudam não se preocupa muito com que, por tradição - isso aceito genericamente -, a Co-
programa de geração de renda mínima na Região? É missão de Economia, Indústria e Comércio não apro-
dos pequenos que vêm os grandes investimentos. Te- vava projetos referentes a áreas de livre comércio por
mos de começar pelos pequenos. O que fazem as entender que contrariava a política econômica do Go-
grandes empresas? Absorvem o dinheiro da Sudam, vemo. Eu não entendia o porquê, uma vez que a polí-
ficam com todo o dinheiro, deixam regiões completa- tica econômica do Governo fez com que, na última
mente acabadas, desmatadas, empresas agropecuá- década, a economia da Amazônia não evoluísse. A
rias abandonadas. Por que não disponibilizar empre- política nacional de desenvolvimento regional, que
sas devedoras da Sudam para fazer reforma agrária tem como um dos pilares na região a Sudam, segun-
às margens das estradas? Seria importante fazer re- do estudo do P~of. Márcio Pochmann, da Unicamp, da
forma agrária no centro da Amazônia a desmatar ain- maior credibilidade, demonstrou que estamos muito
da mais nossos recursos naturais. Por que está ocor- abaixo da média do crescimento brasileiro.
rendo isso? Então, a política nacional de desenvolvimento

Faço essas perguntas ao nobre dirigente da poderia receber da Câmara dos Deputados o aval de
Sudam, Hugo Almeida. Não conheço S.Sa. mas terei todas as Comissões, menos o da Comissão de Eco-
oportunidade, uma vez que retornarei ao meu Estado. nomia, Indústria e Comércio, que argumentava que
Apresentei, inclusive, emenda ao Orçamento desti- não poderia aprovar projeto de área de livre comércio,
nando recursos à Sudam para que desenvolva nosso ou de zona franca, porque isso contrariava a política
Município. econômica do Governo. Como Deputado amazônida,

Também nos preocupa muito o rombo nesses eu não poderia concordar com isso de forma alguma.
projetos, que já está em torno de 100 a 160 milhões Então, fiquei na Comissão. Foi quebrado o preconcei-
de reais. Por que isso? Onde está a fiscalização da to, Sr. Presidente. Não consegui, como Relator, apfo-
Sudam? Por que ela não atua? Por que não faz aquilo var a área de livre comércio de Santarém, que tinha
rotineiramente? Por que não desvia a intenção cor- todas as justificativas econômicas, mas foi aprovada
ruptora .de quem pede o empréstimo por intermédio hoje a de Parintins.
de fiscalização séria e auditorias? É a nossa pequena O que é mais importante, contrariando o pare-
contribuição a esse importante órgão, que vamos for- cer do Relator, também foi aprovado pela Comissão
talecer cada vez mais por meio de financiamentos para de Economia, Indústria e Comércio, que analisa o
o pequeno produtor rural e o pequeno empresário. mérito do projeto de lei que transforma a área de livre

Sou um exemplo. Através de pequeno financia- comércio de Macapá e Santana em zona franca, de
mento do Banco da Amazônia, hoje tenho, modéstia à autoria do Deputado Dr. Benedito Dias. Isso me impe-
parte, um dos melhores hospitais do nordeste do diu de estar presente nesta reunião. Esse era um de-
Pará. De onde veio? Quando me formei em Medicina, safio antes da virada do século e do milênio. Seria in-
eu era pobre, sem recursos. Como consegui? Por in- concebível que uma Comissão de mérito, como a Co-
termédio de credibilidade, trabalho e empenho, con- missão de Economia, Indústria e Comércio, aceitas-
segui pequeno financiamento e hoje temos o Hospital se, preconceituosamente, que esse tipo de projeto
São José e o Hospital São Joaquim, meus nobres não fosse aprovado.
companheiros Valdir Ganzer, Babá e Paulo Rocha. A Está na hora de esta Casa, independentemente
nossa bancada está bem-intencionada para com a de partidos políticos, de aglomerações partidárias,
Sudam. contingenciar o Governo. Nós, da Amazônia, temos

Muito obrigado. de fazer isso. Temos de contingenciar o Governo. Ele
O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho- tem de modificar a política de desenvolvimento da

men) - Obrigado, Deputado Jorge Costa. Amazônia. E se a Área de Livre Comércio e a Zona
Passo a palavra ao Deputado Jurandil Juarez. Franca contrariam acordo do Mercosul, a OMC e
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acordos internacionais, a política econômica do Go- vê proposta de reestruturação de um organismo tão
verno que se vire. importante para nós diante dessa avalancha de de-

Estamos oferecendo alternativa verdadeira, núncias que existem sobre o desempenho da Sudam
pelo menos em relação ao Amapá. Quanto a Manaus, no desenvolvimento da Amazônia?
isso é verdadeiro. Considerei ser questão de honra Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
estar lá hoje, como Relator dos projetos, para fazer O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho-
com que eles fossem aprovados. Isso me traz a as- men) - Obrigado, Deputado Jurandil Juarez.
sunto tratado hoje, mas infelizmente não pude estar Encerradas as inscrições, passo a palavra aos
presente, por isso talvez venha a ser repetitivo chover expositores, começando pelo Dr. Hugo, para que S. Si!
no molhado em relação ao que foi exposto. responda os questionamentos dos Deputados.

Dirigindo-me ao Superintendente, Dr. Hugo O SR. HUGO ALMEIDA - Muito obrigado. Sr.
Almeida, existe projeto nacional de extinção de orga- Presidente, Srs. Deputados, saio daqui muito alegre
nismo de desenvolvimento regional, como Sudam, depois de ouvir comentários de alguns Deputados a
Sudene e Basa. Está em andamento, já foi discutido respeito da problemática amazônica.
muito aqui. Todo mundo já participou disso e conhece Alguns meses atrás, um grande empresário
que há e está em andamento uma política de extinção deste País e ex-Chanceler da República foi ao meu
desses organismos. antecessor e disse: "Dr. Maurício, o que a sociedade

A existência de irregularidades na Sudam - de brasileira quer da Amazônia?" Era o Dr. Olavo Setú-
eventuais irregularidades, retifico - não difere das bal. E não demos resposta, meu caro Dr. Procurador,
eventuais irregularidades em outros organismos. Por porque realmente o processo de pesquisa e planeja-
exemplo, ontem, o BNDES - Banco Nacional de De- mento estava interrompido. E não se levou isso à so-
senvolvimento Econômico e Social financiou a grande ciedade.
obra social de reconstrução do Jóquei Clube do Rio Fico muito feliz quando se mostra todas as preo-
de Janeiro. O Banco Nacional de Desenvolvimento cupações, ao contrário de quando se chega àquele
Econômico e Social vai financiar um clube de elite, fe- ponto em que, depois de uma criança jogar pedra
chado, do qual menos de mil brasileiros são sócios, e numa vidraça, decide-se cortar-lhe as duas mãozi-
ninguém acha isso um escândalo. Com certeza, não nhas para ela não jogar mais pedra. Isso é solução
está sendo discutido no Senado hoje, não vai fazer para a nossa região? Fico muito feliz, repito, quando
parte da briga de dois caciques, mas a Sudam, sim. vejo toda a preocupação. O Deputado Anivaldo Vale
Se o objetivo é detectar irregularidades, sou signatá- disse muito bem. Esse é um modelo que envelheceu,
rio. Sou do PMDB, signatário do requerimento da CPI. precisa ser remodelado e atualizado. A Amazônia do
Se há irregularidade, deve-se apurá-Ia pelos meca- ano 2000 não é a Amazônia da década de 70, quando
nismos legais existentes. Se vai ou não sair é outra lá estive. E, graças a Deus, o Senhor me deu a humil-
questão que poderíamos discutir no âmbito do Parla- dade para, quando cheguei lá, dizer: "Eu não conheço
mento. Mas não posso deixar de vir aqui e expor a nada e tenho que aprender tudo a partir do zero."
qUI:l;:)i~u pela amplitude que se está dando a esse pro- Srs. Deputados, sem dúvida alguma as diferen-
blema e que vai desaguar - disso os senhores podem ças aumentaram. E o rio tem corrido para o mar. Nas
certeza - no reforço da proposta de extinção do ór- décadas de 60 e 70, a renúncia fiscal era 80% no Nor-
gão. No ano que vem, teremos em mão um abacaxi. te, Nordeste e Centro-Oeste e 20% no Sul e Sudeste.
Diante de muitas irregularidades citadas, nem tantas Hoje é exatamente o contrário.
cõmprovad~s, não vamos querer sanear o organismo. Quando eu era Superintendente da Sudam,
A idéia é de extinção. trouxe o professor titular de Planejamento Espacial da

É de fundar lental importância que nós, que so- Universidade de Paris, conhecida como Sorbonne.
mos da Amazônia, tenhamos capacidade de distin- Ele falava muito bem o português, porque passou mu-
guir o que é o int'9resse público da região dos interes- itos anos em Portugal. Reuni lá toda a inteligência do
ses de grupos que controlam o Governo em relação Estado do Pará, a universidade, o Governo do Estado
ao seu desenvolvimento, já que, com certeza, não - na época, o Senador Coutinho Jorge era Secretário
sElrá para favorecer. de Planejamento. Fiz exposição sobre a Amazônia e,

Eu gostaria de fazPr algumas perguntas ao i1us- quando acabei, S.Sa. disse: "Dr. Hugo, eu já fui um
tre Superintendente. Com relação à proposta de rees- entusiasta, como o senhor, do desenvolvimento regi-
truturação da Sudam, como andam os estudos? Já onal. Hoje sou um cético." Ele replicou: "Mas por quê,
existe um projeto? Já está em execução? Como V. Si! professor? Quando produzimos alguma coisa, temos
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aquilo que se chama valor agregado bruto: relação do soubemos aproveitá-Ia adequadamente. Se isso
capital mais remuneração do trabalho mais imposto ocorreu, é por negação de informação. Ao Ministério
indireto menos subsídio. Esqueçam o imposto indire- Público, garanto a V. Ex!! que, a partir de hoje - era do
to menos subsídio. Quando se faz numa região peri- meu desconhecimento -, não haverá mais. E, se hou-
férica, como é a sua, a remuneração do capital, se ver, pelo amor de Deus, me comunique que punirei ri-
existir, volta à origem. A remuneração do trabalho é gorosamente os culpados.
que fica, o qu~ em média representa 30% do valor Não somos adversários. Nós nos completamos.
agregado bruto. Claro que alguns mais, outros me- Somos pagos pela mesma fonte e mai pagos, diga-se
nos." EÍJ pensei e disse: " Professor, o senhor tem ra- de passagem. Equantos piores que nós não existem?
zão. Mas a Amazônia é diferente, pela grandiosida- Falo o mesmo para o representante do Tribunal.
de." Quando cheguei lá, dizia que só havia pequeno Já determinei que vamos cumprir rigorosamente,
homem. Depois vi que o homem é que era grande como fizemos de outras vezes, principalmente as de-
para viver naquela região. Quando fui à Transamazô- terminações do Tribunal de Contas da l)nião. O que
nica, pela primeira vez, pensei que se não acreditasse eu não conseguir cumprir, irei ao Sr. Ministro-Relator
em Deus, a partir daquele momento, passaria a acre- explicar o porquê. Depois cumprirei, senão hoje, ama-
ditar. . nhã ou depois ou quando for. Nem sempre querer é

Mas há outro lado. Tenho um sobrinho que estu- poder. Se fosse, ganharia na loteria, não como um
dou Medicina no Estado do Amazonas e fez parte da anão do Orçamento, toda semana, mas ganharia al-
"Operação Mauá". Chegou a uma cidade do interior gumas vezes e estaria em Paris, rodeado de mulhe-
do Amazonas - não sei se Euriunepé ou Cucuí - e ou- res bonitas.
viu de um caboclo: "Doutor, por que nós ser Brasil, se Sr. Presidente, agradeço a V. Exª, principalmen-
o Brasil não quer saber de nós?" Quando ele me con- te à Deputada Vanessa Grazziotin, que teve a bri-
tava isso, eu me arrepiava. Há aquele sentimento de Ih~nte idéia de nos convidar. Conheci-a há poucos
exclusão da sociedad? - não de Belém e de Manaus dias, em Manaus, e fiz uma declaração pública de
- no caboclo que se ve quase como que abandonado que me tornei seu "macaco-de-auditório" pelo seu
pela sociedade brasilei~a. Aquel~ ~eg!~o, as~im como posicionamento e exposições. Deputada, voto em
? Nordeste, durante mUitos anos Ja fOI flnancladora do Pernambuco, mas, em intenção, voto em V. Ex!!
processo ~e d:senvolvimento industri~1 do Sul,e~udes- Esta oportunidade é o início para começarmos a
te, que hOJe sao o orgulho de todos nos, brasileiros. ter um divisor de águas a partir de agora.
, , Não podemos esquecer, ~rs, Dep,utados, que Com relação às perguntas que eu não tenha
hOJe, em escolas dos Estados Unidos, cnanças ame- respondido diretamente vou fazê-lo posteriormente.
ricanas aprendem que a Amazônia é um território li- E f h d'
vre da humanidade, não pertencente ao Brasil. ra o que In a a Izer.

Q 'f' b I -, d Muito obrigado.uero que ISSO Ique em c aro: nao e pano e .
fundo nem empecilho para que se apure tudo, se O SR.,PRESIDENTE (Dep~tado Eva~droMllho-
puna tudo, para servir de exemplo. A CPI, se for insta- men) - Obngado, Dr. Hugo Almeida, Supenntendente
iada - o Sr. Ministro já disse e repito -, será por nós da SUDAM.
muito bem-vista. Será excelente oportunidade não Passo a palavra ao Dr. Sérgio Lauria Ferreira.
apenas para jogar pedra, mas até para sair com mo- O SR. SÉRGIO LAURIA FERREIRA - Sr. Presi-
delos alternativos. A CPI da Sudene e do Finar está dente, agradeço ao Superintendente as palavras, di-
sendo transformada em limão na limonada, com pro- zendo a S.Sa. que há provérbio bíblico que diz que
postas. Ótimo! Não somos donos da verdade. A pro- "honrosas são as cãs quando se mostram no caminho
posta tem que vir de todo o mundo e nada melhor do da justiça". V. Sª é tido como pessoa honrada para o
que esta Casa para isso. Ministério Público, para esta Casa e toda a sociedade.

Passei quatro meses nesta Casa assessorando O nobre Deputado do PT disse que este momen·
os Srs, Deputados e Senadores. Esse tempo valeu to é requentado. Inclusive, as críticas a este momento
mais que um curso de mestrado e doutorado em qual- também são requentadas.
quer universidade do mundo. Aqui se vê Deputado Parece-me que a crítica média que aqui ouvi ea
que nunca fez discurso. Um dia vai à tribuna, faz dis- preocupação dos Deputados é que não podemos
curso e dá aula em profundidade. comprometer o desenvolvimento de uma região ca-

Meu caro Procurador, fico eternamente agrade- rente, como a Amazônia, em face do enfrentamento
cido a V. Exª pela abertura que nos deu. Talvez não de questões de corrupção. Vejo o contrário. Não po-
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demos comprometer o desenvolvimento pelo não-en'- Contas, por intermédio de trabalhos de auditoria e fis-
frentamento das questões de corrupção. calização, verificou que, em alguns projetos, há resul-

A equação econômíG.ajl!.te---º_Sr. Superintenden- t~dos positivos. Isso não quer dizer que vamos andar
te lança sobre o valor agregado possui mais uma va- de braços dados com empresários que utilizam, por
riável. Não só possui valor agregado do capital, do tra- meio de falsas aplicações, de desvios, recursos que
balho mais imposto indireto menos subsídio. Tem gerariam emprego, renda e desenvolvimento para a
também variável que se agregou ao desenvolvimento região.
da Amazônia: a corrupção. O Tribunal de Contas tem, de forma amiúde e

Se queremos aumentar o valor agregado, temos constante, atendido a todas as denúncias que che-
que diminuir a corrupção. Não falo por impressões, gam a ele e, tempestivamente, apreciado as fiscaliza-
mas por dados de organismo internacional que c1assi- ções. De forma reiterada e contundente, tem encami-
fica o Brasil em 49º lugar em matéria de corrupção. nhado as deliberações aos órgãos que são jurisdicio-
Muitos dizem que, quando o Ministério Público levan· nados, no caso especificamente a SUDAM, e tem co-
ta denúncias de corrupção no Estado do Amazonas, a brado providências necessárias para que efetiva-
grita é a seguinte: isso está inibindo os investimentos mente as recomendações e determinações sejam
com relação ao Estado. É o contrário. cumpridas. .

A estatística foi feita com base em depoimentos Nesse sentido, observamos que houve' deman-
de empresários que, sendo perguntados sobre em da específica no resultado do trabalho do Tribunal de
que país não aplicariam o seu capital, responderam Contas: a relação de servidores da Superintendência
que seria aquele em que se cobra a maior propina. A e de Parlamentares beneficiados com recursos do
propina inibe o desenvolvimento, não o contrário, Finam, o que é vedado pela Constituição Federal.
além, obviamente, de subtrair da população os recur- Alerto os Parlamentares que demançiaram a
sos que todos pagamos. questão que, à época própria, após deliberado pelo

São essas as minhas palavras. Agradeço a V. E)(-l, Tribunal, foi encaminhado à Comissão de Fiscaliza-
Sr. Presidente, o convite e espero que este seja o ção relatório e voto com o resultado do trabalho produ-
pontapé inicial. zido. No caso, se for necessário, Sr. Presidente, V. EXª

Obrigado. pode solicitar diretamente à Comissão ou ao Tribunal,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho- que atenderá de pronto à demanda; da mesma forma,

men) - Obrigado, Dr. Sérgio Lauria Ferreira. os Srs. Parlamentares - é lógico que atendendo aos
Passo a palavra ao Dr. Raimundo Nonato Go- requisit?s que o Tribunal exige de acordo com as nor-

mes, do Tribunal de Contas da União. mas eXistentes.
O SR. RAIMUNDO NONATO GOMES - Anteci- O pensamento que predomina, tanto em âmbito

padamente, agradeço à Comissão o convite} na pes- d~ Congresso ~acional com? d~ sociedade er:n rela-
soa de seu Presidente e da requerente. E grande çao à Sudam, ~ de qu~ os orgao~ e as autoridades
oportunidade prestar esclarecimentos necessários devem apurar Irregularidades hOJe apontadas pela
aos Srs. Deputados membros desta Comissão. imprensa e tratadas pelos órgãos competentes, tanto

Com relação ~os pontos levantados pelos no- ~elo :ri~unal de Contas da União q~anto ~elo Ministé-
bres Parlamentares, chamou-me bastante a atenção riO Publico Federal, e essas ~uestoes sejam, _no me-
o interesse que todos da região têm em manter de for- nor espaço de tempo,. reso!vldas para que na? ~h..e.
ma equacionada e transparente o seu desenvolvi- guemos a ter, como fOI aqUi apontado, a constltulçao
mento. Em nenhum momento, ficou patenteado que a de CPI.
extinção do Finor e do órgão operador e agenciador, Se for necessária a criação de CPI, que se faça
a Sudam, viesse trazer benesses à região e à popu- com o objetivo claro de ter, de forma transparente, as
(ação. reais posições da administração da Sudam.

A renúncia fiscal é instrumento para aquelas re- Agradeço a V. EXª mais uma vez a participação.
giões menos aquinhoadas e que mais necessitam de Para nós, foi uma honra estarmos aqui presentes. Co-
recursos para fomentar emprego, desenvolvimento, locamos a nossa secretaria e outras unidades do Tri·
áreas econômicas da região. Via de conseqüência, bunal à disposição dos senhores membros desta Co-
bem-estar para a comunidade é essencial. missão para atender à demanda existente.

Os recursos hoje direcionados e alocados pela O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho-
Superintendência via Finam são os que o Tribunal de men) - Obrigado, Dr. Raimundo Nonato Gomes.
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O Deputado Anivaldo Vale gostaria de fazer en- que o bom senso presida e a justeza - repito o termo
caminhamento. A seguir, passarei a palavra à Depu- - norteie o entendimento.
tada Vanessa Grazziotin. O TCU tem prestado relevantes serviços-a so-

o SR. DERUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Pre- ciedade brasileira. É um apêndice da Câmara dos De-
sidente, aproveitando a oportunidade que nos foi ofe- putados, órgão auxiliar nesse processo. A Procurado-
recida pelo representante do TCU, gostaria de pedir a ria está, por intermédio da força do conhecimento, do
V. Exft que requisite o relatório, para conhecimento de pr~paro e da juventude desses procuradores, cons-
todos os membros desta Comissão. truindo nova história neste País. Os cabelos grisalhos

Não queria que saíssemos com a impressão de d~ ~r. Hugo já prestaram relev?ntes serviços à Ama-
que, a propósito de nosso desenvolvimento tão dese- zoma. S.Sa. tem de ser aproveitado.
jado, temos disposição de conviver com a corrupção. A par disso, o que queremos? Ter, sim, oportuni-
Em momento algum, na minha fala, deixei isso explici- dade de crescer. Tenho filhos e netos na Amazônia.
tado. Quero um Pará e uma Amazônia melhores que aque-

Deixei muito claro que os responsáveis pela les que estou experimentando.
apuração investiguem o caso, mas não permitam que No dia-a-dia, por intermédio de discussão nesta
se prejudiquem pessoas honestas, os empreendi- e em outras Comissões de que participamos, ternos
mentos sérios e o processo de desenvolvimento. alocado recursos para construção de um posto de sa-

Se há um motorista de táxi assaltante e bandido úde, no interior para acabar com a ~e~minose, ,que
nem por isso tenho razões para condenar toda a c1as~ esta matando o p~ss~al: Temos soll~lta~o. vacinas

d t
' t d t' , O I' t contra sarampo, poliomielite, o que for, institUindo me-

se e mo ons as e axl. mesmo se ap Ica ao se or , " '-
. . I H' , d' t é ' A A dlclna preventiva, que naquela Cidade nao tem.empresana. a empreen Imen os s nos na mazo- ,-- A •

nia que trouxeram respostas salutares. Estou f~lando de um? realidade d~ Amazoma.
S f1h d t' d A A' d P • M t _ Estamos aqUi com ar- refngerado, luz, agua gelada.

o.u I o,a o IV~ a maz~nla e o ara" e a O caboclo do interior da Amazônia não tem luz, água
de da ~T1Inha vl?a est~ na Amazoma., Quan?o !UI para na sua casa, não tem saúde, educação, não tem ne-
o Para,. exper!r:nentava~os os ~alo~es Indlces de nhuma escola. Lá há escola que constitui a vergonha
anor~alldade ja conheCidos,na h!stóna do Ban~o do deste País, coberta de sapé, de pau-a-pique, chão
Brasil, no Mato Grosso. HOJe o Mato Grosso e um batido, e a professorinha dando aula àquele pessoal.
Estado que se desenvolveu. ,

_ Não estamos aqui para tentar sensibilizar al-
Tínhar:nos a pr~ocupaçao de conhece~ a caus~ guém nem para colocar pano quente na cabeça de

da anormal,ldade. F~I o chamamen~o que fiz em ml- ninguém _ e isso ficou muito claro nas palavras do Dr.
nha fala. EXlste~ ,projetos cÇ>m desvIos de cond~ta - e Hugo Almeida e do Sr. Procurador. Não estamos em
devem ser corngld~s,exer:nplarment~ -, mas nao po- busca disso, mas de olho no processo qu!,! quer aca-
demos que, a propOSltO diSSO, paralisem a Sudam. bar com incentivos fiscais da Amazônia. E não abri-

Há muita gente que tem recursos de 1992 e de mos mão disso. As nossas condições de vida exigem
1993 e ainda não foram liberados. Recursos recolhi- tratamento diferenciado. Não temos condições de
dos à Receita Federal que não chega~am aos empre- competir e, para tal, precisamos ser estrutL1rados com
endimentos. O empresário que acreditou que aquilo competência. Estamos em busca dessa competência
era verdade, de uma hora para outra, endividou-se e o para termos igualdade de condição.
seu projeto foi para o ar. O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Mi-

Foram citados aqui exerryplos de empresas, de Ihomen) - Conclua, Deputado Anivaldo Vale, por
um empresário sério que competiu no âmbito nacio- gentileza.
nal com fornecimento de medicamentos. Hoje se fala O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Vou
na bio?i~ersidad~. Na é.p~ca, era a única empresa da concluir, Sr. Presidente. Citei exemplo muito claro.
Amazoma que Industrializava produtos da floresta Existem alguns estudiosos que dizem que o desen-
amazônica, com eficiência reconhecida e~ todo o volvimento d~ América do Sul parte pela Bacia do
mundo. Essa empresa acabou, mas qual fOI a causa Prata, Porto de Buenos Aires, e outro ponto de desan-
da anormalidade? volvimento é a Bacia do Rio Amazonas Porto de Be-. ,

Isto é o que não quero: na ânsia de querer corri- lém, e não tenho visto, em todo o mundo, a preocupa-
gir a corrupção, dar tratamento igual a situações desi- ção em estruturar ~sse processo. Por quê? Porque te-
guais. Não gostaria que isso acontecesse. Espero remos competitividade.
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Estamos enfrentando causas de procuradorias comigo, preocupe-se com o gerente que vai para Lá.:
de meio ambiente e de ONGs que não querem - não brea." Naquela época, existia o maior foco de lepra e
sei a que interesses estão servindo - que tenhamos leishmaniose do Brasil.
uma hidrovia, um porto, para podermos colocar o nos- Hoje tenho preocupação maior. Estou aqui pela
so produto lá fora mais barato. Estão contestando o segunda vez. Nós dois somos da mesma região, De-
asfaltamento da BR-163 e da Transamazônica. putados que estamos aqui para trabalhar·e viemos

Não estamos falando em abertura de Transama- com votos das pessoas humildes. Não sou Deputado
zônica riem da BR-163. Elà já está aberta e cheia de da elite. Sou daqueles humildes e quero, Dr. Hugo,
brasileiros, em resposta a chamamento do Governo: que o incentivo fiscal e a modernização - e.que fique
"Vamos levar os homens sem terra para as terras sem registrado nos Anais desta Comissão esse desejo
homens". E foram; lá estão muitos, a duzentos quilô- que tenho desde quando exerci minha função.como
metros do travessão. Saem num bangüê chamado Superintendente do banco, como Presidente do Ban-
rede, com dois ou três e aquele mutirão para carregar, co da Amazônia, como Gerente do Banco do Brasil,
que às vezes nem assistência médica têm. conhecendo o dia-a-dia da Amazônia - cheguem ao

É a correção que queremos. Não abrimos mão pequeno, ao médio. Eles não podem ser mai~,elitiza-

dos incentivos fiscais. Queremos lJm Brasil mais justo. dos no País.
E certamente ficou muito claro que não queremos Muito obrigado, Sr. Presidente.
conviver com corrupção, que foi identificada e está O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro'Milho-
sendo discutida na Sudam, na Sudene ou em qual- men) - Obrigado, Deputado Anivaldo Vale.
quer órgão. A sua correção cabe às autoridades. Passo a palavra à Deputada Vanessa Grazziotin.

. . ~ós, P:rlamentares, e~tamos ~ando no~sa con- A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN _
tnbUlçao. Nao ~stamos aqUI p~ra dizer que e ful~no Não precisa nem pedir, -Sr. Presidente. DepoiS da se-
ou b~ltra~o. Nao estamos,a~ul para entrar .em bnga gunda intervenção no pronunciamento do Deputado
de mnguem. Mas. a prop~slto de um BraSil. melhor, Anivaldo, vou ser extremamente sucinta.
queremos parceria saudavel, porque desejamos a . . .., .
mesma coisa algo melhor do que estamos experi- PrimeIrO, quero comUnIcar que Ja deI entrada na
mentando hoj~. Casa a reque~imento pe?in~O cópia, na íntegra, de to-

A • • dos os relatórios de audltona, os processos que o re-
Conheço os Estados da Ama~~n1~, trabal~el em presentante do Tribunal de Contas aqui citou no seu

quas,e todos. Vou contar uma experlencla que tive, Sr. pronunciamento inicial. Faço a comunicação qté para
PreSidente. solicitar a gentileza do representante do Triburial para

O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Mi~h?- que providencie desde já, o mais rapidamente possí-
men) - Conclua, Deputado. Vou conceder-lhe trinta vel, que essas cópias cheguem até esta Comissão.
segundos, por favor. Segundo, quero, em rápidas palavras, 'falar da

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - V. Exª importância desta audiência pública. Já foi dito aqui
está meio cansado. A fome fala mais alto, mas é bom por vários colegas e convidados que vamos alcançar
tomar conhecimento dela. o maior grau de desenvolvimento, mas temos de com-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho- bater a corrupção. Muitas vezes, ela é enfrehtada,
men) - Não é fome, é preocupação com horário, até mas não temos benefício algum.
porque daqui a pouco teremos sessão da Câmara. Muito me preocupa o resultado das CPls, os re-
Os nobres Deputados estão aqui desde 9 horas da sultados dos processos judiciais que dormem nas ga-
manhã. vetas do Poder Judiciário e não se chega a conclusão

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Estou alguma. E o Erário e o povo continuam a ter prejuízo,
dividindo o meu tempo com três Comissões. V. Ex!l já principalmente quando recebemos intervenção por
me tomou trinta segundos, Sr. Presidente. escrito, como a do representante do Tribunal de Con-

Em 1976, fui fazer levantamento para o Banco tas da União, que diz que dentre as principais acor-
do Brasil instalar a agência dele em Lábrea. Eu era rências o?~ervadas junt~ ao Sistema Fi~am: "desta-
gerente do Banco do Brasil em Boca do Acre, fui ge- c~m-se varias. Vou repetir ap~nas a de n- 11: Red~-

rente instalador. Os meus filhos são todos branqui- zldo per~entual de recu~eraçao de recursos ~Jna~cel-
nhos, cheios de pereba, por causa das picadas de ros de,svlados pelos projetos cancelados! falidos .
mosquitos, e o Dr. Olinto ficou preocupado comigo e E a realidade. Infelizmente, Deputado Anivaldo
minha família. Eu disse: "Dr. Olinto, não se preocupa Vale, não é o pequeno, não é o médio, não são os pro-



COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Ata da 61 11 Reunião (Ordinária), realizada em
13 de dezembro de 2000

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil,
às doze horas e quatorze minutos, no Plenário nº 1 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordiná
riamente a Comissão de Constituição e Justiça e de
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jetos de pessoas sérias que encontram facilidade nos Redação, sob a Presidência do Deputado Ronaldo
órgãos P4blicos como a Sudam, mas os que têm pu- Cezar Coelho, estando presentes os Senhores Mem-
tros objetivos, que conseguem com toda facilidade e bros Titulares, Deputados Inaldo Leitão, lédio Rosa,
presteza liberar esses recursos. Segundo o Tribunal, Ary Kara, Vice-Presidentes; Deputados Antônio Car-
em sua ,grande parte não são recuperados. los Konder Reis, Augusto Farias, Ayrton Xerêz, Bispo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho- Rodrigues, Coriolano Sales, Edmar Moreira, Fernaa:
men) - Obrigado, Deputada Vanessa Grazziotin. do Coruja, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Ge-

Agradeço ao Dr. Hugo Almeida, ao Dr. Sérgio raldo Magela"José Dirceu, José Genoíno, José Ro-
Lauria Ferreira e ao Dr. Raimundo Nonato Gomes aberto Batochio, Júlio Delgado, Jutahy Júnior, Léo
participação. Esta Comissão estará sempre à disposi- ~lcântar?, Mende~ Ribe!ro Filho, Moroni Torgan, Mu-
ção de V. Sªs para discutir assunto que ficar pendente rllo Domingos, Nair Xavier Lobo, Nelson Marchezan,
sobre desvio de recursos públicos, seja da Sudarn, Nelson Otoch, Nelson Pellegrino, Osmar Serraglio,
seja de qualquer instituição que naturalmente esteja paulo Magalhães, Renato Vianna, Roland Lavigne,
ordenada na Amazônia. Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Waldir

Nenhum Parlamentar, empresário,ou funcioná- Pires, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobr~ e os.Senh?res
rio público daqueles órgãos que, de alguma forma, le- Membros Suplent?s, D?putados A~la. Lira, BIspo
varem para casa o recurso tirado do cidadão comum, ~anderval, Cláudio Ca~ado,. Cleo~anclo Fo~se~a,
do trabalhador comum em benefício próprio, ficará DJalma Paes, Dr. Benedito Dia!?, Glvaldo Canmbao,
impune. Gonzaga Patriota, Gustavo Fruet, João Leitão, João

Colocamo-nos à disposição de V.Sas. e agrade- Paulo, M~~cus Vi,cen~e, Mauro Benevides, N?lo Ro-
cemos aos Deputados que participaram desta au- dolfo, ~dlho Balblnottl, Ruben~ F~rlan, Themlsto~les
diência e ,colaboraram para que pudéssemos desnu- SampaiO, ~elma de S~uza e VIC Pires Franco. Delxa-
dar um pouco aquilo que vem acontecendo não só na ram d~ registrar suas presença,s os Se~hor~s M,em-
Sudam mas provavelmente em outras instituições fe- bros Titulares: Deputados Andre Benassl, Caio Rlera,
derais. ' Cezar Schirmer, Ciro Nogueira, Darci Coelho, Eduar-

Aproveitando a oportunidade do Superinten- do,Paes, H~nrique ~dua~d~ Alves, ,Ibrahim.Abi-A~kel,
dente falando do Amazonas, lembro-me de um cabo- Jaime Ma~lns, Jose Antonio ~Imelda, .~uclano Blvar,
cio do Vale do Jari que, quando perguntado sobre o Marcelo De~a, Ney Lopes e Ricardo Fiuza. Ab~rtura:
nome do Presidente da República, respondeu que Havendo numero regl~ental, o Senhor Presl~en!e
não sabia, porque o Estado não se faz presente na- declaro~ ~berta a re,un~o, submetendo à ?~reclaçao
quela região. E quando não se faz presente não se d~ Plena~lo, d.a Coml~sao a Ata ?a Sexageslma Reu-
lembra de quem está fazendo os benefícios públicos n1ao Ordlnana, realizada no dia doze do corrente

, . mês. A requerimento do Deputado Coriolano Sales,
Quero tamb~m a~radec~r ao ??putado ,~orge foi dispensada a leitura da Ata. Não houve discussão.

Cost~l ~ue nos dªe,lx~ hOJe depOIS da ultima reunlao d~ Em votação, foi aprovada por unanimidade a Ata.
Comlssao. S. Ex Ira, com certeza, prestar bom servi- Ord do D'la' 1) P po ta d E d A' C t't'-

M ,', d C P f 't em. ro s e men a ons I U1çaO
ço aç> umclplo e apanema corno re elO, mas º 171/1993 .... d S' B d't O' t

t ' 't t' t d' r= ' 't d' I n o r. ene I o omlngos e ou ros -
es a mUI o riS e por nos elxar. raremos VISI a cor la u " It d - d rt 228 d C t't' - F_ . _. q e a era a re açao o a . a ons I U1çao e-
a S. ExIl e nao para buscar Informaçoes que mteres- d I (' P t b'l'd d I d 'd d '
sem a esta Comissão. era - Im u.a. II a e pena o maior e ezessels

. anos)". Foram apensadas a esta as Propostas de
~m abraço a todos e mUito obrigado. Emenda ~ Oonstituição n°S 37/1995, 68/1999,
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a 91/1995 133/1999 150/1999 167/1999 169/1999

, .... ,- , , , ,
presente reumao. 260/2000, 301/1996, 386/1996, 426/19~6, 531/1997

e 633/1999. Relator: Deputado Inaldo Leitão. Pare
cer: pela admissibilidade desta e das Propostas de
emenda à Constituição nO' 37/95, 301/96, 531/97,
91195, 386/96, 426/96, 633/99, 68/99, 133/99,
150/99, 167/99, 169/99 e 260/2000, apensadas. Foi
concedida vista conjunta aos, Deputados José Ge
noíno, Fernando Coruja, lédio Rosa, Júlio Delgado e
Geovan Freitas, no dia seis de dezembro do ano em
curso. O Deputado Fernando Coruja assumiu a Presi-



COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Ata da 251 reunião (Ordinária), realizada em
13 de dezembro de 2000

As dez horas e quarenta e seis minutos do dia
13 de dezembro de dois mil, no Plenário nº 14 do Ane
xo 11, reuniu-se, sob a Presidência do Deputado José
índio, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior para discussão e votação da Pauta nº 23/00.
Compareceram os Senhores Deputados: Francisco
Garcia, Vice-Presidente; Adolfo Marinho, Dino Fer
nandes, João Castelo, Gustavo Fruet, João Mendes,
Norberto Teixeira, Zaire Rezende, Costa Ferreira, Jor
ge Tadeu Mudalen, Iara Bernardi, Márcio Matos, Ma
ria do Carmo Lara, Sérgio Novais, Wilson Santos e
Rubens Fur/an, Titulares; Juquinha, Euler Morais,
José Chaves, César Bandeira, Pedro Fernandes, Zila
Bezerra, Simão Sessim, João Sampaio e Eliseu Mou
ra, Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputa
dos João Leão, Marinha Raupp, Mauro Fecury, Sérgio
Barcellos, Euler Ribeiro e Inácio Arruda. Abertos os
trabalhos, o Presidente solicitou ao secretário que
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dência nesse momento. O Deputado José Genoíno procedesse a leitura da Ata da vigési'ma quarta reu-
manifestou-se contrariamente ao parecer do Relator. nião, realizada em 6 dezembro de 2000. A Deputada
Os Deputados Jair Bolsonaro e Nair Xavier Lobo con- Maria do Carmo Lara requereu a dispensa da leitura
vergiram no entendimento apresentado pelo Relator. da Ata. Ouvido o plenário, foram aprovados o requeri-
O Deputado Coriolano Sales assumiu a Presidência mento e a Ata. Ordem do Dia: A - Requerimentos: 1 -
nesse momento. Manifestaram-se, ainda, contraria- Do Senhor Deputado Sérgio Novais, que "solicita a
mente ao parecer do Relator, os Deputados Fernan- realização de audiência pública, para tratar da aliena-
do Coruja, Bispo Rodrigues e Waldir Pires. O Deputa- ção do terreno ocupado pelo 10º GAC - Grupo de
do Osmar Serraglio manifestou-se concordatamente Artilharia de Campanha, com a presença do Coman-
ao parecer do Relator. O Deputado Ronaldo Cezar dante do Exército, Ministério de Defesa, Represen-
Coelho reassumiu a Presidência nesse momento. Os tantes do Ibama, do Conselho Regional de Engenha-
Deputados José Genoíno, Waidir Pires e Sérgio Mi- ria, Arquitetura e Agronomia, Instituto dos Arquitetos
randa apresentaram requerimento de adiamento de do Brasil, da Prefeitura de Fortaleza, da Câmara de
votação, por cinco sessões, nos termos do art. 117, X, Vereadores, da Assembléia Legislativa, e do Procura-
do Regimento Interno. Em votação, foi aprovado o re- dor da República no Estado do Ceará, Sr. Alexander
querimento. O Deputado Bispo Rodrigues solicitou Sales". O Presidente adiou a apreciação da matéria,
verificação de votação. O Senhor Presidente convi- aguardando a chegada do Autor. 2 - Do Senhor De-
dou o Deputado Fernando Coruja para proceder à, putado José índio, que "solicita a criação do Pólis De-
chamada nominal. Feita a chamada, verificou-se in- bate - um programa de debate e com temas relativos
suficiência de quorum para votação. Encerramento: às questões urbanas, a ser divulgado pela TV Câma-
Em razão da deficiência de quorum apresentada, o ra". O Presidente José índio passou a direção dos tra-
Senhor Presidente encerrou a presente reunião às balhos ao Primeiro Vice-Presidente, Deputado Fran-
quinze horas e oito minutos, marcando outra para cisco Garcia, e justificou sua proposição como um
amanhã, quinta-feira, às nove horas.,E, para constar, meio de intensificar a discussão de temas pertinentes
eu, Sérgio Sampaio Contreíras de Almeida, Secretá- ao âmbito desta Comissão, aumentando o volume de
rio, lavrei a presente Ata, que, depois de aprovada, informação e a responsabilidade deste órgão. Discuti-
será assinada pelo Senhor Presidente e encaminha- ram o requerimento e louvaram a iniciativa do Presi-
da à publicação no Diário da Câmara dos Deputa- dente os senhores Deputados Adolfo Marinho, Gus-
dos. Deputado Ronaldo Cezar Coelho. tavo Fruet, Sérgio Novais e as Senhoras Deputadas

Maria do Carmo Lara e Iara Bernardi. A Deputada
Iara Bernardi declarou que o nome Pólis não é um ter
mo popular, e sugeriu que a Comissão procurasse um
nome de maior apelo. A Deputada também sugeriu
que o tema do primeiro programa seja o Estatuto da
Cidade. O Deputado Gustavo Fruet aproveitou para
cumprimentar a Comissão pela realização da 11 Con
ferência das Cidades, sobre resíduos sólidos, ressal
tando a qualidade dos debates e o grande volume de
informações que foram obtidos no evento. Acrescen
tou que a Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior deve pressionar a Casa para agilizar a instala
ção da Comissão Especial para criar a Lei Nacional
de Resíduos Sólidos, declarando que são quarenta e
oito projetos apensados ao Projeto de Lei nº 203/91,
com diversos enfoques ao tema, que precisam ser
apreciados. O Deputado Sérgio Novais, além de re
gistrar o sucesso da 11 Conferência das Cidades, afir
mou que o programa proposto pelo Presidente é fun
damentai para que a Comissão possa influenciar as
localidades passando informação sobre higiene, sa
neamento, deposição correta do lixo, etc. Declarou
que, cobrindo estes aspectos de enorme importância
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e propagando as recomendações do documento Vi~ referentes à tributação de produtos reciclados junto à
são 21 - água como um direito humano e não apenas Receita Federal, em especial a aplicação de alíquo~

como um bem comercial, a Comissão estaria prestan~ tas, bem como a legislação e regulamentação aplicá-
do uma grande contribuição. O Deputado Sérgio No- veis e o impacto na receita". Não houve discussão.
vais concluiu sugerindo que a habitação popular seja Em votação, o requerimento foi aprovado por unani~

o tema da próxima conferência a ser realizada por midade. d) - Do Senhor Deputado Gustavo Fruet,
esta Comissão. Em votação, o requerimento foi apro- que "solicita seja encaminhado ao Conselho Nacional
vado unanimemente. O Deputado José [ndio reassu- do Meio Ambiente - CONAMA, pedido para analisar
miu a Presidência da Sessão e, após ouvir o Plenário, sugestões e críticas à Resolução nº 257, em especial
retornou ao item 1 da Pauta nº 1 - Do Senhor Deputa- relativas ao art. 13, o qual trata da destinação final de
do Sérgio Novais, que "solicita a realização de au- baterias, abordadas na " Conferência das Cidades".
diência pública, para tratar da alienação do terreno Não houve discussão. Em votação, o requerimento
ocupado pelo 10º GAC - Grupo de Artilharia de Cam- foi aprovado por unanimidade. e) - Do Senhor Depu-
panha, com a presença do Comandante do Exército, tado Gustavo Fruet, que "solicita junto à Presidência
Ministério de Defesa, Representantes do Ibama, do da Câmara dos Deputados a indicação dos membros
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e para a instalação de Comissão Especial tendente a
Agronomia, Instituto dos Arquitetos do Brasil, da Pre- analisar a legislação e propostas de projetos de lei re-
feitura de Fortaleza, da Câmara de Vereadores, da ferentes a resíduos sólidos, anexados ao Projeto de
Assembléia Legislativa, e do Procurador da Repúbli- Lei nº 203/91 originário do Senado Federal". Não
c~ no Estado do Ceará, Sr. Alexander S.ale~':. O Pre- houve discus~ão. Em, votação, o requerimento foi
sldent~ P!SSoU a palavra ao Autor, qU? Justificou s~a aprovado por unanimidade. O Presidente retornou ao
prop~slçao. An,tes de col~car o r~quenmento em ~I?- requerimento de autoria do Deputado Sérgio Novais,
cussao, o Presld~nte Jose Indío Informou ao PI~n~no colocando-o em discussão. O Deputado Adolfo Mari-
que se ause~tana naquele momento, para participar nho parabenizou o Autor, associando-se à iniciativa e
de um~ r:u~lao para o evento Sta~but + 5, ~assando sugeriu que fosse realizado um estudo nos documen-
a Presldencla ao Deputad? ,FranCISco Garc~a. O De- tos cartoriais para determinar a origem do imóvel
putad? ~~stavo Fruet soh~ltou urp~ qu.estao de .~r- pois, caso tenha havido doação, a finalidade do uso
dem, JUstificando que tambem partlclpana da reumao do terreno tem que ser especificada na escritura e,
supracitada, e pediu a inversão da pauta para que ocorrendo modificação do fim, o imóvel retornaria ao
fossem apreciados os requerimentos extrapauta de domínio público, sem ônus para o poder público local.
sua autoria, que contavam com o número de assina- Em votação, o requerimento foi aprovado por unani-
turas necessárias para inclusão na pauta. Ouvido o midade. B - Proposições Sujeitas à Apreciação Con-
Plenário, a solicitação de inversão de pauta do Depu- clusiva das Comissões: Tramitação Ordinária: 1 _
tado Gustavo Fruet foi aprovada unanimemente. Projeto de Lei nº 1.972/99 - do Sr. Marcos Cintra -
Extrapauta- Requerimentos: a) - Do Senhor Deputa- que "altera a Lei nº 4.771 , de 15 de setembro de 1965
do Gustavo Fruet, que "solicita à Consultoria Legisla- - Código Florestal, dispondo sobre as áreas de pre-
tiva estudos tendentes a analisar as críticas e suges- servação permanente em áreas urbanas". Relato-
tões pe:ra definir a conceituação do serviço de Iimpe- ra: Deputada Iara Bernardi. Parecer: contrário ao
za pública, sua tributação como taxa, tarifa ou outra PL nº 1.972/99 e seus apensados PL nOs 2.995/00 e
modalidade e formas de cobrança, considerando su- 2.838/00. Na ausência da Relatora, o Presidente soli-
gestões apresentadas no âmbito da Comissão de Re- citou à Deputada Maria do Carmo Lara que procedes-
forma Tributária". Não houve discussão. Em votação, se a leitura do voto e encaminhamento da votação.
o requerimento foi aprovado por unani,midade. b) - Em discussão, o Deputado Adolfo Marinho decla.rou
Do Senhor Deputado Gustavo Fruet, que "solicita à que a preservação de cobertura vegetal nas área ur-
Consultoria Legislativa estudos tendentes a analisar banas realmente não pode ser abordada com as dire-
as críticas e sugestões referentes a incentivos fiscais, trizes do Código Florestal, e que o parecer da Relato-
como alteração de alíquotas para comercialização de ra, na forma como está redigido o projeto, é sensato.
produtos reciclados". Não houve discussão. Em vota- Entretanto, solicita vista ao projeto para que, junto
ção, o requerimento foi aprovado por unanimidade. c) com a Relatora, pudessem encontrar uma solução
- Do Senhor Deputado Gustavo Fruet, que "solicita para o problema e avançar nesta área, apresentando
que seja encaminhado requerimento de informações um referencial para a sociedade. O Presidente cOl1ce-
ao Ministro da Fazenda, com objetivo de obter dados deu a vista ao projeto, nos termos regimentais. O De-



COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ata da 36!! Reunião (Ordinária), realizada em
13 de dezembro de 2000

Às onze horas e dois minutos do día treze de de
zembro do ano dois mil, no Plenário 5, Anexo II da Câ
mara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio, com a presença dos De
putados Enio Bacci, Presidente; João Sampaio, João
Pizzolatti e Paulo Octávio, Vice-Presidentes; Alex
Canziani, Antônio do Valle, Clementino Coelho,
Emerson Kapaz, José Machado, Jurandil Juarez,
Márcio Fortes, Maria Abadia, Ricardo Ferraço, Rober
to Pessoa, Rubem Medina e Rubens Bueno - titula
res; Agnaldo Muniz, Antônio Cambraia, Fernando
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putado Sérgio Novais registrou que o Senado Federal reitos Humanos, com a finalidade de receberem ho-
estaria apreciando a Resolução nº 74, que modificava menagem por ocasião da apresentação da logomar-
a Resolução nº 78, possibilitando às concessionárias ca da Comissão, um trabalho voluntário desenvolvi-
de serviços básicos contrair empréstimos. O Presi- do pelos alunos da Faculdade de Belas Artes de São
dente solicitou ao secretário que procedesse à leitura Paulo". Em votação, o requerimento foi aprovado
da Ata da presente reunião. O Deputado Sérgio No- por unanimidade dos presentes. 2} Requerimento
vais requereu a dispensa da leitura da Ata. Ouvido o nº61/2000-do Sr. Marcos Rolim-que"requera reali-
Plenário, foram aprovados o requerimento e a Ata. zação, pela Comissão de Direitos Humanos, da V Ca-
Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou ravana Nacional de Direitos Humanos". Em discus-
encerrados os trabalhos, desejando a todos um feliz são, fez uso da palavra os deputados Nelson Pelleg-
natal e próspero ano novo. E, para constar, eu, Jorge nino, Padre Roque e Fernando Gabeira. Em votação,
Henrique Cartaxo, Secretário, lavrei a presente Ata o requerimento foi aprovado por unanimidade dos
que, lida e aprovada, será assinada pelo senhor Pre- presentes. C) Balanço das atividades realizadas pela
sidente, Deputado José índio, e encaminhada à pu- Comissão de Direitos Humanos durante o ano de
bliçação no Diário da Câmara dos Deputados. 2000. O} Apresentação da logomarca da Comissão

_ de Direitos Humanos, com as presenças do farmãndo
COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS José Antônio Catuzzo Júnior - Autor da logomarca e

do Professor Auresnede Pires Stephani - Coordena
dor de Desenho Industrial da Faculdade de Belas
Artes de São Paulo. Fez uso da palavra o formando
José Antônio Catuzzo para agradecer em nome dos
alunos da Faculdade de Belas Artes a oportunidade
de participarem do concurso. Concluída a pauta foi
suspensa a reunião para lavratura da present~,Ata.
Reaberta a reunião, assumiu a presidência o Deputa
do Marcos Rolim e foi solicitada a dispensa da leitura
da Ata pelo Deputado Fernando Gabeira. Em discus
são, ninguém fez uso da palavra. Em votação, a Ata
foi aprovada por unanimidade dos presentes. Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os
trabalhos às quinze horas e quarenta e cinco minutos.
E, pana constar, eu, Márcio Marques de Araújo, Se
cretário, lavrei a presente Ata, que depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e encami
nhada à publicação no Diário da Câmara dos Depu
tados. Deputado Marcos Rolim, Presidente.

Ata da 17" Reunião (Ordinária) realizada, em
13 de dezembro de 2000

Às quinze horas do dia treze de dezembro de
dois mil, reuniu-se a Comissão de Direitos Humanos, no
Plenário nº 9 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
convocada pelo Presidente da Comissão, Deputado
Marcos Rolim, na forma regimental. O Livro de Pre
sença registrou o comparecimento dos Deputados
Eduardo Barbosa, Flávio Arns, Givaldo Carimbão,
Alberto Fraga, Júlio Delgado, Marcos Rolim, Nelson
Pellegrino, Padre Roque, José Unhares, Minam Reid,
Cabo Júlio e Regis Cavalcante, titulares. Nilmário Mi
randa, Fernando Gabeira, Uncoln Portela, suplentes.
Compareceram, ainda, os Deputados Feu Rosa e
Esther Grossi. Havendo número regimental, o Presi
dente declarou abertos os trabalhos e colocou em
discussão as Atas das reuniões dos dias 22 de agos
to, 23 de novembro e 6 de dezembro. Em discussão,
ninguém fez uso da palavra. Em votação, as Atas fo
ram aprovadas por unanimidade dos presentes. A}
Informes da Presidência: I) Homenagem ao represen
tante da Unesco no Brasil, Dr. Jorge Wertheim, pela
parceria desenvolvida com a Comissão na defesa
dos direitos humanos no país. Fizeram uso da palavra
os Deputados Fernando Gabeira e Esther Grossi que
ressaltaram a importância do trabalho da Unesco no
Brasil através de seu representante. Agradecendo
as manifestações, usou da palavra o Sr. Jorge Wert
heim. B) Ordem do Dia: I) Requerimento nº 60/2000 
do Sr. Marcos Rolim - que "requer que sejam convi
dados os Srs. José Antônio Catuzzo Júnior - Forman
do da Faculdade de Belas Artes/SP e Auresnede Pi
res Stephani - Professor, Coordenador de Desenho
Industrial, também da Faculdade de Belas Artes, para
participarem!le reunião ordinária da Comissão de Di-
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Zuppo, Francisco Garcia, Udia Qyinan, Ronaldo Vas- gases em veículos automotores e dá outFaS I3r-ovidên-
concellos e Zaire Rezende - suplentes; Jair Meneg- cias". Relator: Deputado José Machado. Parecer: fa-
helli, não-Membro. Deixaram de comparecer os De- vorável. Vista ao Deputado ALex Canziani, em
putados Ana Catarina, Armando Monteiro, Gerson 4-10-00. Discutiram a matéria os Deputados Alex
Gabrielli, Jairo Carneiro, João Caldas, Júlio Redec- Canziani, Rubem Medina e José Machado. Retirado
ker, Luiz Mainardi, Múcio Sá e Sérgio Guerra. Haven- de pauta por solicitação do relator. 5 - Projeto de Lei
do número regimental, o Presidente, Deputado Enio nº 32-A/99 - do Sr. Paulo Rocha - que "cria o balanço
Bacci, deu por abertos os trabalhos. Discussão e Vo- social para as empresas que menciona e dá outras
tação das Atas: O Presidente colocou em discussão providências". Relator: Deputado José Machado. Pa-
as atas das reuniões anteriores. Em votação, foram recer: favorável, com adoção da emenda apre senta-
aprovadas unanimemente. " - Expediente: A) Co- da na Comissão de Trabalho, de Administração e
municação de matéria distribuída: Distribuição nº Serviço Público. Vista conjunta aos Deputados Luiz
19/00, em 18-11-00; nº 20/00, em 7-12-00. Redistri- Mainardi e Múcío Sá, em 26-4-00. Retirado de pauta
buição nº 12/00, em 7-12-00. Nos termos do art. 43 por solicitação do autor. 6 - Projeto de Lei nº 1.285/99
do Regimento Interno, o Deputado Enio Bacci passou - do Sr. Freire Júnior - que "acrescenta parágrafo ao
a Presidência ao Deputado Rubem Medina. 111 - art. 42 da Lei nº 7.357, de 2 de setembro de 1985, es-
Ordem do Dia: A - Proposições Sujeitas À Aprecia- tabelecendo a obrigatoriedade de pagamento pelos
ção do pienário da Casa: Tramitação Ordinária: 1 - bancos, de cheque com valor igualou inferior ao Iimi-
Projeto de Lei nº 3.481/00 - do Sr. Geraldo Simões - te de emissão ao portadora. Relator: Deputado João
que "obriga as indústrias de cigarro e de derivados de Pizzolatti. Parecer: favorável ao projeto, com substitu-
tabaco a custear a recuperação dos dependentes de tivo, e à emenda apresentada ao substitutivo. Em vo-
fumo". Relator: Deputado Enio Bacci. Parecer: favo- tação, foi aprovado unanimemente o projeto, com
rável. Vista ao Deputado Emerson Kapaz. O Deputa- substitutivo, nos termos do parecer do relator. 7 -
do Enio Bacci reassumiu a Presidência. B - Proposi- Projeto de Lei nº 1.484-A/99 - do Sr. Átila Lins - que
ções Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comis- "cria área de livre comércio no Município de Parintins,
sões: Prioridade: 2 - Projeto de Lei nº 2.316/00 - do no Estado do Amazonas e dá outras providências".
Sr. Paulo Octávio - que "modifica o art. 4º da Lei nº Relator: Deputado Jurandil Juarez., Parecer: favorá-
7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta vel. Vista ao Deputado José Machado, em 2-8-00. Em
o art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, votação, foi aprovado o projeto, nos termos do pare-
institui o Fundo Constitucional de Financiamento do cer do relator, contra o voto do Deputado José Ma-
Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financia- chado.8 - Projeto de Lei nº 2.438/00 - da srª Nair Xa-
menta do Nordeste - FNE, e o Fundo Constitucional vier Lobo - que "dispõe sobre a aplicação de parcela

Ic .'
de Financiamento do Centro-Oeste FCO, e dá outras dos recursos das disponibilidades financeiras do Fun-
providências". Relator: Deputado Clementino Coelho. do de Amparo ao Trabalhador no financiamento do
Parecer: favorável ao projeto e à emenda apresenta- desenvolvimento qo turismo nacional". Relator: De-
da na Comissão, com substitutivo, e parcialmente fa- putado João Pizzolatli. Parecer: favorável ao projeto
vorável à emenda apresentada ao substitutivo. Vista e às emendas apresentadas na Comissão, com subs-
conjunta aos Deputados José Machado e Rubem Me- titutivo. Vista ao Deputado Alex Canziani. 9 - Projeto
dina, em 22-11-00. Discutiu a matéria o Deputado Ru- de Lei nº 2.855/00 - do Sr. João Magno - que "institui
bem Medina. Em votação, foi aprovado unanimemen- como condição para se concretizarem operações do
te o projeto, com substitutivo, nos termos do parecer Programa Nacional de Desestatização a assinatura,
do Relator. Tramitação Ordinária: 3 - Projeto De Lei peJo adquirente, de termo de renúncia a créditos fis-
nº 1.864-A/96 - do Sr. Delfim Netto - que "dispõe so- cais da empresa alienada referentes a fatos gerado-
bre a instalação e o funcionamento da Estação Adua- res anteriores à publicação do edital de desestatiza-
neira Interior e dá outras providências". Relator: De- ção". Relator: Deputado Luiz Mainardi. Parecer: favo-
putado José Machado. Parecer: contrário. Vista ao rável. Vista ao Deputado Alex Canziani, em 22-11-00.
Deputado João Pizzolatti, em 10-5-00. Retirado de Em votação, foi aprovado unanimemente o projeto,
pauta por solicitação do autor. 4 - Projeto de Lei nº nos termos do parecer do relator. 10- Projeto de Lei
4.671-A/98 - do Sr. Jair Meneguelli - que "disciplina a nº 2.912/00 - do Sr. Benedito Dias - que "cria a Zona
instalação, uso e manutenção de sistemas de injeção Franca de Macapá e Santana, no Estado do Amapá,
de combustfvel, sondas de controle de mistura, con- e dá outras providências". Relator: Deputado Francis-
versares cataiíticos, sistemas de escapamento de co Garcia. Parecer: contrário. Vista ao Deputado Ju-



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Ata da 50!! Reunião (Ordinária), realizada em
13 de dezembro de 2000

Às dez horas e trinta minutos do dia treze de de
zembro de dois mil, reuniu-se a Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, no Plenário nº 10 do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, sob a presidência do De
putado Gilmar Machado. A lista de presença registrou
o comparecimento dos Deputados Agnelo Queiroz,
Átila Lira, Celcita Pinheiro, Clóvis Volpi, Eber Silva,
Eduardo Seabra, Esther Grossi, Flávio Arns, Gilmar
Machado, João_Matos, Jonival Lucas Junior, Maria
Elvira, Neto Rodolfo, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osval
do Biolchi, Pastor Amarildo, Paulo Lima, Pedro Wilson
e Walfrido Mares Guia - titulares; e Clementino Coe
lho, Dino Fernandes, Gastão Vieira, Iara Bernardi,
Ivan Paixão, Joel de Hollanda, José Linhares, Lídia
Quinan, Luiz Bittencourt, Milton Monti, Minam Reid,
Osmar Serraglio, Philemon Rodrigues, Professor Lui
zinho e Raimundo Gomes de Matos, suplentes. Dei
xaram de registrar suas presenças- os Deputados
Ademir Lucas, Bonifácio de Andrada, Eurico Miranda,
Luis Barbosa, Mansa Serrano, Osvaldo Coelho, Zé
Gomes da Rocha e Zezé Perrella. Compareceu tam
bém o Deputado Agnaldo Muníz. Ata: Havendo núme
ro regimental, o Presidente declarou abertos os tra
balhos, dispensando a leitura das atas das reuniões
anteriores, realizadas em 6 e 7 de dezembro, em vir
tude de sua distribuição por cópias. Logo após, sub
meteu as atas à discussão. Não havendo quem qui
sesse discuti-Ias foram imediatamente submetidas à
votação, tendo aprovação unânime. Expediente: O
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randil Juarez, em 7-12-00. Discutiram a matéria os dade. Antes de encerrar, usaram da palavra para
Deputados Alex Canziani, Jurandíl Juares, José Ma- enaltecer o trabalho desenvolvido pela Comissão sob
chado, João Pizzolatti e Antônio do Valle. Em vota- a presidência do Deputado Enio Bacci durante o ano,
ção, foi rejeitado o parecer do Relator, contra os votos os Deputados Jurandil Juarez, Rubens Bueno e..José.
dos Deputados Alex Canziani e José Machado, sen- Machado. O Presidente agradeceu aos colegas, à as-
do designado o Deputado Jurandil Juarez para redigir sessoria e à secretaria, pela importante colaboração
o parecer vencedor. Nos termos regimentais, o Depu- prestada. Após a discussão e votação das matérias, o
tado Jurandil Juarez solicitou permissão para ofere- Presidente suspendeu os trabalhos para a confecção
cer parecer oral à matéria, o que foi concedido. Em da ata. Reabrindo os trabalhos, o Deputado Enio Bac-
votação a matéria, foi aprovado o projeto, nos termos ci colocou em discussão e votação a presente ata,
do parecer vencedor do Deputado Jurandil Juarez, que foi aprovada por unanimidade. Encerramento:
contra os votos dos Deputados José Machado e Alex Nada mais havendo a tratar, às treze horas e sete mi-
Canziani. 11 - Projeto de Lei nº 2.943/00 - do Sr. Ne- nutos, o Presidente encerrou os trabalhos. E, para
uton Lima - que "dispõe sobre a produção de apare- constar, eu, Aparecida de Moura Andrade, Secretá-
lhos de DVD". RelatorA: Deputada Marisa Serrano. ria, lavrei a presente ata que depois, de lida e aprova-
Parecer: favorável. Vista ao Deputado Alex Canziani. da, será assinada pelo Presidente e encamin~ada à
12 - Projeto de Lei nQ 3.256/00 - do Sr. José Macha- publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
do e outros - que "altera o § 1º e revoga os § 3º, 4º, 5º Deputado Enio Bacci.
e 6º do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de
1995". Relator: Deputado Rubens Bueno. Parecer:
favorável, com substitutivo. Discutiram a matéria os
Deputados José Machado e Jurandil Juarez. Em vo
tação, foi aprovado unanimemente o projeto, com
substitutivo, nos termos do parecer do relator, com
complementação de voto. 13 - Projeto de Lei nº
4.726/98 - do Sr. Átila Lins - que "concede isenção
de tributos às microempresas e empresas de peque
no porte". Relator: Deputado Gerson Gabrielli. Pare
cer: favorável. Vista à Deputada Maria Abadia, em
5-5-99. Em votação, foi aprovado unanimemente o
projeto, nos termos do parecer do relator. 14 - Proje
to de Lei nº 525/99 - do Sr. Léo AI~~ntara ::; que "au
toriza o Poder Executivo a criar o Fundo de Apoio à
Microempresa, a ser administrado pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, alte
rando a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997".
(Apensados os PL nOs: 547/99, 614/99, 1.157/99 e
1.666/99). Relator: Deputado Gerson Gabrielli. Pare
cer: favorável ao principal e aos apensados, com
substitutivo, e contrário às emendas apresentadas ao
substitutivo. Vista ao Deputado Rubem Medina, em
B-12-99. Retirado de pauta. 15 - Projeto de Lei nº
2.543/00 - do Sr. Wellington Dias e outros - que "alte
ra a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e dá ou
tras providências". Relator: Deputado João Sampaio.
Parecer: favorável, com emenda. Vista ao Deputado
Alex Canziani, em 14-6-00. Retirado de pauta para
apensação do PL nº 3.748/00. Após a discussão e vo
tação das matérias, o Presidente suspendeu os tra
balhos para a confecção da ata. Reabrindo os traba
lhos, o Deputado Enio Bacci colocou em discussão e
votação a presente ata, que foi aprovada por unanimi-
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presidente informou aos senhores deputados que petáculos públicos". Apensados: PLs nºs 1.895/96 e
nos dias 29-11-00 e 11-12-00 foram feitas as distribui- 2.422/00. Relator: Deputado Walfrido Mares Guia.
ções de proposições nºs 23 e 24 de 2000. O Deputa- Parecer: contrário ao PL 2.053/96 e aos PLs 1.895/99
do Walfrido Mares Guia apresentou requerimento de e 2.422/00, apensados. Lido o parecer pelo relator,
preferência para apreciação do PL nº 2.053/96 (item- nao houve quem qUisesse pe-cfii'-ã palavra para discu-
17 da pauta), logo após a deliberação sobre o PL nº ti-lo. Submetido à votação, o parecer teve aprovação
1.866/99 (item nº 3 da pauta). Submetido à votação, o unânime. Inversão de pauta: 21 - Projeto de Lei nº
requerimento teve aprovação unânime. O Deputado 3.343/00 - do Sr. Dr. Hélio - que "acrescenta parágra-
Clóvis Volpi apresentou requerimento de preferência fos aos arts. 50 e 91 da Lei nº 9.615, de 24 de março de
para apreciação do PL nº 3.343/00 (item 21 da pauta). 1998, que 'Institui normas gerais sobre desporto e dá
Submetido à votação, o requerimento teve aprovação outras providências"'. Relator: Deputado Clóvis Volpi.
unânime. Ordem do Dia: O Presidente comunicou Parecer: favorável. Vista concedida ao Deputado Pro-
aos membros da Comissão que, nos termos do art. fessor Luizinho 4 - Projeto de Lei nº 2.453/00 - do Sr.
164,1, do RI, declarou prejudicado o Projeto de Reso- Robério Araújo - que "acrescenta inciso IV ao § 20 do
lução nº 61100, do Senhor Wagner Salustiano e ou- ant. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
tros, que "institui Comissão Parlamentar de Inquérito que "altera a iegislação do imposto de renda das pes-
destinada a apurar a regularidade do contrato entre a soas jurídicas, bem como da contribuição social sobre
CBF e a Nike", por haver perdido a oportunidade, em o lucro líquido, e dá outras providências", e inciso VII
vista da instalação de CPI com o mesmo objetivo, re- ao 12 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
sultante de requerimento. A - Proposições sujeitas à que "altera a legislação do imposto de renda das pes-
apreciação pelo Plenário da Casa: Prioridade: 1 - Pro- soas físicas e dá outras providências". Relator: Depu-
jeto de lei nº 3.590/00 - do Poder Executivo (MSC nº tado Alberto Mourão. Parecer: favorável, com emen-
1.356/00) - que "dispõe sobre a transformação da Esco- das (2). Vista ao Deputado Osvaldo Biolchi, em
la Federal de Engenharia de Itajubá em Universidade 31-5-00. Adiado. 5 - Projeto de Lei nº 594/99 - do Sr.
Federal de Itajubá - UNIFEI, e dá outras providênci- Bispo Wanderval- que "altera a Lei nº 9.696, de 19 de
as". Relator: Deputado Walfrido Mares Guia. Parecer: setembro de 1998, que dispõe sobre a regulamenta-
favorável, com emendas (3). Lido o parecer pelo rela- ção da profissão de Educação Física e cria os respec-
tor, não houve quem quisesse pedir a palavra para tivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de
disc..uti-Io.•S~bmetido ~ vo!ação, .0.p~recer tev~ apro- Educação Física, a fim de suprimir a permissão do
vaçao unanr~e ..Tramltaçao Ordlnárra: 2 - Proj~to de exercício da profissão aos práticos". Apen~ados: PL
Decreto Legislativo n9 385/99 - do Sr. Pedro Wilson e nºs 1.116/99 e 1.900/99. Relator: Deputado Joel de
OutlOS - que "susta a aplicação do disposto no Decreto hollanda. Parecer: favorável ao PL nº 1.900/99, apen-
nº 3.276, de 6 de dezembro de 1999". Relator: Depu- sado, com substitutivo, e contrário ao PL nº 594/99 e
tado EBER SILVA.,Parecer: favorável. VISTA conce- ao PL nº 1.116/99, apensado. Vista concedida à De-
dida ao Deputado Atila Lira, em 4.10-00. o Deputado putada Esther Grossi, em 4-10-00., Lido o parecer
Clóvis Volpi apresentou requerimento de retirada de pelo Relator, tiveram concedida a palavra para discu-
pauta da matéria. Submetido à votação, o requeri- ti-lo os Deputados Walfrido Mares Guia, Clóvis Volpi,
mento teve aprovação unânime. Retirado de pauta. 3 Éber Silva, Professor Luizinho e Ivan Paixão. Subme-
- Projeto de Lei nº 1.866/99 - do Sr. Luiz Alfredo Sa- tido à votação, d parecer teve aprovação unânime. 6-
lomão -: que "dispõe sobre medidas de ação compen- Projeto de Lei nº 2.727/00 - do Sr. Gessivaldo Isaías-
satória para a implementação do princípio da isono- que acrescenta parágrafos ao art. 59 da Lei nº 9.394,
mia social do negro". Apensados: PLs nºs 3.004/00 e de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as di-
3.147/00. Relatora: Deputada Celcita Pinheiro. Pare- retrizes e bases da educação nacional- LDB - pro-
cer: favorável ao PL nº 1.866/99 e contrário aos PL porcionando melhorias no ensino fundamental, e dá
nºs 3.004/00 e 3.147/00, apensados. Lido o parecer outras providências". Relator: Deputado Jonival Lu-
pela relatora, não houve quem quisesse pedir a pala- cas JÚnior. Parecer: favorável, co~ emenda. Vista
vra para discuti-lo. Submetido à votação, o parecer concedida ao Deputado Osvaldo Biolchi, em
teve aprovação unânime. 8 - Proposições sujeitas à 6.12-00. Retirado de pauta. 7 - Projeto de Lei nº
apreciação conclusiva das Comissões: Tramitação 2.918/00 - do Sr. Avenzoar Arruda - que "dispõe so-
Ordinária: Inversão de pauta: 17 - Projeto de Lei nº bre a gratuidade do ensino para dependentes dos
2.053/96 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "dispõe professores, nas escolas onde lecionam;' Relatora:
sobre a gratuidade de ingresso de aposentados a es- Deputada Iara Bernardi. Parecer: favorável. Lido o pa-
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recer pela relatora, tiveram concedida a palavra para Deputado Éber Silva. Parecer: favorável. Lido o pare-
discuti-lo os Deputados Walfrido Mares Guia, tara cer pelo relator, teve concedida a palavra para discu-
Bernardi, Flávio Arns, Ivan Paixão, Joel de Hollanda, ti-lo a Deputado Esther Grossi. Submetido à votação,
Átila Lira e Maria Elvira. Encerrada a discussão, a Re- o parecer teve aprovação unânime. 15 - Projeto de

-Iatora do projeto, Deputada tara Bernardi, requereu o Lei nº 3.288/00 - do Sr. De Velasco - que "dispõe so-
adiamento da votação, por cinco sessões. Submetido bre a obrigatoriedade de tradução para a língua por-
à votação, o requerimento teve aprovação unânime. tuguesa de indicativos e outros escritos em língua es-
Adiada a votação, por cinco sessões. 8 - Projeto de trangeira e dá outras providências". Relatora: Depu-
Lei nº 2.966/00 - do Sr. Rainel Barbosa - que "deno- tada Celcita Pinheiro. Parecer: favorável. Lido o pare-
mina a subestação de energia elétrica do Linhão Nor- cer pela relatora, não houve quem quisesse pedir a
te-Sul da Eletronorte, situada no Município de Mirace- palavra para discuti-lo. Submetido à votação, o pare-
ma do Tocantins, de 'subestação Delfino Araújo Ma- cer teve aprovação unânime. 16 - Projeto de Lei nº
cedo"'. Relator: Deputado Luis Barbosa. Parecer: fa- 3.505/00 - do Sr. Ricardo Izar - que "dispõe sobre a
vorável, com substitutivo. Adiado. 9 - Projeto de Lei exclusividade de confecção de carteiras de estudante
nº 2.264-A/99 - da Sra. Marinha Raupp - que "altera em todos os níveis, por instituições de ensino e diretó-
a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que 'Institui rios ou centros acadêmicos". Relatora: Deputada Iara
normas gerais sobre desporto e dá outras providên- Bernardi. Parecer: contrário. Vista concedida ao De-
cias"'. Relator: Deputado Nelo Rodolfo. Parecer: fa- putado Paulo Lima. 18 - Projeto de Lei nº 73/99 - da
vorável. Vista ao Deputado João Matos, em 29.11-00. Sra. Nice Lobão - que "dispõe sobre o ingresso nas
Adiado. 10- Projeto de Lei nº 2442/00- dos Srs. GiI- universidades federais e estaduais e dá outras provi-
mar Machado e Walter Pinheiro - que "altera os dis- dências". Relator: Deputado Professor Luizinho. Pa-
positivos da Lei n2 4.024, de 20 de dezembro de 1961 recer: favorável, com substitutivo. O Deputado Walfri-
e dá outras providências". Relator: Deputado Agnelo do Mares Guia apresentou requerimento de retirada
Queiroz. Parecer: favorável ao PL nº 2.442/00, com de pauta da matéria. Submetido à votação, o requeri-
emenda. Vista ao Deputado Átila Lira, em 29.11-00. mento teve aprovação unânime. Retirado de pauta.
O Deputado Jonival Lucas Junior apresentou requeri- Assumiu a presidência dos trabalhos a Deputada Cel-
mento de retirada de pauta da matéria. Submetido à cita Pinheiro. 19 - Projeto de Lei nº 241/99 - do Sr.
votação, o requerimento teve aprovação unânime. Professor Luizinho - que "altera a Lei nº 9.224, de 24
Retirado de pauta. 11 - Projeto de Lei nº 2.792/00 - de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de
do Sr. Marcelo Déda - que acrescenta dispositivo à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda-
Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, que "Dis- mental e de Valorização do Magistério, na forma pre-
põe sobre o valor total das anuidades escolares e dá vista no art. 60, § 7º, do Ato das Disposições Constitu-
outras providências". Relator: Dêp~tado C-íementino cionais Transitórias". Apensados: PL nºs 328/99,
Coelho. Parecer: favorável. Vista ao Deputado João 2.514/00 e 2.686/00. Relator: Deputado Gastão Viei-
Matos, em 29-11-00. Lido o parecer pelo relator, teve ra. Parecer: favorável, com substitutivo, ao PL nº
concedida a palavra para discuti-lo o Deputado Wal- 241/99, e aos PL nºs 328/99, 2.514/00 e 2.686/00,
frido Mares Guia: Submetido à votação, o parecer teve apensados. Lido o parecer pelo relator, não houve
aprovação unânime. 12 - Projeto de Lei nº 3.407/00 - quem quisesse pedir a palavra para discuti-lo. Sub-
da Sra. Luiza Erundina - que "declara o Arquiteto metido à votação, o parecer teve aprovação unânime.
Oscar Niemayer, Patrono da Arquitetura brasileira". 20 - Projeto de Lei nº 2.299/00 - do Sr. Marcos Cintra
Relator: Deputado Luiz Barbosa. Parecer: favorável. - que acrescenta dispositivo à Lei nº 9.615, de 24 de
Adiado. 13 - Projeto de Lei nº 3.468/00 - da Sra. março de 1998, que "Institui normas gerais sobre
Mansa Serrano - que "institui o ano de 2002 como desporto e dá outras providências". Relator: Deputa-
'Ano do Educador' à dá outras providências". Relato· do João Matos. Parecer: favorável. O Deputado João
ra: Deputada Nice Lobão. Parecer: favorável. Lido o Matos apresentou requerimento de retirada de pauta
parecer pela relatora, tiveram concedida a palavra da matéria. Submetido à votação, o requerimento
para discuti-lo os Deputados Ivan Paixão, Paulo teve aprovação unânime. Retirado de pauta. 22 -
Lima, Professor Luizinho e Nica Lobão. Submetido à Projeto de Lei nº 3.558/00 - do Sr. Pedro Canedo -
votação, o parecer teve aprovação unânime. 14 - que "institui o Dia Nacional de Combate ao Glauco-
Projeto de Lei n2 3.549/00 - da Sra. Esther Grossi - ma". Relator: Deputado Agnelo Queiroz. Parecer: fa-
que "dispõe sobre a universalização das bibliotecas vorável, com emenda. Adiado. Nada mais havendo a
escolares e determina outras providencias. Relator: tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às doze ho-



COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Ata da 33l! Reunião (Ordinária) realizada em
13 dezembro de 2000

Às 11 horas e 16 minutos do dia treze de dezem
bro de dois mil, reuniu-se a Comissão de Finanças e
Tributação, no plenário nº 4 do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, sob a presidência de seu titular, De
putado Jorge Khoury, presentes os seguintes Depu
tados: Antonio Cambraia e Gastão Vieira, Vice-Presi
dentes; Custódio Mattos, José Militão, Rodrigo Maia,
Sampaio Dória, Silvio Torres, Veda Crusius, Edinho
Bez, Germano Rigotto, Milton Monti, Pedro Novais,
Carlito Merss, João Paulo, José Pimentel, Ricardo
Berzoini, Eni Voltolini, Fetier Júnior, Dr. Evilásio, Mar
cos Cintra e Pedro Eugênio (Titulares); Iris Simões,
Juquinha, Luiz Carlos i-1auly, Ricardo Ferraço, Antô
nio do Valle, Coriolano Sales, Benito Gama, Antonio
Palocci, Luiz Carlos Heinze, Eujácio Simões e Emer
son Kapaz, Suplentes. Deixaram de registrar presen
ça os Deputados Antonio Kandir, Basílio Villani, Max
Rosenmann, José Aleksandro, José Priante, Chico
Sardelli, Deusdeth Pantoja, João Carlos Barcelar,
José Ronaldo, Lael Varella, Mussa Demes, Roberto
Brant, Enivaldo Ribeiro, Iberê Ferreira e Wanderley
Martins. Havendo número regimental, o Presidente
declarou abertos os trabalhos. Foram aprovadas,
unanimemente, as Atas das 31 ªe 321'1 reuniões. Ordem
do bia: 1) Projeto de Lei Complementar nº 246/90 - do
Sena;do Federal (PLS nQ 224/89) - que "estabelece
condições para a aposentadoria especial dos servi
dores públicos civis da União, Estados, Municípios e
do Distrito Federal, bem como dos trabalhadores regi
dos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT".
(Apensados: PLP nO' 77/89, 144/89,212189,249/90,
258/90, 18/91, 37/91, 49/91, 51/91 e 53/91). Relator:
Deputado Eujácio Simões. Parecer: pela inadequa
ção financeira e orçamentária do Projeto, dos PLP
n°S 77/89, 144/89, 212/89, 249/90, 258/90, 18/91,
37/91,49/91,51/91 e 53/91, apensados, e do Substi
tutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público. Adiada a discussão. 2) Projeto de Lei
Complementar nº 128/00 - do Senado Federal (PLS
nº 671/99) - que "altera dispositivos da Lei nº 5.172,
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ras e trinta e cinco minutos, antes convocando os de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacio-
membro da Comissão a participarem de reunião ordi- nal), da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964
nária, amanhã, dia 14 <;Ie dezembro. às dez horas (Lei de Condomínios e Incorporações) e do Decre-
destinada à apreciação de prosições. E, para constar, to-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de Falên-
eu, Carla Rodrigues,de Medeiros, Secretária, lavrei a cias)". Relator: Deputado Mussa Demes. Parecer;
presente Ata, que sera assinada Presidente, Deputa- pela inadequação financeira e orçamentária. Adiada a
do Gilmar Machado e publicada no Diário da Câma- discussão. 3) Projeto de Decreto Legislativo nº 419/00
ra dos Deputados. - do Sr. Ricardo Berzoini - que "susta a aplicação do

disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacio
nal nº 2.707, de 30 de março de 2000". Relator: Depu
tado Pedro Eugênio. Parecer: pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação, com Substitutivo. Adiada a
discussão. 4)' Projeto de Decreto Legislativo nº
442100 - qo Sr. Antonio Palocci - que "susta a aplica
ção do disposto nos arts 4º e 5º da Instrução Normati
va SRF nº 33, de 1999". Relator: Deputado Pedro No
vais. Parecer: pela compatibilidade e pela adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.
Adiada a discu!jôsão. 5) Projeto de Lei nº 450-A/95 
do Sr. Osvaldo Biolchi - que "altera a Lei nº 4.504, de
30 de novembro de 1964, a fim de definir as hipóteses
de utilização dos Títulos da Dívida Agrária, conforme
prevê o artigo 104 da Constituição Federal". (Apensa
do: PL nº 1.389/95). Relator: Deputado Dr. Evilásio.
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela rejeição do Projeto, do PL nº 1.389/95,
apensado, das emendas a eles apresentadas e do
Substitutivo da Comissão de Agricultura e Política
Rural. Vista ao Deputado Fetier Júnior. 6) Projeto de
Lei nº 3.623/97 - do Sr. Odelmo Leão - que "cohcede
isenção do imposto de importação para equipamen
tos destinados a prover segurança ao transporte de
cargas e estabelece incentivos fiscais para despesas
com a mesma finalidade". Relator: Deputado Fetier
Júnior. Parecer: pela incompatibilidade e pela inade
quação financeira e orçamentária. Retirado de pauta, por
solicitação do Relator. 7) Projeto de Lei nº 4.221-A/98
do Sr. João Fassarella - que "altera a Lei nº 9.530, de
10 de dezembro de 1997, para excluir o Fundo Nacio
nal de Assistência Social e o Fundo Nacional da Crian
ça e do Adolescente da regra de destinação de supe
rávits para a amortização da dívida pública federal".
(Apensado: PL nº 4.281/98). Relator: Deputado Fetter
Júnior. Parecer: pela inadequação financeira e orça
mentária do Projeto, do PL nº 4.281/98, apensado, e
do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília. Adiada a discussão. 8) Projeto de Lei nº 4.389-A/98
- do Sr. João Cóser - que "cria o Programa de Recupe
ração do Solo Agrícola das pequenas pr0priedades
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rurais e dá outras providências". Relator: Deputado disse que, no art. 32 , § 22, estavam relacionadas as as-
Fetter Júnior. Parecer: pela não implicação da emen- sociações formadas por pequenos produtores que se-
da da Comissão de Agricultura e Política Rural com riam beneficiadas pelo programa. Ressaltou que exis-
aumento ou diminuição da receita ou das despesa tiam três grandes problemas a serem enfrentados: no
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à art. 19 , a competência que já não cabia ao Ministério
adequação financeira e orçamentária e pela inade- da Agricultura, na área da agricultura familiar; no art.
quação e incompatibilidade financeira e orçamentária 5º, parágrafo único, a questão dos retornos, que for-
do Projeto. Na discussão da matéria, o Relator disse mariam um fundo rotativo, que a Norma Interna proi-
não ser contra a iniciativa, porém alertou que ela pre- bia. Por isso, a seu ver, ou se alterava a norma ou o
via subsídios sem estimar a quantidade, além da cria- parágrafo único do art. 5º ficaria incompatfvel; por fim,
ção de um fundo rotativo que a Norma Interna da Co- o art. 7º, alínea b, relativo ao rebate de 50%, em que
missão vedava. Com a palavra, o Deputado José Pi- estava implícito um subsídio que, para ser aprovado,
mentel ressaltou que, em razão disso, o Projeto era fi- teria de ser indicada a fonte de recursos. O Deputado
na~ceira e orçamentaria~ente inadeq~a~o e inco~- Pedro Eugênio questionou o Selator se tratava-se de
patlvel, .e~~ora o ,c~nslderasse mentóno. Sugenu um Projeto que autorizava a União e que fazia refe-
qu~, no inICIO do proxlmo ,an~,. ~ Norma.lntern~ fosse rência aos recursos para execução do programa,
r~vl~ta. O De~~tado Jose ~llItao enfatIzou, a Impor- consignados na Lei Orçamentária Anual, e se os re-
t~n~~a da matena~ mas pr~pos que se exclUlsse o art. cursos necessários ao subsídio já não estariam con-
7-, Ja q~e o art. 8- determl~ava que.os recursos ~ara templados no rebate de 50%. Disse que a implanta-
execuç~o. do progra~a senam consl~na~o~ em I~I or- ção do programa, pela União, como constava no Pro-
çamentafla anual. Disse que n? Brasil eXistiam mllha- jeto, originaria um montante indefinido a ser estabele-
res de hec~ares. de terras perdl?as porque o pequeno cido, e acrescentou que uma forma de aperfeiçoa-
produtor nao dIspunha de mel?s para recuperá-Ia~. mento seria torná-lo impositivo, com a designação
Retomando a palavra, o relator mformou que o art. 7-, mais precisa das fontes. O Relator informou que pro-
alínea b, referia-se ao rebate de 50% do montante fi- jetos autorizativos não eram passíveis de aprovação
nanciado, co~ juros de 5 a ~% ao ano, ?o.mpatíveis na Comissão, razão pela qual seria conveniente tor-
com o que Vinha. send~ praticado noocre?lto rural e ná-Io impositivo. Sugeriu que essas questões fossem
que o correto sena expliCItar, no art. 7-, allnea a, que solucionadas num Substitutivo que a bancada do PT
os juros seriam iguais aos aplicados em programas poderia propor. O Deputado Eni Voltolini lembrou que
semelhantes. Lembrou a existência de mecanismo de esse procedimento havia sido introduzido no Estado
rebate assemelhado no Pronaf e no Banco da Terra. de Santa Catarina há mais de oito anos, experiência
Sugeriu que a bancada do PT e o Autor propusessem que repassaria ao Relator, para que pudesse elaborar
uma forma de compatibilizar a matéria, e propôs que um Substitutivo, compatibilizando-o com as suges-
a sua deliberação ficasse para o ano seguinte. O De- tões dos que lhe antecederam. O Presidente informou
putado Benito Gama concordou com a retirada do que o despacho da Mesa à Comissão de Finanças e
Projeto de pauta, para não prejudicá-lo, dada a sua Tributação era para que se manifestasse apenas
importância. Indagou ao Relator se no art. 12 estariam quanto à adequação financeira e orçamentária, e
incluídos as cooperativas e os assentamentos da Re- que, além da sugestão do Deputado José Pimentel,
forma Agrária, conferindo competência aos Ministéri- propondo a revisão da Norma Interna, havia ainda a
os da Agricultura e da Reforma Agrária para adequa- questão da revisão do despacho, para análise da ma-
ção do Programa, uma vez que a parte do Pronaf, re- téria na sua plenitude. Adiada a discussão. 9) Projeto
lativa à agricultura familiar, estava vinculada a um de- de Lei nº 4.637-A/98 - do Sr. Cunha Bueno - que
les. Ressaltou a necessidade de se deixar claro o "obriga as agências bancárias a receber as contas de
conceito de pequenas propriedades e que a questão água, luz e telefone, e quaisquer taxas, impostos ou
do financiamento era fundamental, já que existiam re- tarifas públicas". Relator: Deputado Ricardo Berzoini.
cursos nos orçamentos dos bancos e no Orçamento Parecer: pela não implicação da matéria com aumen-
da União. O Relator informou que o art. 19 indicava o to ou diminuição da receita ou das despesa públicas,
que iria ser criado, através do Ministério da Agricultu- não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
ra, e que realmente o Pronaf e o pequeno agricultor nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
estariam vinculados ao Ministério da Reforma Agrá- do Projeto, com Substitutivo, e da emenda nº 2 a este
ria, informando, ainda, que a correção poderia ser fei- apresentada, e pela rejeição da emenda apresentada
ta em nova proposta. Com relação às cooperativas, na Comissão e da nº 1 oferecida ao Substitutivo. Na
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discussão da matéria, o Relator disse que essa era a obrigatoriedade de receber significava gratuidade e
uma questão assemelhada à do correspondente ban- havia uma intenção implícita de não penalizar;-mas
cário, assunto também em exame na Comissão. Des- de esclarecer a quem recebia a concessão, tomando
tacou que, por um lado, o Banco Central alegava o obrigatória uma contrapartida social, O relator afir-
atendimento da capilaridade, para justificar a institui- mou que, com relação à gratuidade, preocupação
ção do correspondente bancário; por outro lado, não também externada pelo Deputado Benito Gama,
tomava nenhuma medida para que os bancos cum- nada tinha a opor. No tocante à criação de filas espe-
prissem o previsto no art. 192 da Constituição, no ciais, esclareceu que isso poderia significar a discri-
qual se determina que o "sistema financeiro deve ser minação que o art. 22 pretendia excluir. Destacou que
estruturado de forma a promover o desenvolvimento alguns grandes bancos, para continuar a receber es-
equilibrado do País e a servir os interesses da coleti- sas contas, por força de convênios ou pela preocupa-
vidade". Ressaltou que os bancos concentravam ção de não excluir este tipo de serviço do seu atendi-
suas atividades em operações de alta rentabilidade e mento, criavam filas especiais com poucos caixas,
queriam, cada vez menos, prestar serviços à popula- porque o cliente que movimentava contas maiores e
ção, salientando que era comum a recusa do recebi- pagava muitas contas, já fazia esse procedimento
menta de contas de água e luz, pelos seus próprios pela Internet, em caixas de auto-atendimento ou em
clientes. Disse que o Projeto visava a obrigar os ban- débito em conta. Salientou que quem ia ao banco ou
cos, cuja atividade era uma concessão do Estado, a casas lotéricas eram as pessoas mais humildes. O
através do Banco Central , a prestar esse serviço à Deputado Marcos Cintra ressaltou que o Projeto co-
população. Respondendo à indagação do Deputado meçara com determinado objetivo e partira para outro
Benito Gama, sobre se era proibido aos bancos o re- bastante diferente, e que, a seu ver, o autor não Efsta-
cebimento dessas contas e se haveria custos para o va se referindo à obrigatoriedade de os bancos acei-
usuário, o Relator informou que só poderiam ser co- tarem pagamento de contas de um correntista, mas
bradas taxas se tivesse sido firmado convênio com daqueles que não tinham conta bancária. Adiada a
concessionária prestadora do serviço. Esclareceu discussão. 10) PROJETO DE LEI Nº 236-A/99 - do
que as empresas bancárias que mantinham convêni- Sr. Airton Dipp - que "acrescenta o § 6º ao artigo 7º da
os com as concessionárias cobravam uma taxa de Lei nº 8.631 , de 4 de março de 1993". RELATOR: De-
cada conta, embutindo o valor no seu custo total. putado JUQUINHA. PARECER: pela adequação fi-
Acrescentou que o Projeto original obrigava as agên- nanceira e orçamentária do Projeto e da emenda da
cias a receberem essas contas e que a idéia funda- Comissão de Minas e Energia. Na discussão da ma-
mental do seu Substitutivo era a de evitar qualquer téria, o autor disse que o Projeto visava a recuperar
tipo de discriminação no atendimento. O Deputado créditos das concessionárias de energia elétrica sob
Antonio Cambraia observou que estava faltando no a administração direta dos Estados e Municípios,
Substitutivo a necessidade de as concessionárias do mencionando, como exemplo, os Estados de Alago-
serviço público realizarem convênios, porque sem es- as, São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás. Lembrou
ses o banco não poderia receber lndiscriminadamen- que, de 1973 a 1993, ocorrera contenção nas tarifas
te tarifas, taxas e contas. O Deputado José Pimentel de energia elétrica com a política de desenvolvimento
disse que o seu antecessor tinha razão com relação aplicada pelo Governo Federal originando daí Crédi-
ao repasse por parte do banco ao receber o produto tos de Resultados a Compensar - CRC. Ressaltou
da quitação desses documentos, e que, deixando em que, com as Leis nºs 8.631 e 8.724, de 1993, havia
aberto, os bancos e as concessionárias de serviços sido possível o encontro de contas dessas concessio-
públicos forçosamente fariam esses convênios. Lem- nárias com a União. Frisou que, nesse encontro, fora
brou que grande parte delas já os mantinham, porém aplicado um redutor de 250/0 dos créditos das con-
restritos a determinados grupos de consumidores. O cessionárias em todo o território nacional, assinalan-
Deputado Eni Voltolini disse que, no Projeto original, do que estava propondo que esse redutor fosse apli-
o autor fazia algumas considerações em contrário ao cado somente após o encontro de contas, depois das
que constava no final do Substitutivo. Frisou que o au- quitações e compensações, porque os Estados men-
tor destacava uma preocupação com relação aos cionados tinham um saldo credor de CRCs inferior ao
usuários que precisavam pagar suas contas nos ban- débito acumulado com a União e, portanto, não pude-
cos, assinalando que o Substitutivo induzia-os a esse ram utilizálo na sua totalidade em razão de uma redu-
procedimento, mas sem nenhuma referência quanto ção inicial de 25% desse encontro de contas, infor-
à cobrança ou não desses serviços. No seu entender, mou que, se aprovado o Projeto, haveria um encontro
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de contas, por já existir refinanciamento de 20 anos período, com a aplicação da Lei nQ 8.631, já se podia
naqueles Estados e em suas concessionárias. Con- fazer o encontro de contas no saldo que tinha nos
forme explicou, restariam, na realidade, um vinte CRCs. O que se pretendia era restabelecer determi-
avos dos valores a serem devolvidos a cada conces- nada justiça a essas empresas que, na época, tinham
sionária, o que considerava insignificante em relação essa disponibilidade para ser usada, inclusive em in-
àrenegociação das dívidas junto ao sistema Eletro- vestimentos no setor, e acabaram sendo penaliza-
brás. O Deputado Sampaio Dória disse que, a despei- das. O Deputado Sampaio Dória salientou que fazer
to das intenções louváveis do autor e embora saben- justiça implicava perda de receita por parte da União
do que as concessionárias de energia elétrica do seu e, por isso, gostaria de ouvir do autor e do relator in-
Estado s~riam beneficiadas em conformidade com o formações sobre o fato de que os beneficiários na
disposto na proposta, tinha dúvidas a respeito da con- eventual aprovação do Projeto seriam empresas pri-
clusão do relator, que não constatou haver impacto vadas, que, ao adquirirem as antigas concessionárias
orçamentário e financeiro na proposta. No seu enten- de energia elétrica, já teriam considerado o passivo
der, havia uma clara renúncia de receita da União, na que apresentavam. O relator informou que, na oca-
medida em que exist~ aumento do saldo total de sião, houve acordo, não cumprido, com os Ministérios
CRCs de cada concessionária para ,utilização como das Minas e Energia e da Fazenda. O Deputado Luiz
crédito em quitação de débito e compensação de ati- Carlos HauLy sugeriu a realização de uma audiência
vos da União. Lembrou que, conforme o art. 1Q da pública para ouvir representantes da Eletrobrás, do
Norma Interna da Comissão, o exame de compatibili- Governo e das concessionárias, com o objetivo de
dade e adequação orçamentária e financeira é feito obter mais esclarecimentos sobre o assunto. O autor
com base no Plano Plurianual, na LDO, na Lei Orça- explicou que a renúncia existente era insignificante, já
mentárja Anual e, agora, também na Lei de Respon- que seria diluída em 20 anos. Acrescentou que o Pro-
sabilidade Fiscal. Diant~ do exposto, sugeriu uma jeto não atingia as concessionárias privadas, mas
análise mais aprofundada por parte do relator e do apenas as que se encontravam sob a administração
autor da matéria, sobretudo com r~lação a eventual direta dos governos estaduais e municipais. O Depu-
renúncia de receita da União. O Deputado Luiz Carlos tado Antonio Cambraia também concordou que a ma-
Hauly informou que, por ocasião da elaboração da lei téria precisava ser examinada mais detalhadamente,
que resultou no encontro de contas dos créditos de para poderem deliberar sem contestações. Adiada a
resultados a compensar, o Governo, em razão de sua discussão. 11) PROJETO DE LEI NQ 1 .017-A/99 - da
política econômica, não concedera os aumentos soli- Sra. Luci Choinacki e outros - que "determina a imposi-
citados pelas companhias. Enfatizou que, tendo cada ção provisória de tetos tarifários sobre as importações
empresa de manter equilíbrio econômico, ficava es- agropecuárias e dá outras providências". RELATOR:
crituralmente contabilizado na Empresa Brasileira de Deputado CORIOLANO SALES. PARECER: pela ade-
Energia Elétrica um crédito a compensar no futuro, de quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
mais de 20 bilhões de reais, na época. Salientou que aprovação. Em virtude da ausência do relator, o pare-
isso o inspirara, quando da elaboração da estrutura- cer foi lido pelo Deputado Ricardo Berzoini. Na dis-
ção do plano elétrico, a apresentar emenda, que fora cussão da matéria, a autora informou que o Projeto
aprovada, tratando desses créditos e que desta for- era provisório, em razão das negociações que vi-
ma, os Estados, através de suas concessionárias, nham acontecendo na Organização Mundial do Co-
passaram a ter direito ao ressarcimento. Questionou mércio. Ressaltou que. se houvesse necessidade, o
se a essência do Projeto era recuperar os 25%. O au- Governo poderia baixar a tarifa, para importação de
tor respondeu que estava propondo a sua aplicação, algum produto agrícola que estivesse faltando no
após o encontro de contas. O Deputado Milton Monti mercado. Enfatizou que, com esta proposição, a Câ-
disse entender que se estava alterando o valor de mara dos Deputados daria instrumento ao Governo
mercado de uma empresa já privatizada, tendo em para uma política de comércio internacional, que per-
vista que o compromisso assumido com a União, por mitiria a outros países meios de proteção para suas
20 anos, sofreria alteração. Informou que não se sen- economias. Disse que o Projeto preservava o relacio-
tia.à vontade de votar o Projeto naquele momento, o namento normal com o Mercosul, ressalvando que
qual, a seu ver, tinh~ implicações muito mais comple- essa relação era apenas entre os países membros do
xas do que as discutidas. O relator esclareceu que, à organismo, com o objetivo de proibir triangulação de
época da concretização do encontro de contas, o total produtos de outras regiões. O Deputado Sampaio Dó-
de créditos era de 20 bilhões, mas que, antes desse ria disse ter dúvidas com relação à proposta, uma vez
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que o art. 1º do Projeto parecia vulnerável ao fixar a sobre multas tributárias". RELATOR: Deputado
alíquota do imposto de importação em um determina- PEDRO NOVAIS. PARECER: pela compatibilidade e
do percentual, retirando do Poder Executivo uma pela adequação financeira e orçamentária do Projeto
prerrogativa constitucional, abstraído o fato de que as e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo. Adia-
circunstâncias econômicas nacionais e internaciona- da a discussão. 16} PROJETO DE LEI Nº 2.660/00 -
is, nesse e em outros campos, eram extremamente do Sr. RicardõBerzoJnJ que "âfspõe-soore leifãõ de
dinâmicas e requeriam acompanhamento regular, bens apreendidos pela Receita Federal ". RELATOR:
não podendo, portanto, ficar congelado. Além disso, Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela com·
destacou ser mais grave ainda que, no § 1º daquele patibilidade e adequação financeira e orçamentária
artigo, apesar da provisoriedade prevista na propos- do Projeto e da emenda apresentada na Comissão e,
ta, o prazo estabelecido estava, a seu ver, prejudica· no mérito, pela aprovação do Projeto e rejeição da
do, uma vez que a denominada rodada do milênio emenda. Na discussão, o Deputado Milton Monti des-
não iniciara o processo de revisões das regras do co- tacou que o Projeto era meritório e a intenção era dar
mércio agrícola internacional, não existindo, portanto, mais transparência às doações feitas pela Receita
qualquer previsão para sua conclusão. L~mbrou que, Federal às entidades filantrópicas. Informou ter co-
a despeito do tr;;ttamento proposto aos países do nhecimento de que aquele órgão também utilizava al-
Mercosul, o Brasil mantinha acordos comerciais com guns materiais apreendidos para suprir a própria ad-
outros países. No seu entender, o art. 2º fazia men- ministração pública, o que não estava contemplado
ção a alguns mecanismos de controle sobre as impor- na proposição. Considerando que isso poderia atra-
tações. atribuindo-lhe indevidamente conotação de palhar um procedimento já consagrado na SecretElria,
natureza punitiva, além de apresentar algumas im- gostaria de aprofundar mais o debate. O autor disse
propriedades. Adiada a discussão. 12) PROJETO DE que o Projeto se originara de denúncias veiculadas
LEI Nº 1.129-A199 - do Sr. Feu Rosa - que "dispõe pela imprensa, no ano passado, em relação às doa·
sobre a divulgação obrigatária de dados relativos a ções que teriam caráter de influência políti-
pessoas desaparecidas nos meios de comunicação". co-partidária em processos eleitorais. Informou que
RELATOR: Deputado IBERE FERREIRA. PARECER: apresentara um requerimento de informações ao Mi-
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or- nistério da Fazenda e a resposta obtida foi a de que,
çamentária do Projeto e das emendas da Comissão nos últimos 4 anos, até julho de 1999, tinha havido
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. apreensão de mercadorias avaliadas em 414 milhões
Em virtude da ausência do relator, o parecer foi lido de reais, repassados em forma de doações sem crité-
pelo Deputado Sampaio Dária. EM VOTAÇÃO: apro· rios. Esclareceu que, após a aprovação do Projeto,
vado. unanimemente, o parecer. 13) PROJETO DE na Comissão do Trabalho, algumas pessoas ligadas
LEI Nº 1.675/99 - do Sr. Jorge Pinheiro - que "torna à UNAFISCO o procuraram para ponderar sobre a
obrigatória a existência de sistema de segurança nas questão levantada pelo Deputado Milton Monti. Disse
casas lotérlcas em todo o país". RELATOR: Deputa- que o Deputado Geratdo Magela apresentara emen·
do ANTONIO CAMBRAIA. PARECER: pela não impli- da na qual excetuava, do leilão obrigatório, os bens
cação da matéria com aumento ou diminuição da re- necessários àfiscalização. Salientou que recebera
ceita ou da despesa públicas, não cabendo pronunci- muitas sugestões da Receita Federal, a favor e contra
amento quanto à adequação financeira e orçamentá- a emenda. Acrescentou que membros daquele órgão
ria e, no mérito, pela aprovação. Adiada a discussão. declararam que isso era um subterfúgio e que note-
14) PROJETO DE LEI Nº 1.970/99 - do Sr. José Ma- books e outros equipamentos de informática eram
chado - que "dispõe sobre a concessão de financia- utilizados na fiscalização, e outra parte, como equipa-
mentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco- mentos de som e automóveis, para o conforto das
nômico e Social- BNDES a empresas estrangeiras". pessoas que trabalhavam na área, ao invés de desti-
(Apensado: PL nº 2.223/99). RELATOR: Deputado nação para melhorar a fiscalização. Ressaltou que a
ROBERTO BRANT. PARECER: pela não implicação solução adotada pelo relator, embora contrariando
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou parcelas dos fiscais da Receita Federal, era a JTlais
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento adequada do ponto de vista da moralidade pública,
quanto à adequação financeira e orçamentaria e, no por não contemplar exceção nenhuma. O Deputado
mérito, pela rejeição do Projeto e do PL nº 2.223/99, Milton Monti sugeriu que a discussão fosse adiada, ~i-
apensado. Adiada a discussão. 15) PROJETO DE ante de informações de que não só a área de fisca!i-
LEI W! 2.411/00 - do Sr. Marcos Cintra - que "dispõe zação da Receita Federal, mas outros segmentos da
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Administração Pública também eram contemplados por terem sido previamente distribuídas aos Senho-
com equipamentos apreendidos pelo fisco. O Deputa- res Parlamentares. Em votação, as Atas foram apro-
do Eni Voltolini disse que o autor tentara, com o Proje- vadas. O Deputado Alex Canziani, Vice-Líder do
to, reunir as ponderações de todos, mas reconhecia PSDB requereu verificação de votação. O Presidente
que os itens apreendidos não tinham destinação ade- suspendeu a reunião. Reabrindo a reunião, o Presi-
quada. Afirmou que partiria para uma atitude mais
drástica, que seria a de prever para os bens apreendi- dente passou a Ordem do Dia: apreciação da Pauta
dos um único destino, o leilão público, cujos recursos nº 28/2000 - A) Requerimentos: 1) Requerimento nº
financeiros serviriam de reforço à receita da União. A 51/2000 - do Sr. Arlindo Chinaglia, que requer à Co-
seu ver, a própria entidade filantrópíca, embora defi- missão de Fiscalização Financeira e Controle "sejam
nida em lei, também poderia usar de subterfúgios ao convidados o ex-Secretário-Geral da Presidência da
declarar que exercia atividade filantrópica. Adiada a República, Eduardo Jorge Caldas Pereira e Pedro
discussão. Antes do encerramento, o Presidente Paulo de Souza, ex-dono da Encol, a fim de presta-
agradeceu a todos pela participação durante a Ses- rem esclarecimentos sobre a relação entre ambos no
são Legislativa e, a seguir, suspendeu os trabalhos socorro à empreiteira falida Encol". O requerimento
por quinze minutos para elaboração da Ata. Reaber- foi retirado de pauta em função da ausência do Autor.
tos os trabalhos, foi a referida Ata aprovada por una- 2) Requerimento nº 65/2000 - do Sr. Arlindo China-
nimidade. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a glia, que requer à Comissão de Fiscalização Finance-
tratar, os trabalhos foram encerrados às 13 horas e ira e Controle "seja convidado o ex-Ministro Luiz Car-
15 minutos. E, para constar, eu, Maria Linda Maga-
lhães, Secretária, lavrei a presente ATA, que, depois los Bresser Pereira, a fim de prestar esclarecimentos
de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e sobre a existência de caixa-dois nas contas da cam-
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos panha do Presidente Fernando Henrique Cardoso". O
Deputados. _ Deputado Jorge Khoury, Presidente. requerimento foi retirado de pauta em função da au

sência do Autor. 3) Requerimento nº 49/2000 - do Sr.
COMISSÃO DE FISCÀLlZAÇÃO FINANCEIRA Arlindo Chinaglia, que requer à Comissão de F,iscali-

E CONTROLE zação Financeira e Controle "seja convocado o Sr.
Ata da 27l! Reunião Ordinária, (Deliberativa) Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Mar-

realizada em 13 de dezembro de 2000 tus Antônio Rodrigues Tavares, a fim de prestar es-

Às dez horas e cinqüenta minutos do dia treze clarecimentos sobre a liberação de verbas para a
de dezembro de dois mil, reuniu-se a Comissão de construção do Fórum Trabalhista na cidade de São
Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário nº 9 Paulo". O requerimento foi retirado de pauta em fun-
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, com a pre- ção da ausência do Autor. 4) Requerimento nº
sença dos Deputados Márcio Reinaldo Moreira, Pre- 52/2000 - do Sr. Arlindo Chinaglia, que requer à Co-
sidente; Simão Sessim e Manoel Salviano, Vi- missão de Fiscalização Financeira e Controle "seja
ce-Presidentes; Delfim Netto, Max Mauro, Mauro Be- convidado o ex-Secretário-Geral da Presidência da
nevides, Valdemar Costa Neto, Wellington Dias, EIi- República, Eduardo Jorge Caldas Pereira, para pres-
seu Moura, Hélio Costa, Dr. Heleno e Rommel Feijó, tar informações sobre a sua participação na liberação
titulares; Damião Feliciano, Gilmar Machado, Pedro de verbas para a construção do Fórum Trabalhista de
Celso e João Leão, Suplentes e como não-membros, São Paulo". O requerimento foi retirado de pauta em
os Deputados Fernando Zuppo - PDT/SP e Alex Call- função da ausência do Autor. 5) Requerimento nº
ziani - PSDB/PR. Deixaram de comparecer os Depu- 55/2000 - do Sr. Wellington Dias, que requer à Co-
tados Aníbal Gomes, Antônio Geraldo, João Maga- missão de Fiscalização Financeira e Controle "seja
Ihães, Luiz Fernando, Moisés Lipnik, Paulo Marinho, dado conhecimento aos Senhores Membros desta
Robson Tuma e Wigberto Tartuce. Abertura: Havendo Comissão, de denúncias relativas a utilização de re-
número regimental, o Pr!'lsidente declarou abertos os cursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
trabalhos e submeteu à apreciação do Plenário as do Ensino Fundamental e de Valorização do Magisté-
Atas da vigésima quinta e sexta reuniões, realizadas rio - FUNDEF, no município de José de Freitas no
nos dias seis e treze de dezembro, respectivamente, Estado do Piauí. Solicita ainda, sejam tomadas as de-
propondo que fosse dispensada a leitura das mesmas vidas providências". O requerimento foi retirado de
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pauta em função da ausência do Autor. 6) Requeri- vel à implementação (apresentado em 18-10-2000).
mento nº 56/2000 - do Sr. Wellington Dias, que re- A proposição não foi apreciada em função da ausên-
quer à Comissão de Fiscalização Financeira e Con- cia do Relator. 12) Representação nº 5/2000 - dos
trole "sejam convidados a prestar esclarecimentos Srs. Sidney Munhoz e Geny Munhoz, que "representa
sobre a venda do controle da Caixa Seguros, as se- perante à Comissão de Fiscalização Financeira e
guintes autoridades: Presidente da Caixa Econômica Controle denúncia contra a Caixa Econômica Fede-
Fed~ral, Senhor Emílio Carazzai e o Presidente da ral, Agência 0867 - Shopping Center Recife/PE, no
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais, âmbito do Programa de Geração de Emprego e Ren-
Senhor Edo de Freitas". O requerimento foi retirado da - PROGER". Relator: Deputado Antonio Geraldo.
de pauta em função da ausência do Autor. 7) Requeri- Relatório: contrário, embora sugerindo a remessa de
mento nº 62/2000 - do Sr. Paulo Paim, que requer à todos os documentos compilados pelos Autores ao

I

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle "seja Ministro da Fazenda (apresentado em 31-10-2000). A
enviado ao Tribunal de Contas da União o pedido de proposição não foi apreciada em função da ausência
análise da execução do Orçamento da Seguridade do Relator. 13) Representação nº 3/99 - dos Deputa-
Social". O requerimento foi retirado de pauta em fun- dos Estaduais pelo Estado do Ceará, Srs. João Alfre-
ção da ausência do Autor. 8) Requerimento nº do, Artur Bruno e Eudoro Santana, que "representam
6~/2000 - do Sr. Wellington Dias, que requer à Co- perante a Comissão de Fiscalização Financeira e
mis~ão de Fiscalização Financeira e Controle "solicite Controle contra os atos do Governo do Estado do Ce-
ao Tribunal de Contas da União a realização de audi- ará, referentes às alterações do contrato para a cons-
toria nas contas do Ministério da Previdência e Assis- trução do Complexo Industrial e Portuário de Pecém-
tência Social". O requerimento foi retirado de pauta CIPP". Relator: Deputado Hélio Costa. Reiatório Re-
em função da ausência do Autor. 9) Requerimento nº formulado: contrário, propondo o arquivamento da
64/2000 - do Sr. Arlindo Chinaglia, que requer à Co- Representação (apresentado em 11-12-2000). Vista
missão de Fiscalização Financeira e Controle "seja ao Deputado Manoel Salviano em 4-10-2000. O Pre-
convocado o senhor Ministro-Chefe da Secretaria de sidente passou a palavra ao Deputado Hélio Costa
Comunicação de Governo, Angelo Andrea Mataraz- para proceder à leitura do seu relatório. O Deputado
zo, a fim de Pfestar esclarecimentos sobre a existên- Hélio Costa esclareceu aos parlamentares que o mo-
cia de caixa-dois nas contas de campanha do Presi- tivo da alteração do seu relatório era o material do Tri-
dente Fernando Henrique Cardoso". O requerimento bunal de Contas da União apresentado pelo Deputa-
foi retirado de pauta em função da ausência do Autor. do Manoel Salviano. O Presidente colocou em dis-
10) Requerimento nº 66/2000 - do Sr. Fernando Zup- cussão. Discutiu a matéria o Deputado João Leão.
po, que requer à Comissão de Fiscalização Financei- Em votação, a representação foi rejeitada, na forma
ra e Controle "seja realizada Audiência com o Sr. Se- do Relatório Reformulado. O Senhor Presidente sus-
cretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça pendeu os trabalhos por três minutos para a elabora-
para prestar esclarecimentos sobre o andamento da ção da presente Ata. Reabrindo a reunião, subn1eteu
Averiguação Preliminar protocolada sob o nº à apreciação do plenário as Atas da vigésima quinta,
08012.000487/00-40". O Presidente passou a pala- vigésima sexta e vigésima sétima reuniões, realiza-
vra ao Autor do requerimento, Deputado Fernando das nos dias seis, doze e treze de dezembro, respec-
Zuppo, que apresentou as razões do seu requerimen- tivamente. Em votação, as Atas foram aprovadas.
~o. Em votação, o requerimento foi aprovado. B) Pro- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, às onze
posições sujeitas à apreciação conclusiva das Comis- horas e quinze minutos, o Presidente encerrou os tra-
sões: 11) Proposta de Fiscalização e Controle nº 7/99 balhos e agradeceu a participação dos deputados e
- do Sr. Geraldo Magela e outros (Ricardo Berzoini, de todos aqueles que contribuíram para o andamento
José Pimentel, Wellington Dias e João Grandão), que da Comissão neste ano. Fizeram, ainda, uso da pala-
"propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e vra os Deputados Delfim Netto, Mauro Benevides,
Controle fiscalize as operações de empréstimo do Hélio Costa, João Leão e Simão--Sessif'l'l-Para-ap-re-:-
Banco do Brasil para a Construtora Encol". Relator: sentarem suas congratulações ao Senhor Presidente
Deputado Gilmar Machado. Relatório Prévio: favorá- pelo bom funcionamento dos trabalhos e para para-



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Ata da 30' Reunião Ordinária, realizada em
13 de dezembro de 2000

Às onze horas e cinco minutos do dia treze de
dezembro de dois mil, reuniu-se a Comissão de Mi
nas e Energia, no Plenário 16 do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados. A lista de presença registrou o com
parecimento dos Deputados: Titulares Luiz Antônio
Fleury Filho - Presidente, Antônio Jorge, Félix Men
donça, Gervásio Silva, Gilberto Kassab, José Carlos
Aleluia, José Janene, Juquinha, Lincoln Portela, Luiz
Sérgio, Marcos Lima, Moreira Ferreira, Olímpio Pi
res, Pedro Pedrossian, Professor Luizinho e Yvonil
ton Gonçalves. Suplentes: Airton Dipp, Ivânio Guer
ra, Lael Varella, Renildo Leal, Ricardo Rique e Ro
mel Anízio. Compareceram também os Deputados:
Ricardo Izar, Jorge Costa, Roberto Pessoa, Milton
Barbosa e Wilson Santos. Havendo número regi
mental, o Presidente declarou abertos os trabalhos.
Dispensada a leitura das atas das reuniões anterio
res por solicitação do Deputado Antônio Jorge. Sub
metida a votos, as atas foram aprovadas, sem restri
ções. Ordem do Dia - A - Relatório Final da Subco
missão Especial para estudar e avaliar o processo
de privatização do setor elétrico brasileiro. Relator:
Deputado Antônio Jorge. Usou da palavra para dis
cutir a matéria o Deputado José Carlos Aleluia que
parabenizou o relator e chamou a atenção para im
portância das questões discutidas no decorrer do
funcionamento da Subcomissão, principalmente no
que diz respeito à qualidade dos serviços prestados
ao consumidor. A seguir, falaram os Deputados Félix
Mendonça e Luiz Sérgio que também elogiaram o
trabalho realizado pelo relator e endossaram as co
locações do Deputado José Carlos Aleluia. Neste
sentido, o Presidente Luiz Antônio Fleury Filho reite
rou a importância do fortalecimento do Poder Legis
lativo em seu papel de fiscalizador das Agências Re
guladoras e lembrou aos membros da Comissão so
bre o Projeto de Decreto Legislativo de sua autoria
em trâmite na Casa, que susta os efeitos das Portari
as nQs 116, de 5 de julho de 2000, e 197, de 28 de de-
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benizar os funcionários da Comissão pelo seu bom zembro de 1999, extremamente prejudiciais aos in-
desempenho. O Presidente agradeceu aos deputa- teresses dos consumidores. Aprovado o Relatório
dos presentes e encerrou à reunião. E para constar, Final. B - Requerimentos sobre a Mesa - 1) Do Se-
eu, Maria Helena Pinheiro Monteiro, Secretária, lavrei nhor Jorge Costa, solicitando preferência para vota-
a presente Ata, que lida, discutida e aprovada, assi- ção do item nove da pauta. Aprovado unanimemen-

te. Aprovado o requerimento, o Presidente Luiz
nada pelo Presidente, Deputado Márcio Reinaldo Antônio Fleury Filho submeteu à votação o Projeto
Moreira e publicada no Diário da Câmara dos Depu- de Lei nº 1.534-A/99 - do Senhor Jorge Costa, que
tados. "proibe a privatização de usinas hidrelétricas em

todo o País". Relator: Deputado Moreira Ferreira.
Parecer: contrário. Concedida vista ao Deputado
Gilberto Kassab. A seguir, dando prosseguimento à
reunião, o Presidente retornou ao primeiro item da
pauta. D - Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa - Tramitação Ordinária -1) Projeto
de Decreto Legislativo nº 406/00 - do Senhor Harol
do Lima - que "proíbe a venda das ações da Petró
leo Brasileiro S.A - PETROBRAS, em poder da
União que excedem o limite mínimo para a manuten
ção do caráter estatal da empresa." - Relator: Depu
tado Renhido Leal. Parecer: favorável. Vista ao De
putado Betinho Rosado, em 22-11-00. Estando au
sente o relator, o Deputado Pedro Pedrossian fez a
leitura do parecer. Não houve discussão. Em vota
ção, o parecer do relator foi aprovado unanimemen
te. Aprovada a proposição. C - Proposições sujeitas
à apreciação conclusiva pelas Comissões - Priorida
de - 2) Projeto de Lei nº 2.844-A/97, do Senado Fe
deral (PLS 26/95) - que "institui o estatuto dos ga
rimpeiros e dá outros providências." - Relator: Depu
tado Antônio Feijão. Parecer: contrario. Vista ao De
putado Fernando Ferro, em 04/10/00. Diante da au
sência do Relator, o Deputado Olímpio Pires, fez a
leitura da parecer. Em discussão, o Deputado Luiz
Sérgio usou da palavra para manifestar posição con
trária ao relator. Em votação, o parecer contrário do
relator foi aprovado, contra os votos dos Deputados
Luiz Sérgio, Luiz Antônio Fleury Filho e Félix Men
donça. Rejeitada a proposição. 3) Projeto de Lei nº
2.253/99 - do Senhor Sérgio Novais - que "acres
centa parágrafo ao art. 23 da Lei nQ 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, que "dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços
públicos previsto no artigo 175 da Constituição Fe
deral. Relator: Deputado Félix Mendonça. Parecer:
contrário. Vista ao Deputado Fernando Ferro, em
8-6-00. Retirado de Pauta. 4) Projeto de Lei nº
3.639/00 - do Poder Executivo (MSC 1.422100) que
"desvincula, parcialmente, nos exercícios de 2001 e
2002, a apliCaçao dos recursos de que tratam os arts.
48, 49 e 50 da Lei nQ 9.478, de 6 de agosto de 1997,
pertencentes à União." Relator: Deputado Marcos



Ata da 34! Reunião (Ordinária), realizada em
13 de dezembro de 2000

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil,
às dez horas e cinqüenta e sete minutos, no Plenário
nº 7 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se
ordinariamente a Comissão de Seguridade Social e
Família, sob a Presidência do Deputado Celso Giglio,
terceiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Estiveram presentes os Deputados Jorge Alb~rto 
Vice-Presidente; Affonso Camargo, Alceu Collares,
Almerinda de Carvalho, Ângela Guadagnin, Antônio
Palocci, Armando Abílio, Carlos Mosconi, Cleuber
Carneiro, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosi
nha, Eduardo Barbosa, Eduardo Jorge, Euler Morais,
Henrique Fontana, Jandira Feghali, Jorge Costa,
José Unhares, Lídia Quinan, Osmânio Pereira, Rafael
Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Renildo Leal,
Saraiva Felipe, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho,
Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e Vicente Caropreso-
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Lima. Parecer: favorável à proposição principal e às 2.400100 - do Senhor Luciano Pizzatto - que "acres-
emendas apresentadas na Comissão. Vista ao Depu- centa artigo à Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
tado Pedro Pedrossian, em 6-12-00. Em discussão, o 1996." Relator: Deputado Luiz Sérgio. Parecer: con-
Deputado Pedro Pedrossian usou da palavra para fa- trário. Vista ao Deputado José Janene, em 22-11,-00.
zer a leitura de manifestação escrita, contrária à posi- Não houve discussão e o parecer contrário do relator
ção do relator. Em votação, a proposição foi aprova- foi aprovado unanimemente. Rejeitada a proposi-
da, contra o voto do Deputado Pedro Pedrossian. - 5) ção. 13) Projeto de Lei nº 3.452/00 - do Senhor Pe-
Projeto de Lei nº 3.661/97 - do Senhor Ricardo Izar - dro Pedrossian - que "permite a realização de trans-
que "altera o § 1º do art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 de porte de combustíveis por transportadores individua-
março de 1990, que defIne os percentuais da distri- is para regiões ínvias ou de diffcil acesso." Relator:
buição da compensação financeira de que trata a Lei Deputado Lincoln Porte!a. Parecer: favorável. Vista
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989." Relator: De- ao Deputado Fernando Ferro, em 6-12-00. Retirado
putado Gervásio Silva. Parecer: Favorável, com de pauta. Antes de encerrar a r~união, o Presidente
substitutivo. Vista ao Deputado Olímpio Pires, em convidou os Senhores Deputados para reunião de
31/05/00. Retirado de pauta. 6) Projeto de Lei nQ confraternização a ser realizada, ao término dfl reu-
247-B/99 - do Senhor Fernando Gabeira - que "im- nião, na sala da Presidência da Comissão, e convo-
plementa medidas de segurança para o manuseio cou os membros para a próxima reunião ordináriano
de combustíveis destinados a veículos automotivos dia seguinte, quatorze de dezembro, às dez horas,
rodoviários." Apensado o Projeto de Lei nº 733/99. no mesmo Plenário, ocasião em que se comprome-
Relator: Deputado Ricardo Barros. Parecer: favorá- teu a colocar em votação final os Projetos de Lei nº
vel, com substitutivo. Não houve discussão e o pare- 3.661/97, do Senhor Ricardo Izar; o Projeto de Lei nº
cer do relator foi aprovado unanimemente. Aprovada 4.586-A/98, do Senhor Nelson ~arcjuezelli; o Projeto
a proposição. 7) Projeto de Lei nº 345/99 - do Se- de Lei nº 1.275/99, do Senhor Deusdeth, PantoJa e o
nhor Wilson Santos - que "proibe a cobrança de taxa Projeto de Lei nº 3.452/00, do Senhor Pedro Pedrossi-
de religação por concessionárias de distribuição de ano Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
energia elétrica." Apensado o Projeto de Lei nº a reunião às 13 horas e cinco minutos. E, para constar,
1.379/99. Relator: Deputado Marcos Lima. Parecer: eu, Valéria Bianchini Silveira, Secretária Substituta, la-
favorável à proposição principal e ao apensado, com vrei. a p~esente ata, qu~ depois de Iid~ e aprovad~,
substitutivo. Vista aos Deputados Antônio Feijão sera assrnada pelo PreSIdente e encamInhada à publl-
Fern~ndo Ferro e Moreira Ferreira, em 4-1 0-00. E~ cação no Diário da Câmara dos Deputados. Deputa-
discussão, o autor da proposição usou da palavra do Luiz Antonio Fleury Filho Presidente.

para manifestar sua estranheza com relação à de- COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLlA
mora no trâmite das proposições na Casa. Em vota-
ção, o parecer do relator, com substitutivo, foi apro
vado unanlmemente.8) Projeto de Lei nº 1.275/99 
do Senhor Deusdeth Pantoja - que concede isenção
do imposto de importação para equipamentos de ge
ração termoelétrica." Relator: Deputado Juquinha.
Parecer: contrario. Vista Conjunta aos Deputados
Salatiel Carvalho e Gervásio Silva, em 17-11-99. Re
tirado de pauta. 10) Projeto de Lei nº 1.812/99 - do
Senhor Roberto Pessoa - que "dispõe sobre a proi
!:lição para adoção do horário de verão." Relator: De
putado Moreira Ferreira. Parecer: favorável, com
emenda. Concedida vista ao Deputado Ivânio Guer
ra. 11) Projeto de Lei nº 2.263/99 - do Senhor Cle
mentino Coelho e outros - que "institui o Plano Naci
onal de Hidrovias e dá outras providências." Relator:
Deputado Moreira Ferreira. Parecer: favorável, com
substitutivo. Não houve discussão. Em votação, o
parecer do relator foi aprovado unanimemente.
Aprovada a proposição. 12) Projeto de Lei nº
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titulares; Agnelo Queiroz, Arlindo Chinaglia, Costa Não houve discussão. Em votação. Aprovado por una-
Ferreira, Eduardo Seabra, Eni Voltolini, Feu Rosa, nimidade. Item 16) Projeto de LeL~. 4.547.19Ei-cfo. Sr~
IIdefonço Cordeiro, Luci Choinacki, Ronaldo Caiado e Luiz Carlos Hauly - que "isenta do Imposto sobre Pro-
Saulo Pedrosa- suplentes. Os Deputados João Fas- dutos Industrializados os preparados anti-solares".
sarella e Rita Camata tiveram suas ausências justifi- Relator: Deputado Carlos Mosconi. Parecer: favorá-
cadas. Registraram suas presenças os Deputados vel, com substitutivo. Vista ao Depútado Dr. Rosinha,
Jorge Pinheiro e Teima de Souza - não-membros. em 10-8-00. Adiada a discussão a requerimento do
Deixaram de registrar suas presenças os Deputados: relator. Item 20) Projeto de Lei nº 683/99 do Sr. Freire
Alcione Athayde, Antônio Joaquim Araújo, Darcísio Júnior - que "altera a redação do artigo 2º da Lei nº
Perondi, José Carlos Coutinho, Laura Carneiro, Lavo- 8.501, de 30 de novembro de 1992, permitindo a utili-
isier Maia, Lúcia Vânia, Marcondes Gadelha, Nilton zação, pelas escolas de Odontologia, de cadáver não
Baiano e Remi Trinta. Abertura: Havendo número re- reclamado, para fins de estudos ou pesquisas". Rela-
gimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reu- tor: Deputado Carlos Mosconi. Parecer: contrário. O
nião e dispensou a leitura da Ata da 34ª reunião, por Presidente concedeu a a palavra ao relator. Em dis-
haver sido previamente distribuída cópia aos senho- cussão. Não houve discussão. Em votação. Aprova-
res parlamentares. Em discussão. Não houve discus- do por unanimidade. Item 27) Projeto de Lei nº
são. Em votação. A Ata foi aprovada por unanimida- 1.050/99 do Sr. Domiciano Cabral - que "dispõe so-
de. Ordem do Dia: Item 1) Requerimento da Deputa- bre prerrogativas aos portadores de Diabetes Melli-
da Ângela Guadagnin que "requere nos termos regi- tus". (Apensados: PL nºs 1.601/99, 1.943/99 e
mentais a convocação do Senhor Ministro Pedro Ma- 2.615/00). Relator: Deputado Carlos Mosconi. Pare-
lan para explicar aos membros da Comissão de Se- cer: contrário a este e aos PL nºs 1.601, 1.943/99 e
guridade Social e Família, o contingenciamento de re- 2.615/00, apensados. O Presidente concedeu a pala-
cursos do Ministério da Saúde". Encaminharam favo- vra ao relator. Em discussão. Encaminharam contrari-
ravelmente os Deputados Jandira Feghali, Ursicino amente os Deputados Henrique Fontana e Eduardo
Queiroz, Vicente Caropreso e Eduardo Jorge. Em vo- Jorge. O Deputado Henrique Fontana requereu vista
tação. Aprovado por unanimidade. Item 3) Projeto de do projeto, que foi deferida pelo Presidente. Item 33)
Lei nº 605/99 do Sr. Professor Luizinho - que "dispõe Projeto de Lei nº 1.744/99 do Sr. Silas Câmara - que
sobre a obrigatoriedade dos servidores das Delegaci- "cria a obrigação de instalação de gerador de energia
as de Polícia informarem às vítimas de estupro sobre em hospitais do SUS". Relator: Deputado Vicente Ca-
o direito de aborto legal". Relatora: Deputada Jandira ropreso. Parecer: contrário. O Presidente concedeu a
Feghali. Parecer: favorável, com emenda. O Presi- palavra ao relator. Em discussão. Manifestaram-se
dente concedeu a palavra à relatora. Em discussão. contrariamente os Deputados Serafim Venzon eCos-
Não houve discussão. Em votação. Aprovado por ta Ferreira. O Deputado Rafael Guerra solicitou ao
unanimidade. Item 28) Projeto de Lei n2 1.124/99 do Relator que retirasse o projeto da pauta. Retirada do
Sr. Enio Bacci - que "reduz período de carência para de pauta a requerimento do relator. Item 4) Projeto de
aposentadoria por invalidez e auxílio-doença". Rela- Lei nº 3.348/00 do Sr. Fernando Ferro - que "altera a
tor: Deputado Vicente Caropreso. Parecer: contrário. Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, que regulamen-
O Presidente concedeu a palavra ao relator. Em dis- ta os incisos 11 e V do § 1º do art. 225 da Constituição
cussão. Não houve discussão. Em votação. Aprova- Federal, estabelece normas para o uso das técnicas
do por unanimidade. Item 12) Projeto de Lei nQ de engenharia genética e liberação no meio ambiente
4.031/97 do Sr. Paulo Paim - que "altera dispositivo de organismos geneticamente modificados, autoriza
do art. 103 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e o Poder Executivo a criar, no âmbito da Presidência
dá outras providências". Relator: Deputado Dr. Rosi- da República, a Comissão Técnica Nacional de Bios-
nha. Parecer: favorável. O Presidente concedeu a pa- segurança, e dá outras providências". Relator: Depu-
lavra ao relator. Em discussão. Não houve discussão. tado Rafael Guerra. Parecer: favorável. Vista ao De-
Em votação. Aprovado por unanimidade. Item 15) putado Jorge Alberto, em 6-12-00. O Presidente con-
Projeto de Lei n2 4.226/98 do Sr. Enio Bacci - que cedeu a palavra ao relator. Em discussão. Não houve
"dispõe sobre a obrigatoriedade das casas noturnas discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade.
em distribuir camisinha aos freqüentadores e dá ou- Item 23) Projeto de Lei nº 945/99 do Sr. Fernando
tras providências". Relator: Deputado Dr. Rosinha. Zuppo - que "isenta do imposto de renda os rendi-
Parecer: favorável, com 2 (duas) emendas. O Presi- mentos recebidos da previdência privada". Relator:
dente concedeu a palavra ao relator. Em discussão. Deputado José Unhares. Parecer: contrário. O Depu-
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tado Serafim Venzon solicitou vista, que foi deferida Wagner Salustiano - que "dispõe sobre incentivo fis-
pelo Presidente. Item 10} Projeto de Lei nº 2.864o:A/97 cal para ajuda a crianças e famílias carente-s". (Apen-
doSr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a assistência sados: PL nºs 2.412 e 3.014/00). Relatora: Deputado
gratuita aos filhos e dependentes dos trabalhadores Celso Giglio. Parecer: favorável a este e aos PL nºs
urbanos e rurais desde o nascimento até seis anos de 2.412 e 3.014/00, apensados, com substitutivo. O
idade, e creches e pré-escolas". (Apensado o PL nº Presidente concedeu a palavra, ao relator. Em discus-
3.050/97). Relatora: Deputada Lídia Quinan. Parecer: são. Encaminharam favoravelmente os Deputados
contrário a este e ao PL nº 3.050/97, apensado, e Henrique Fontana, Ângela Guadagnin, Serafim Ven-
contrário à Emenda adotada na Comissão de Educa- zon e Eduardo Barbosa. Em votação. Aprovado, com
ção, Cultura e Desporto e à Emenda apresentada complementação de voto, por unanimidade. Item 37}
nesta Comissão. O Deputado Henrique Fontana soli- Projeto de Lei nº 1.968/99 do Sr. Paulo Paim - q~e

citou vista do projeto, que foi deferida pelo Presiden- "dispõe sobre reparação da União aos Regimes de
te. Item 11} Projeto de Lei nº 3.994-A/97 do Sr. Enio Previdência Social, e dá outras providências". Relato-
Bacci - que "dispõe sobre a reserva de vagas nas cre- ra: Deputada Ângela Guadagnin. Parecer: favorável.
ches públicas para crianças portadoras de deficiência O Presidente concedeu a palavra à relatora. O Depu-
físicas e mentais e dá outras providências". Relatora: tado Vicente Caropreso solicitou vista, que foi deferi-
Deputada Teté Bezerra. Parecer: favorável ao Projeto da pelo Presidente. Item 13} Projeto de Lei nº
e às Emendas adotadas pela Comissão de Educa- 4.091/98 do Sr. Enio Bacci - que "institui o Programa
ção, Cultura e Desporto. O Presidente concedeu a de Incentivo aos doadores de órgãos em vida". Rela-
palavra à relatora. Em discussão. Não houve discus- tor: Deputado Antônio PaJocci. Parecer: contrário.
são. Em votação. Aprovado por unanimidade. Item Vista ao Deputado Ursicino Queiroz, em 9-8-00. O
32} Projeto de lei n!l 1.645/99 do Sr. Pedro Fernan- Presidente concedeu a palavra ao relator. Em discus-
des - que "acrescenta os arts. 59-A e 59-B à Lei nº são. Manifestaram-se favoravelmente os Deputados
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir, no Henrique Fontana e Vicente Caropreso. Em votação.
conteúdo programático dos cursos formadores de Aprovado por unanimidade. Item 14) Projeto de Lei nº
profissionais docentes, as disciplinas "noções da Iin- 4.1790-A/98 do Sr. Paulo Paim - que "altera dispositi-
guagem braile" e "noções da linguagem dos surdos e vos da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996 e dá ou-
mudos", e dá outras providências". Relator: Deputado tras providências". Relator: Deputado Antônio Paloc-
Eduardo Barbosa. Parecer: favorável ao projeto e as ci. Parecer: favorável. O Presidente concedeu a paia-
2 (duas) emendas apresentadas na Comissão. O vra ao relator. Em discussão. Não houve discussão.
Presidente concedeu a palavra ao relator. Em discus- Em votação. Aprovado por unanimidade. Item 24)
são. Não houve discussão. Em votação. Aprovado Projeto de Lei nº 984/99 do Sr. Rubens Bueno,- que
por unanimidade. Item 34) Projeto de Lei nº 1.791/99 "dispõe sobre os fundos de previêlê,ncia municipais
do Sr. Eduardo Barbosa - que "institui o Dia Nacional com menos de mil segurados". Relator: Deputado
dos Surdos". Relatora: Deputada Teté Bezerra. Pare- Antônio Parocci. Parecer: favorável ao projeto e às 4
cer: favorável. O Presidente concedeu a palavra à re- (quatro) emendas apresentadas na Comissão, com
latora. Em discussão. Encaminharam favoravelmente substitutivo. O Presidente concedeu a palavra ao re-
os Deputados Serafim Venzon e Ângela Guadagnin. lator. Em discussão. Não houve discussão. Em vota-
O Presidente concedeu a palavra ao autor. Em vota- ção. Aprovado por unanimidade. Item 35) Projeto de
ção. Aprovado por unanimidade. Requerimento Lei nº 1.818/99 do Sr. Pompeo de Mattos - que ''torna
Extrapauta da Deputada Teima de Souza - que "re- obrigatória a inclusão nas bulas de medicamentos, de
quer nos termos do parágrafo 5º, do Art. 52 do Regi- recomendações e aqvertências sobre seu uso, em
menta Interno, a inclusão do seguinte item da Ordem linguagem braile". Relator: Deputado Eduardo Barba-
do Dia: Projeto de lei nº 3.500-A/97, de minha auto- sa. Parecer: favorável. O Presidente concedeu a pa-
ria, que "institui a Semana Nacional de Combate e lavra ao relator. Em discussão. Não houve discussão.
Prevenção ao Câncer de Próstata". A Deputada Lídia Em votação. Aprovado por unanimidade. Item 26)
Quinan solicitou ao Presidente que consultasse o ple- Projeto de Lei nº 1.022199 do Sr. Vicente Caropreso-
nário sobre a dispensa da votação nominal para o re- que "instituo o Pró-Saúde, que dispõe sobre dedução
querimento. Houve aquiescência do plenário. Em vo- do imposto de renda por contribuições para Hospitais
tação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Públicos e Instituições sem fins lucrativos". Relator:
O Deputado Jorge Alberto assumiu a direção dos tra- Deputado Osmânio Pereira. Parecer: favorável. O
balhos. Item 42} Projeto de Lei nº 2.119/99 do Sr. Presidente concedeu a palavra ao relator. Em discus-



Ata da 191 Reunião (Ordinária) realiza'da em
treze de dezembro de 2000

Às doze horas e vinte e três minutos do dia treze
de dezembro de dois mil, reuniu-se a Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, no Ple
nário 12, do Anexo 11, da Câmara dos Deputados, com
a presença dos deputados Jovair Arantes, Presiden
te; Nilton Capixaba e Medeiros, Vice-Presidentes;
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são. Manifestaram-se favoravelmente os Deputados Alexandre Santos, Avenzoar Arruda, Babá, Fátima
Eduardo Barbosa e Eduardo Jorge. O Presidente Pelaes, Herculano Anghinetti, Ivânio Guerra, Jair Me-
concedeu a palavra ao autor. Em votação. Aprovado, neguelli, José Múcio Monteiro, Luciano Castro, Paulo
com complementação de voto, por unanimidade. O Paim, Paulo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Pe-
Deputado Celso Giglio assumiu a direção dos traba- dro Henry, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e WiI-
lhos. Item 2) Projeto de Lei Complementar nº 139/00 son Braga, titulares; Almerinda de Carvalho, Djalma
da srª Luci Choinacki - que "institui contribuição de Paes, Eurípedes Miranda, Geovan Freitas, João
intervenção no domínio econômico, de responsabili- Tota, José Militão, José Pimentel, Júlio Delgado, Mar-
dade da indústria tabagista, para o financiamento de cus Vicente, Nárcio Rodrigues e Roberto Argenta, su-
ações de tratamento aos doentes vítimas do fumo, ci- plentes. Deixaram de comparecer os Deputados Edu-
garro e tabaco". (Apensado o PLP nº 148/00). Rela- ardo Campos, Francisco Silva, Laire Rosado, Ricardo
tor: Deputado José Alberto. Parecer:, favorável a este Barros e Vivaldo Barbosa. Havendo número regimen-
e contrário ao PLP nº 148/00, apensado. O Presiden- tal, o Presidente iniciou os trabalhos e submeteu à
te concedeu a palavra ao relator. Em discussão. Não apreciação do plenário as atas das 17ª e 16ª reu-
houve discussão. Em votação. Aprovado por unani- niões, realizadas em vinte e nove de novembrp e seis
midade. Item 43) Projeto de Lei nº 4.891/99 da,Srª Zu- de dezembro, respectivamente, que foram aprova-
laiê Cobra - que "altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho das. O Presidente, Deputado Jovair Arantes, comuni-
de 1991, e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ins- cou que teria que se ausentar da reunião, e por isso
tituindo nova categoria de segurado obrigatório da passava a Presidência ao Deputado José Múcio Mon-
Previdência Social". Relator: Deputado Osmâ'2io Pe- teiro, deputado com maior número de legislatura den-
reira. Parecer: favorável. Vista à Deputada Angela tre os presentes, uma vez que os vice-presidentes es-
Guadagnin, em 17-5-00. O Presidente concedeu a tavam ausentes naquele momento. Expediente: Cor-
palavra ao relator. Em discussão. Manifestou-se favo- respondência recebida: 1) Ofício nº 1.319/PR,do se-
ravelmente a Deputada Ângela Guadagnin. Em vota- nhor Hassan Gebrim, presidente da Empresa Brasile-
ção. Aprovado por unanimidade. Extrapauta - Projeto irade Correios eTelégrafos - ECT, informando da im-
de Lei nº 3.500-B/97 - do Senado Federal- que "insti:- possibilidade de seu comparecimento a esta Comis-
tui a Semana Nacional de Combate e Prevenção ao são para, em audiência pública, discorrer sobre a re-
Câncer de Próstata". Relatora: Deputada Lídia Qui- integração de demitidos da ECT no movimento gre-
nano Parecer. Favorável. O Presidente concedeu a vista de 1997 e comunicando as providências adota-
palavra à relatora. Em discussão. Manifestou-se favo- das; 2) ofício do deputado Eurípedes Miranda comu-
ravelmente a Deputada Teima de Souza. Em vota- nicando os motivos de sua ausência à reunião do dia
ção. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo 6 de dezembro, em virtude de compromissos políti-
a tratar o Senhor Presidente encerrou a presente reu- co-partidários no Estado de Rondônia. Ordem do Dia:
nião às treze horas e vinte e nov~_mi,nu~os, an!es sub- A - Requerimentos: 1) Da srª Vanessa Grazziotin,
metendo a ata da presente reumao a dlscussao e vo- solicitando "audiência pública para tratar do PL
tação, a qual fO! ~provada po~ un~nimidade. E,. para 1.597/99, que cria o Conselho Federal dos Técnicos
co~star, eu, ElolZIO Neves GU.lmaraes, Secretán~, la- de Segurança do Trabalho - CONFETEST - -e os
v~el a presente At~, que, depOIS de aprovada, ~er~ as- Conselhos Regionais dos Técnicos de Segurança do
slnada pelo Presidente, Deputado celso GlglrO, e Trabalho _ CORETEST _ e dá outras providências.
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Retirado de pauta. B- Relatórios em Geral: 2) Repre-
Deputados. sentação nº 8/00 - do Sr. Renato Geraldo da Silva -

COMISSÃO DE TRABALHO que VI representa perante a Comissão de Trabalho,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO de Administração e Serviço Público contra os atos da

construtora Andrade Gutierrez, concernentes a direi
tos trabalhistas e a omissão de autoridades". Relator:
Deputado Jair Meneguelli. Parecer: pelo encaminha
mento da Represenação ao Ministério Público. Em
razão da ausência momentânea do relator, o Deputa
do Avenzoar Arruda leu o parecer, que, colocado em
votação, foi aprovado por unanimidade. C - Proposi
ções Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:
Urgência: 3) Projeto de Lei nº 3.182/00 - do Sr. Viva1-
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do Barbosa - que "altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho PL nº 1.413/99, 1.414/99, 1.427/99, 1.807/99,
de 1992, sobre sanções aplicáveis aos Agentes PÚ- 2.176/99 e 2.177/99). Relator: Deputado BABA. Pare-
blicos". Relator: Deputado José Múcio Monteiro. Pa- cer; favorável, com substitutivo, a este e a seus apen-
recer: contrário. O parecer foi lido pelo Deputado Pe- sados. Em razão de ausência temporária do relator, o
dro Henry, pois estava o relator, Deputado José Mú- deputado Avenzoar Arruda leu o parecer, que, colo-
cio Monteiro, presidindo a reunião. Colocado em vo- cado em votação, foi aprovado por unanimidade. D -
tação, o parecer do relator foi aprovado por unanimi- Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das
dade. Prioridade: 4) Substitutivo do Senado Federal Comissões: Urgência: 12) Projeto de Lei nº
ao Projeto de Lei nº 2.090-C/91 - que "regulamenta o 3.879-A/93 - dos Srs. Paulo Rocha e Aloízio Merca-
exerefcio profissional do histoteenologista e dá outras dante - que "altera dispositivos da Lei nº,7.988, de 11
providências". Relator: Deputado Pedro Henry. Pare- de janeiro de 1990, para ampliar o período de conces-
eer: favorável. Retirado de pauta. 5) Projeto de Lei nº são de seguro desemprego e ~eduzir o tempo de exer-
918/99 - do Ministério Público da União (MSC nº cício de atividade necessário para obtê-lo". (Apensa-
1/99) que "dispõe sobre a criação e a transformaçã,o dos: PL nos 656/95, 1.004/95, 1.445/96, 2.017/96,
de Procuradorias da República em municípios e dá 2.094/96, 2.287/96, 2.406/96, 2.502/96, 3.941/97,
out,,?s providências". Relator: Deputado Alexandre 4.488/98, 182199, 1.041/99, 1.136/99, 2.681/00,
Santos. Parecer: favorável. Retirado de pauta. 6) Pro- 2.688/00, 2.732/00, 3.132/00, e 3.550100). Relator:
jeto de Lei nº 1.542/99 - do Senado Federal (PL nº Deputado Avenzoar Arruda. Parecer: favorável, com
134/95) - que "regulamenta o § 3º do art. 8º do Ato substitutivo, a este e aos Projetos de Lei nºs 1.004/95,
das Disposições Constitucionais Transitórias, dispon- 1.445/96, 2.094/96, 2.287/96, 2.406/96, 2.502/96,
do sobre a reparação de natureza econômica devida 3.941/97, 4.488/98, 1.041/99, 2.681/00, 2.688/00,
aos aeronautas e aeroviários, civis e militares, impe- 2.732/00,3.132/00 e 3.550/00, apensados; e contrá-
didos de exercer a profissão". Relator: Deputado Jair rio aos Projetos de Lei nºs 656/95, 2.017/96, 182/99 e
Meneguelli. Parecer: favorável. Retirado de pauta. 7) 1.136/99, apensados. Retirado de pauta. Prioridade:
Projeto de Lei nº 2.037/99 - do Sr. Medeiros - que 13) Projeto de Lei nº 1.737-A/99 - do Senado Federal
"dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho de (PLS nº 440/99) - que "dispõe sobre a criação do
que trata o inciso XXVIII do art. 70 da Constituição Fe- Conselho Federal e dos Regionais da Profissão de
deral". Relator: Deputado Nilton Capixaba. Parecer: Técnico Agrícola, e dá outras providências". Relator:
favorável. Retirado de pauta. 8) Projeto de Lei Com- Deputado Hugo Biehl. Parecer: favorável. Retirado de
plementar n9 131/00 - do Sr. Luciano Pizzatto e ou- pauta. 14) Projeto de Lei nº 2.967/00-do Senado Fe-
tros - que "altera a Lei Complementar nº 101 , de 4 de deral (PLS nº 660/99) - que "acrescenta § 3º ao art. 93
maio de 2000, para dispor sobre a realização de ope- pa Lei nº 8.213, de 24 de julho de,1991, que dispõe so-
rações de crédito entre os entes da Federação". Rela- bre os Planos de Benefícios da Previdência Social, e
tor: Deputado José Múcio Monteiro. Parecer: favorá- dá outras providências". (Apensado: PL nº 2.935/00).
vel. Retirado de pauta. 9) Projeto de Lei nº 2.295/00 - Relator: Deputado Avenzoar Arruda. Parecer: favorá-
do Senado Federal (PLS nº 161/99) - que "dispõe so- vel a este e contrário a seu apensado., Retirado de pa-
bre a jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos uta. 15) Projeto de Lei nº 3.391/00 - do Poder Execu-
e Auxiliares de Enfermagem". (Apensados: PL nº tivo (MSC nº 985/00) - que "autoriza o Instituto Nacío-
969/99 e 2.169/99). Relator: Deputado Jair Mene- nal de Colonização e Reforma Agrária -INCRA, a ali-
guelli. Parecer: favorável a este e ao Projeto de Lei nº enar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recur-
2.169/99, apensado, de idêntico teor, e contrário ao sos Naturais Renov~veis - ISAMA, o imóvel que men-
Projeto de Lei nº 969/99, apensado. Em conseqüên- ciona, e dá outras providências". Relator: Deputado
cia, seja declarada a prejudicialidade do Projeto de Luciano Castro. Parecer: favorável. Retirado de pau-
Lei nº 2.169/99, apensado. Vista concedida ao Depu- ta. Tramitação Ordinária: 16) ~rojeto de Lei nº 900/95
tado Jovair Arantes. Tramitação Ordinária: 10) Proje- - do Sr. Jovair Arantes - que "proíbe às pessoas jurf-
to de Lei nº 3.814/89 - do Sr. Paulo Paim - que "dis- dicas o desconto dos salários de trabalhadores con-
põe sobre a aposentadoria dos trabalhadores e dá tratados, percentuais de qualquer valor, referente à
outras providências". Relator: Deputado Jair Mene- custeio de alimentação, e dá outras providências".
guelli. Parecer: favorável, com substitutivo. Retirado Relator desigl,lado para redigir o parecer vencedor:
de pauta. 11) Projeto de Lei nº 5/99 - do Sr. Silas Bra- Deputado Pedro Henry. Parecer: contrário. O Deputa-
sileiro - que "estabelece dia da semana para realiza- do Pedro Henry proferiu o parecer, que, colocado,em
ção de provas de concursos públicos". (Apensados: votação, foi aprovado por unanimidade. 17) Projeto
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de Lei nº 985-A/95 _ do Sr. Paulo Lima _ que "estabe- recer vencedor. 25) Projeto de Lei nº 862/99 _ do Sr.
Ieee o piso salarial profissional para professores do Albérico Cordeiro _ que' "restabelece a cobrança do
ensino fundamental e médio do País, previsto no inci- Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário
so V do artigo 206 da Constituição Federal". Relator: Avulso _ AITP, e o suprimento do Fundo de Indeniza-
Deputado Júlio Delgado. Parecer: favorável a este, ção do Trabalhador Portuário Avulso _ FITP, aos qua-
com emendas, e contrário à emenda apresentada na is se referem os arts. 61 a 67, da Lei nº 8.630, de 25
Comissão. Retirado de pauta. 18) Pr9jeto de Lei nº de fevereiro de 1993, que "dispõe sobre o regime jurí-
1.955/96 _ do Sr. Jair Bolsonaro _ que "estabelece o dico da exploração dos portos organizados e das ins-
dia 10 de janeiro como data-base dos servidores pú- talações portuárias, e dá outras providências". (Apen-
blicos civis e militares". (Apensados: PL nºs 1.959/96 sado: PL. nº 1.152/99). Relator designado para redigir
e 552/99). Relator: Deputado Pedro Henry. Parecer: o parecer vencedor: Deputado Pedro Henry. Parecer:
contrário a este e aos Projetos de Lei nºs 1.959/96 e contrário. O Deputado Pedro Henry proferiu o pare-
552/99, apensados. Retirado de pauta. 19) Projeto de cer, que, colocado em votação, foi aprovado por una-
Lei nº 2.783/97 _ do Sr. José de Abreu _ que "dispõe nimidade. 26) Projeto de Lei nº 1.107-A/99 _ do Sr.
sobre a regulamentação da profissão de Terapeuta Bispo Rodrigues _ que "dispõe sobre a obrigatorieda-
Holístico e dá outras providências". Relator: Deputa- de de as agências estrangeiras de publicidade e pro-
do Luciano Castro. Parecer: favorável, com substituti- paganda, quando contratadas por empresas naciona-
vo. Retirado de pauta. 20) Projeto de Lei nº is para a realização de trabalhos em sua área no Bra-
3.175-A/97 _ do Sr. Eduardo Jorge _ que "dispõe so- -sil,-utilizarem trabalhadores brasileiros na composi-
bre o exercício da profissão de Técnico em Obstetrí- ção da mão-de-obra prevista para a respectiva exe-
cia". Relator: Deputado Pedro Henry. Parecer: contrá- cução do serviço". Relator: Deputado Eduardo Cam-
rio a este e à emenda de nº 1, adotada pela Comissão poso Parecer: contrário a este e à emenda apresenta-
de Seguridade Social e Família. Retirado de pauta. da na Comissão. Em razão da ausência do Relator, o
21) Projeto de Lei nº 3.648/97 _ da Sra. Maria Elvira _ parecer foi lido pelo Deputado Pedro Henry, que en-
que "dispõe sobre a aprovação em exame de aptidão caminhou favoravelmente ao parecer. Encaminhou
psicológica como requisito para o ingresso nos qua- contra o parecer o Deputado Avenzoar Arruda. Colo-
dros dos órgãos de segurança pública e nas empre- cado em votação, o parecer foi aprovado contra os
sas privadas de segurança e transporte de valores". votos dos Deputados Avenzoar Arruda, Babá, Jair
Relator: Deputado Nárcio Rodrigues. Parecer: con- Meneguelli, Paulo Paim, Paulo Rocha e Pedro Celso.
trário. Em virtude de ausência temporária do relator, o 27) Projeto de Lei nº 1.132/99 _ do Sr. Vic Pires Fran-
Deputado Avenzoar Arruda leu o parecer, que, colo- co _ que "regulamenta a profissão de cabeleireiro e
cado em votação, foi aprovado por unanimidade. 22) dá outras providências". (Apensados: PL n°S 2.762/00
Projeto de Lei n2 4.205/98 _ do Sr. Jair Meneguelli e e 3.248/00). Relator: Deputado Ricardo Rique. Pare-
outros _ que revoga a Lei nº 9.601, de 22 de janeiro cer: favorável a este e aos Projetos de Lei n05 2.762/00
de 1998, que dispõe sobre o contrato de trabalho por e 3.248/00, apensados, de idêntico teor. Em conse-
prazo determinado e dá outras providências". Rela- qüência, seja declarada a prejudicialidade dos Proje-
tor: Deputado Pedro Henry. Parecer: contrário. Reti- tos de Lei n°S 2.762/00 e 3.248/00. Retirado de pauta.
rado de pauta. 23) Projeto de Lei n2 549/99 _ do Sr. 28) Projeto de Lei nº 1.155/99 _ do Sr. Romeu Quei-
Luiz Ribeiro _ que "determina o cancelamento de ou- roz _ que "dispõe sobre a regulamentação da profis-
torga de concessão, permissão ou autorização para são de garçom, fixa a jornada máxima de trabalho e o
prestação de serviços de radiodifusão, nos casos de piso salarial da categoria". Relator: Deputado José
condenação por crime doloso de sócio ou diretor da Militão. Parecer: favorável. Retirado de pauta. 29)
empresa outorgatária." Relator: Deputado Pedro Projeto de Lei nº 1.185/99 _ do Sr. Rubens Bueno _
Henry. Parecer: contrário. Retirado de pauta. 24) Pro- que "estabelece os critérios para outorga de conces-
jeto de Lei nº 616/99 _ do Sr. Miro Teixeira _ que "cria são, permissão ou autorização para serviços de radi·
o Programa de Incentivo à Geração de Emprego atra- odifusão sonora e de sons e imagens". (Apensado:
vés do Ecoturismo e dá outras providências". Relator PL nº 3.426/00). Relator: Deputado Herculano Anghi-
designado para redigir o parecer vencedor: Deputado netti. Parecer: contrário a este e a seu apensado. Em
José Múcio Monteiro. Parecer: contrário. O Deputado razão da ausência temporária do relator, o parecer foi
Pedro Henry leu o parecer, uma vez que o relator, De- lido pelo Deputado Pedro Henry. O Deputado Aven-
putado José Múcio Monteiro, presidia a reunião. Co- zoar Arruda disse que era favorável ao projeto, mas
locado em votação, foi aprovado unanimemente o pa- votaria a favor do parecer, para cumprir acordo anteri-
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ormente firmado. Colocado em votação, o parecer foi _ nicos de Segurança do Trabalho - CONFETEST - e
aprovado por unanimidade. 30) Projeto de Lei nº os Conselhos Regionais dos Técnicos-de Segurança
1.204/99 - do Sr. Pedro Celso - que "altera a Lei nº do Trabalho - CORETEST, e dá outras providências".
8.019, de 11 de abril de 1990, destinando recursos Relatora: Deputada Vanessa Grazziotin. Parecer: fa-
não sacados do Abono Salarial do PIS/Pasep ao fi- vorável. Retirado de pauta. 39) Projeto de Lei nº
nanciamento de programas estaduais, municipais e 1.632/99 - do Sr. Jorge Tadeu Mudalen - que "revoga
do Distrito Federal, nos termos qu~ especifica, e dá os arts. 5º e 46 do Decreto nº 21.981, de 19 de outu-
outras providências". Relator: Deputado Avenzoar bro de,1932, que "regula a profissão de leiloeiro em
Arruda. Parecer: favorável, com emendas. Após ser todo o País", e o art. 32 da Lei nº 4.021, de 20 de de-
proferido o parecer pelo Deputado Avenzoar Arruda, zembro de 1961, que "cria a profissão de leiloeiro ru-
o Deputado Pedro Henry u~ou a palavra para se posi- ral e dá outras providências". Relator: Deputado Ri-
cionar contrário ao projeto, não por uma questão de cardo Rique. P~recer: favorável. Retirado de pauta.
mérito, mas por discordar da forma, pois, segundo 40) Projeto de Lei nº 1.783-A/99 - do Sr. Walter Pi-
ele, a matéria deveria ser tratada por meio de Propos- nheiro - que "dispõe sobre o acesso gratuito ao servi-
ta de Emenda à Constituição. Colocado em votação, ço de Internet via rede de TV a cabo para hosp~tais e
o parecer do Relator foi aprovado, contra o voto do postos de saúde da rede pública, estabelecimentos

I

Deputado Pedro Henry. 31) Projeto de Lei nº 1.240/99 de ensino de 1º e 2º graus da rede pública, museus e
- da srª JaDdira Feghali - que "dispõe sobre a regula- bibliotecas públicas". Relator: Deputado Herculano
mentaçãq da profissão de Trabalhador Subaquático". Anghinetti. Parecer: favorável. Retirado de pauta. 41)
Relator: Deputado José Múcio Monteiro. Parecer: Projeto de Lei nº 1.789/99 - do Sr. Freire Júnior -
contrário. Retirado de pauta. 32) Projeto de Lei nº "que regulamenta o custo e o pagamento de serviços
1.263/99 - do Sr. José Carlos Elias - que "dispõe so- gráficos oficiais quando organizados em autarquias,
bre incentivo fiscal para contratação de trabalhado- empresas públicas ou sociedade de economia mista".
res, nas condições que especifica". Relator: Deputa- Relator: Deputado José Múcio Monteiro. Parecer:
do Avenzoar Arruda. Parecer: favorável, com emen- c0r:ttrário. O Deputado Pedro Henry leu o parecer, por
da. Retirado de pauta. 33) Projeto de Lei nº estar o Relator presidindo a reunião. Colocado em vo-
1.315-A/99 - do Sr. Régis Cavalcante - que "proibe a tação, o parecer do Relator foi aprovado por unanimi-
cobrança por parte das concessionárias de serviços dade. 42) Projeto de Lei nº 1.793/99 - do Sr. João
públicos, de serviços não autorizados por escrito por Magno - que "acrescenta parágrafos ao art. 477 da
seus usuários". Relator: Deputado Wilson Braga. Pa- Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a fim de
recer: contrário. Retirado de pauta. 34) Projeto de Lei determinar ao empregador a obrigação de fornecer
nº 1.372/99 - do Sr. Geraldo Magela - que "dispõe ao empregado, no ato da rescisão de contrato de tra-
sobre as empresas públicas que explorem atividade balho, documento comprobatório das atividades por
econômica de comercialização de bens ou de presta- ele exercida em condições especiais". Relator de~ig-
ção de serviços de interesse difuso, as formas de fis- nado para redigir o parecer vencedor: Deputado Pe-
calização e relações com o Estado e a Sociedade, e dro Henry. Parecer: contrário. O Deputado Pedro
dá outras providências". Relator: Deputado Marcus Henry proferiu o parecer, que, colocado em votaçã.o,
Vicente. Parecer: favorável. Retirado de pauta. 35) foi aprovado por unanimidade. 43) Projeto de Lei nº
Projeto de Lei nº 1.392/99 - do Sr. Geraldo Magela - 1.944/99 - do Sr. Edmar Moreira - que "altera a De-
que "regulamenta o exercício da profissão de motoci- ereto-Lei nº 1.040, de 21 de outubro de 1969, que
clista profis,sional, e dá outras providências". Relator: "dispõe sobre os Conselhos Federal e Regionais de
Deputado Júlio Delgado. Parecer: favorável. Retirado Contabilidade, regula a eleição de seus membros, e
de pauta. 36) Projeto de Lei nº 1.539/99 - do Sr. Ri- dá outras providências". Relator: Deputado Hercula-
cardo Noronha- que "dispõe sobre,a profissão de pu- no Anghinetti. Parecer: favorável. Retirado de pauta.
blicitário e dá outras providências". Relator: Deputado 44) Projeto de Lei nº 1.969/99 - do Sr. Nels(;lI1 Pelle-
Ricardo Rique. Parecer: favorável, com emendas. grino - que "dispõe sobre a formação compulsória de
Retirado de pauta. 37) Projeto de Lei nº 1.573/99 - do provisão, pelas empresas prestadoras de serviços,
Sr. Caio Riela - que "dispõe sobre a profissão de fotó· para o pagamento de obrigações trabalhistas". Rela-
grafo e detE}rmina outras providências". Relator: De- tor: Deputado Herculano Anghinetti. ~arecer: cantrá-
putado Vivaldo Barbosa. Parecer: favorável. Retirado rio. Retirado de pauta. 45) Projeto de Lei nº 2.065/99
de pauta. 38) Projeto de Lei nº 1.597/99 - do Sr. Mar- - do Sr. Silas Brasileiro - que "altera a Lei nº 8.723, de
ceio Barbieri - que "cria o Conselho Federal dos Téc- 28 de outubro de 1"993, no que se refere ao controle



67764 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

da poluição emitida por veículos a diesel". Relatora: Anghinetti. Parecer: favorável, com substitutivo. Reti-
Deputada Fátima Pelaes. Parecer: contrário. Retira- rado de pauta. 54) Projeto de Lei nº 2.921/00 - do Sr.
do de pauta. 46) Projeto de Lei nº 2.070/99 - do Sr. Alberto Mourão - que "altera a redação dos artigos 2º,
João Magno - que "dispõe sobre normas e parâme- 3º, 4º e 8º da Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de
tros a serem seguidos pelas empresas objeto do Pro- 1994, e dá outras providências". Relator: Deputado
grama Nacional de Desestatização e dá outras provi- Herculano Anghinetti. Parecer: favorável, com emen-
dências." Relator: Deputado Nilton Capixaba. Pare- das. Por estar temporariamente ausente o Relator, o
cer: favorável. Retirado de pauta. 47) Projeto de Lei Deputado Avenzoar Arruda leu o parecer, que, em
nº 2.080/99 - do Sr. Paulo Paim - que "disciplina as votação, foi aprovado por unanimidade. 55) Projeto
relações ju rídicas decorrentes da perda de eficácia de Lei nº 2.969/00 - do Sr. Milton Temer - que "acres-
do disposto no artigo 2º das Medidas Provisórias n°S centa parágrafo único ao art. 40 da Consolidação das
1.523/96, 1.523-1/96 e 1.523-2196, no tocante à alte- Leis do Trabalho". Relator: Deputado Pedro Henry.
ração do artigo 148 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de Parecer: contrário. Retirado de pauta. 56) Projeto de
1991". Relator: Deputado Herculano Anghinetti. Pare- Lei nº 2.988/00 - do Sr. Roberto Argenta - que
cer: contrário. Retirado de pauta. 48) Projeto de Lei nº "acrescenta § 3º ao art. 1º da Lei nº 4.090, de 13 de ju-
2.471/00 - do Sr. Marcelo Barbieri - que "dispõe so- lho de 1962, que "institui a gratificação de Natal para
bre proibição de cobrança de tarifa bancária na 'con- os trabalhadoresll

, a fim de permitir o pagamento par-
ta-salário' de servidor público da administração direta celado do décimo terceiro salário, altera dispositivos
e indireta de qualquer dos poderes da União". (Apen- da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que "dispõe
sado: PL nº 2.546/00). Relator: Deputado Jair Mene- sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço" e
guelli. Parecer: favorável, com substitutivo, a este e permite o pagamento antecipado do "abono de férias"
ao Projeto de Lei nº 2.546/00, apensado. Retirado de previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal e dá
pauta. 49) Projeto de Lei nº 2.481/00 - do Sr. José Ja- outras providênciasll

• Relator: Deputado Pedro
nene - que "acrescenta artigo à Consolidação das Henry. Parecer: contrário a este e às emendas apre-
Leis do Trabalho - CLT, a fim de coibir a litigância de sentadas na Comissão. Vista ao Deputado Luciano
má-fé". Relatora designada para redigir o parecer Castro, em 18-10-00. Retirado de pauta. 57) Projeto
vencedor: Deputada Fátima Pelaes. Parecer: contrá- de Lei nº 3.053/00 - do Sr. José Carlos Coutinho -
rio. O parecer foi lido pelo Deputado Pedro Henry, em que "acrescenta dispositivo ao artigo 473 da Consoli-
substituição à relatora, ausente. Colocado em vota- dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre-
ção, o parecer vencedor foi aprovado por unanimida- to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e dá outras
de. 50) Projeto de Lei nº 2.552/00 - da srª Marinha providências". Relator: Deputado Wilson Braga. Pa-
Raupp - que "altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezem- recer: favorável. Após o Relator ter proferido o pare-
bro de 1990, que "dispõe sobre o regime jurídico dos 'cer, o Deputado Pedro Henry registrou seu posiciona-
servidores públicos civis da União, das autarquias e mento contrário ao projeto, por considerar que ele
das fundações públicas federais", acrescentando cri- onerava as empresas, podendo, desta forma, ser
térios para a remoção de ofício do servidor público". mais um gerador de desemprego para o País. O De-
Relatora: Deputada Fátima Pelaes. Parecer: favorá- putado Avenzoar Arruda, por outro lado, rebateu as
vel. Vista ao Deputado Luciano Castro, em 18-10-00. críticas que o Deputado Pedro Henry fizera ao proje-
Retirado de pauta. 51) Projeto de Lei nQ 2.553/00 - do to, argumentando que a pretensão do Autor do proje-
Sr. Rubens Bueno - que "acrescenta parágrafo único to era retirar do trabalhador um ônus com o qual ele
ao artigo 845 da Consolidação das Leis do Trabalho - não podia arcar, ou seja, o de ter seu dia de trabalho
CLr. Relator designado para redigir o parecer ven- descontado por não ter meios de se dirigir ao local de
cedor: Deputado Pedro Henry. Parecer: contrário. O trabalho. O Deputado Pedro Henry reiterou sua posi-
Deputado Pedro Henry proferiu o parecer, que, colo- ção, e por considerar a matéria de suma importância,
cado em votação, foi aprovado por unanimidade. 52) solicitou ao Presidente em exercício, Deputado José
Projeto de Lei nQ 2.648/00 - do Sr. Agnelo Queiroz - Múcio Monteiro, que suspendesse a reunião por cin-
que "institui o auxílio-moradia a trabalhadores". Rela- co minutos, para que pudesse ser feito um acordo en-
tor: Deputado Alexandre Santos. Parecer: contrário. tre as partes divergentes, pedido que foi acatado pela
Retirado de pauta. 53) Projeto de Lei nQ 2.659/00 - da Presidência. Reiniciando a reunião, às treze horas e
srª Veda Crusius - que "dispõe sobre a criação dos quatro minutos, o parecer do Relator foi colocado em
Conselhos Federal e Regionais de Atuária, e dá ou- votação, tendo sido aprovado, contra os votos dos
tras providências". Relator: Deputado Herculano Deputados Pedro Henry e José Múcio Monteiro, que



Ata da 2l! Reunião, realizada em 6 de dezem
bro de 2000

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil,
às quinze horas e quarenta e sete minutos, no plená
rio dezesseis do Anexo 2 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se, ordinariamente, sob a Presidência do De
putado lédio Rosa, a Comissão Especial destinada a
proferir Parecer à Proposta de Emenda à Constitui
ção nQ 281-A, de 2000, que "dá nova redação ao inci
so I do § 1Q do artigo 73 da Constituição Federal".
Compareceram os Senhores Deputados Agnaldo
Muniz, Átila Lins, Augusto Franco, Carlito Merss, Chi
co Sardelli, Eni Voltolini, lédio Rosa, Jairo Carneiro,
João Castelo, José Antonio Almeida, José Roberto
Batochio, Luiz Fernando, Marcos Cintra, Mauro Bene~
vides, Nelson Meurer, Pinheiro Landim, Renato Vian-
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fizera questão de marcar sua posição contrária ao na e Ricardo Izar, Titulares; Dr. Benedito Dias, Fer~

projeto. 58) Projeto de Lei nº 3.150/00 - do Sr. Lincoln nando Coruja, João Paulo, Jovair Arantes, Laire Ro~

Portela - que "proíbe o uso de recursos públicos no sado, Luiz Antonio Fleury, Paulo Gouvêa e Pedro Fer~

patrocínio de eventos internacionais por parte da nandes, Suplentes. Não compareceram o~ Senheri35-
Administração Pública Federal e dá outras providên- Deputados Bonifácio de Andrada, Geraldo Magela,
cias. Relator: Deputado Wilson Braga. Parecer: con- 'naldo Leitão, José Carlos Coutinho, José Carlos
trário. Retirado de pauta. O Presidente em exercício, Martinez, Lúcia Vânia, Maria Abadia, Osmar Serra~

Deput~do José Múcio Monteiro, suspendeu a reunião glio, Paulo Marinho, Paulo Rocha, Pedro Valadares,
por quinze minutos, para que fosse lavraqa esta Ata. Roberto Jefferson, Vilmar Rocha e Waldir Pires., H~~
Reabrindo os trabalhos, a Ata foi colocada em vota- vendo número regimental, o Senhor Presidente abriu
ção, sendo aprov,ada por unanimidade. Ante~ do en- a reunião. Ata - O Senhor Presidente indagou sobre a
cerramento, o Deputado Pedro Henry pediu a palavra necessidade da leitura da Ata da primeira Reunião, a
para registrar que entraria com recurso no plenário qual foi dispensada a pedido do Deputado José Ro·
contra o poder conclusivo do Projeto de Lei nº berto Batochio. Não havendo quem quisesse discu.
3.053/00. Aproveitou para parabenizar o Deputado ti-Ia, foi colocada em votação, recebendo aprovação
José Múcio Monteiro pelo brilhantismo com que con- unânime. Lido o expediente, passou-se à Ordem do
duzira a reunião. O Presidente em exercício, Deputa- Dia, que constou de Deliber'ilção de requerimentos.
do José Múcio, agradeceu a todos os membros da Foi colocado em votação o item um da pauta, o re-
Comissão, bem como aos funcionários pela colabora- querimento do Deputado Mauro Benevides, propon.
ção durante todo o ano. Desejou, ainda, um feliz Natal do a realização de audiência pública com o Senhor
e um feliz Ano Novo para todos. Encerramento: Nada Paulo, Afonso Martins de Qliveira, ex-Ministro do
mais havendo a tratar, o Presidente em exercício, De- TCU. Em votação, foi aprovado. Passou-se, a seguir,
putado José Múcio Monteiro encerrou a reunião às ao item três, o requerimento do Deputado Jairo Caro
treze horas e dez minutos. E para constar, eu, Ana- neiro, propondo audiência pública com o Ministro
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária, lavrei a Iram Saraiva, Presidente do TCU. Em votação, foi
presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será as- aprovado. Os Deputados Luiz Fernando e Luiz Anto-
sinada pelo Presidente, Deputado Jovair Arantes, e nio Fleury, assumiram, com o consentimento do autor
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos inicial, Deputado Jairo Carneiro, a autoria dos reque-
Deputados. rimentos constantes dos itens quatro e cinco da pau-

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR ta, os quais propu~~am audiênci~ pública, respec!i~a.
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À mente, c?m o MI~lstro ~umberto Souto e o MlnIS-

CONSTITUiÇÃO Nº 281
7
A, DE 2000, QUE tro-Substltuto Jose An~omo Barre10 de Macedo, am-

"DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I DO § 1Q DO bos d~ ~CU. Em ~otaçao, for~~ aprovado~. O D~pu-
ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.:'. tado ledlo Rosa, as dez?s~el~ horas e q~lnz~ mln~-
(NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU). tos, passou a Presldencla ao Primeiro ,VI

ce-Presidente, Deputado Augusto Franco, para que
pudesse ser votado o item dois da pauta: requerimen
to de sua autoria, que propunha audiência pública
com o Senhor ,Sebastião Baptista Afonso,
ex-Consultor Geral da República. Em votação, o re
querimento foi aprovado. O Deputado lédio Rosa re·
assumiu a Presidência. O Deputado Átila Lins apre
sentou requerimento propondo a realização de au
diência pública com o Conselheiro Flávio Regis Xavi
er de Moura e Castro, Presidente da ATRíCON 
Associação dos Membros dos tribunais de Contas do
Brasil. Requereu, também, a sua inclusão na pauta
daquela Reunião, a qual foi aprovada pela Comissão.
Em votação, foi aprovado o requerimento de audiên
cia pública. A seguir, o Senhor Presidente convocou
reunião para o dia treze de dezembro, e encerrou a
reunião às dezesseis horas e trinta e sete minutos. A



A presente reunião destina-se à deliberação de
requerimento visando à definição do roteiro das au
diências públicas a serem realizadas por esta Comis
são.

Dispomos de cinco requerimentos. O primeiro é
de autoria do Deputado Mauro Benevides, propondo
audiência pública com o Sr. Paulo Affonso Martins de
Oliveira, ex-Ministro do Tribunal de Contas da União.

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Sr.
Presidente, a indicação do nobre Ministro Paulo
Affonso Martins de Oliveira, que já se encontra apo
sentado pelo Tribunal de Contas da União, faz jus
exatamente ao talento e à competência que S.Sa. re
velou não apenas naquela Corte especializada, mas
sobretudo quando exerceu nesta Casa a função de
Secretário-Geral da Mesa e, de forma mais particular,
quando assessorou o Presidente Ulysses Guimarães
e a mim, então modestíssimo 1g Vice-Presidente da
Mesa da Assembléia Nacional Constituinte.

Na condição de Secretário-Geral da Mesa da
Câmara dos Deputados, de Assessor Especial da
Mesa na Assembléia Nacional Constituinte e, posteri-
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reunião foi gravada e as notas taquigráficas, após se- O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
rem decodificadas, serão publicadas juntamente com BATOCHIO - Sr. Presidente, V.Exa. vai submeter à
esta Ata no Diário da Câmara dos Deputados. E, votação agora o texto da ata?
para constar, eu, , Valdivino Tolentino Filho, Secretá- O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - A
rio, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será as- audiência de hoje foi designada para recebermos re-
sinada pelo Senhor Presidente, , Deputado lédio querimentos de convocação.
Rosa. O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - BATOCHIO - Sr. Presidente, acabamos de aprovar a
Havendo número regimental, declaro abertos os tra- dispensa da leitura da ata. Precisamos agora aprovar
balhos da presente reunião. o texto da referida ata.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO O S~. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) -
BATOCHIO - Sr. Presidente, peço a palavra pela or- Em votaçao a ata. _
demo Aqu~les que estao de acordo permaneçam

, . como estao. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado ledlo Rosa) - Aprovada.

Tem V.Exa. a palavra. Comunico aos colegas que recebemos o Ofício
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO nº 300, da Consultoria Jurídica da Câmara, indicando

BATOCHIO - Sr. Presidente, tendo em vista a nature- o Or. Marcos Tadeu Napoleão de Souza para prestar
za da matéria objeto desta Comissão e a aplicabilida- assessoramento jurídico a esta Comissão.
de desse texto não só aos Tribunais de Contas da O Dr. Marcos Tadeu encontra-se presente.
União, agente específ!co da no~sa e~enda, mas tam- Antes de passarmos à Ordem do Dia, informo
bém a sua reperCu~s,a? nos Tnbu~als de Contas ~os que está fluindo o prazo de dez sessões ordinárias da
Estados e dos Mumclplos que os tiverem, tenho a Im- Câmara destinadas à apresentação de emendas à
pressão de que, para o início dos nossos debates - PEC 281-A, de 2000, o qual deverá expirar-se no dia
fica como proposição à Mesa -, a Comissão deveria 14.
dirigir ofício aos Tribunais de Contas dos Estados e
dos Municípios pedindo dados para proceder a uma
avaliação a respeito dos auditores, qual o critério de
investidura, qual o regime a que se submetem, por
que parece-me que o regime varia de Estado para
Estado da Federação.

Portanto, Sr. Presidente, antes de ingressarmos
no debate e na decisão propriamente dita da proposta
de emenda constitucional sob exame, parece-me in
teressante conhecermos em profundidade os refle
xos que essa alteração no texto constitucional vai pro
vocar nesses outros tribunais.

De modo que ficam a sugestão e o requerimen
to no sentido de que esses dados sejam colhidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) 
Sr. Deputado José Roberto Batochio, a Mesa recebe
a sugestão de V.Exa. com a maior satisfação. Antes,
porém, ponho em votação a ata da sessão anterior,
cuja cópia já foi distribuída aos senhores.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Sr. Presidente, peço dispensa da leitura
da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) 
Em votação a dispensa da leitura da Ata. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, aprovada.
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ormente, de Ministro do Tribunal de Contas da União, O SR. DEPUTADO AUGUSTO FRANCO - Sr.
o Dr. Paulo Affonso demonstrou inequivocamente Presidente, dando continuidade ao que disse o Rela-
sua competência e espírito público. Daí porque en- tor, mesmo que venham a ser aprovadas todas essas
tendi que seria real e extremamente proveitosa sua audiências como processo de conhecimento, precisa-
presença nesta Comissão para ser inquirido a respei- mos dar certa agilidade aos nossos trabalhos. Sugiro,
to da proposta que se vai discutir. então, que sejam feitas audiências conjuntas, que ou-

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - çamos na mesma reuni.ão duas, três autoridades,
Vamos aproveitar e considerar como encaminhamen- para que tenhamos brevidade ~o trabalh~ como u~
to o pronunciamento feito pelo ilustre Deputado Mau- todo e para q~e possam ser OUVidos tambem os audl-
ro Benevides. tores estaduaiS.

Continua em discussão a, convocação do O SR. PRESIDENT~ (Deputado lédi~ Rosa) -
ex-Ministro do Tribunal de Contas da União. Vamos colocar em votaçao a proposta do Ilustre do

, colega.
,O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.

PreSidente, peço a palavra pela ordem. P 'd t d' I' t d V. E, , resl en e, eseJo um esc areclmen o e . xa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado ledlo Rosa) - O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) _

Tem V.Exa. a palavra. Pois não.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Pela
~re~idente, não temos dúv!da alguma sobre a im~~r- manifestação dos demais colegas, percebi que se tra-
tancla dess~ PEC para,o Tribunal de Co~tas da Umao. ta de tema que vai exigir certa celeridade por parte
A explanaçao d~ u"2a Importante, autOridade s6 vem desta Comissão, até porque depende da aprovação
reforçar sua aphcaçao naquele Tnbunal. ou não desta PEC a substituição de um membro do

Auditores que, durante 15, 18 anos, atuaram Tribunal, cuja aposentadoria deve ocorrer logo no co-
como Ministros em exercício e que têm direito a apo- meço do ano.
sentadoria _com? Ministro :stão sendo preteri~o~. A pergunta que faço a V.Exa. é a seguinte: a
Portanto~nao ha preocupaçao alguma em.relaçao a idéia é a de que, se aprovada a convocação desses
declaraçao sem fundamento e sem conheCimento do cinco convidados para audiências públicas, sejam to-
assunto publicada pelo jornal Estado de S. Paulo. das realizadas no mesmo dia, possivelmente até con-

A nossa grande preocupação - e, aí, sim, creio juntamente? Se for esse o encaminhamento, Sr. Pre-
que deveríamos ouvir uma autoridade na matéria - é sidente, solicitaria de 'l.Exa. que votássemos em con-
sobre o posicionamento dos auditores nos Estados. junto a convocação de todos para uma data s6, para
Ali, sim, estou em dúvida acerca da repercussão da acelerarmos ao máximo o procedimento interno.
aprovação dessa lei quanto ao acesso de ao cargo de O SR. PRESIDENTE (Deputado tédio Rosa) -
conselheiro. Essa proposta pode ser encaminhada aos colegas.

Portanto, faço essa explanação, porque não adi- Se S.Exas. assim o decidirem, poderemos fazer no
anta termos numa audiência cinco, seis explanadores mesmo dia. A votação é individual.
do Tribunal de Contas e nenhum que possa nos infor- Vamos passar à votação do requerimento de
mar sobre a atuação dos auditores nos Estados e autoria do Deputado Mauro Benevides para a convo-
qual a forma de acesso desses auditores ao cargo de cação do Sr. Paulo Affonso Martins de Oliv~ira.

conselheiro. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
Essa é a minha posição. Espero que aprovemos permaneçam como estão. (Pausa.

a emenda o mais rápido possível, para que não ve- Aprovado.
nhamos a prejudicar mais os próprios auditores do O segundo requerimento é de minha autoria e
Tribunal de Contas, aqueles que têm sido preteridos se refere à convocação do Sr. Sebastião Batista
na lista tríplice. Affonso, ex-Consultor Geral da República.

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - Vou alterar a ordem para poder colocar,em vota-
Estou sendo informado que, pelo Regimento Interno, ção os requerimentos de outros colegas. Depois, vol-
não caberia discussão com relação aos requerimen- tarei ao meu, momento em que terei de deixara Presi-
tos, mas gostaria de ouvir a opinião dos colegas a res- dência. ,
peito dessas indicações. O terceiro requerimento, de autoria do Deputa-

Com a palavra o Deputado Augusto Franco. do Jairo Carneirõ~propõe a realização-de audiência-



Pergunto a V.Exa.: como fica isso para pessoas
que têm responsabilidades dentro do mesmo ambien
te, mas em hierarquias diferenciadas?

Faço a ponderação a V.Exa. para saber se, ao
fazer isso, não estaremos criando algum tipo de cons
trangimento para uma autoridade.

O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO - Dê-me
um aparte, por favor.

aSR. DEPUTADO ENI VOLTOLlNI- Pois não.
- -----
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pública com o Ministro Iram Saraiva, Presidente ao Aprovada- a convocação do Ministro Paulo
Tribunal de Contas da União. Affonso, teríamos contato com a experiência de quem

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. já exerceu o cargo e hoje está aposentado. Embora o
Presidente, peço a palavra pela ordem ex-Ministro não esteja nessa situação, diz-se que os

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) _ que se aposentam entregam-se ao otium cum dlgni-
Tem V.Exa. a palavra. tate.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER _ Eu O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) -
não sei se o Relator pode dar sua opinião. O.k., Deputado. Solicitamos, então, a presença do au

tor do requerimento, Deputado Jairo Carneiro.
Pode~ :~~~RESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO - Sr. Pre·

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - No-

tem bem o seguinte: estou vendo que há quatro con- O SR. PRESIDENTE (Deputado tédio Rosa) -
vocações de ex-Ministros do Tribunal de Contas da V.Exa. tem a palavra.
União. Será que essas quatro pessoas não nos vão O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO - Sr. Pre-
trazer a mesma informação? Assim, vamos perder sidente, como três Deputados fizerem a proposta, su-
tempo. giro que cada um opte por um convite. Dessa forma,

Na minha opinião, deveríamos escolher um viriam aqui três pessoas, que poderiam ser ouvidas
ex-Ministro do Tribunal de Contas da União, que vai no mesmo dia. O Deputado Jairo escolheria um, o De-
dar a mesma informação que dariam todos os dema- putado Mauro Benevides outro, e V.Exa. o terceiro.
is. Desse modo, economizaremos tempo, adiantando Assim, cada um optaria por um convidado, descartan-

do-se os demais.
o nosso trabalho. Poderemos ainda convocar mais um
dos auditores estaduais, uma autoridade que nos Para isso, pediríamos ao Deputado Jairo que
possa informar sobre aquela que é a nossa grande optasse por um dos três que indicou.
preocupação, e poderemos encerrar essa discussão O SR. DEPUTADO ENI VOLTOLINI- Sr. Presi-
numa só audiência, por exemplo, numa terça-feira. dente, peço a palavra pela ordem.

Essa é a minha opinião. Pode ser que eu esteja O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - A
enganado. Mesa recebe a ponderação de V.Exa. e daqui a pouco

O SR. PRESIDENTE (Deputado tédio Rosa) _ a colocará em votação.
Com relação à intervenção do Sr. Relator, já conver- Com a palavra o Deputado Eni Voltolini.
samos com o Deputado Jairo Carneiro, que apresen- O SR. DEPUTADO ENI VOLTOLlNI - Sr. Presi-
tou requerimentos de convocação, solicitando a oitiva dente, desejo apenas fazer uma ponderação. Não sei
do Ministro Iram Saraiva, Presidente do Tribunal de eticamente como ficaria isso. Tento imaginar-me na
Contas da União, e do Ministro Humberto Souto, Vi- condição de Ministro do Tribunal de Contas da União
ce-Presidr -~G daquele Tribunal. Quando falamos com e estar ao lado de outras pessoas que serão argüídas
o Deputado autor dos requerimentos, S.Exa. explicou sobre uma mesma questão.
que um está assumindo, e o outro, saindo. Não sei como eu me sentiria se estivesse vendo

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Sr. alguém hierarquicamente inferior sendo argüido, de
Presidente, se V.Exa. me permitir, desejo fazer uma modo que a minha opinião parecesse nada ter de va-
pequena intervenção. lar, já que vamos perguntar para as mesmas pessoas

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) _ a mesma coisa: qual é a sistemática, como funciona

V.Exa. está com I palavra, etc.

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Di
ante da intervenção do nobre Relator e, agora mes
mo, trocando idéias com o nobre Deputado Marcos

. Cintra, chegamos à conclusão de que devemos fazer
uma opção: ao invés de convocarmos o Ministro Iram
Saraiva e o Ministro Humberto Souto, que privilegie
mos a~enas um dos dois, que traria a manifestação
_daqueles que compõem, no momento, o Tribunal de
Contas da União.
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o SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO - Nor
malmente, nesses casos, são dados a cada um 20
minutos para que seja feita a explanação do tema.
Após essa explanação são feitas as perguntas ao ex
positor.

Com relação a isso, acredito, não haverá proble
ma. Já fizemos muitas outras audiências públicas
para ouvir duas ou três pessoas, até mesmo de insti
tuições diferentes. Numa mesma audiência, por
exemplo, ouvimos a Receita Federal e a Procuradoria.
Agimos assim por questão de celeridade, e não vejo
problemas.

Depois que o orador se manifestar sobre o
tema, as perguntas serão feitas a ele.

O SR. DEPUTADO ENI VOLTOLlNI- Sim, mas,
se me permite, V.Exa. menciona instituições diferen
tes. E estamos faíando de ex-Ministro, de atual Minis
tro-Presidente, Vice-Presidente e Ministro-Substituto
da mesma instituição. Ou seja, estamos falando de
um mesmo ambiente.

O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO - É a
mesma confraria.

I

O SR. DEPUTADO ENI VOLTOLlNI - Apenas
faço a ponderação ao Sr. Presidente, ao Sr. Relator e
aos Srs. Deputados, para que pensemos sobre isso.

Todos nós, acredito, fomos visitados pelos audi
tores. Eu, particularmente, fiz contato com pessoas
interessadas no assunto, e ficou muito claro o objetivo
disso: a preservação de uma lista tríplice, o que hoje
não é possível por tratar-se de uma vaga específica
para auditores, sendo que um deles já está impossibi
litado porque ultrapassou os 65 anos, o outro comple
ta esse tempo na época que culmina com o projeto
temporal da lei, portanto, só existiria um com a habili
tação referente à faixa etária.

Então, as pessoas estão preocupadas com sua
situação pessoal. Nada mais do que isso. E é essa
questão que tem de ficar bem clara, para que enten
damos o que está sendo discutido aqui.

É claro que cada um desses auditores tem seu
mérito, porque eles, durante muitos anos, foram Mi
nistros-Substitutos. Embora essa figura não exista,
assim são denominados. Na verdade, são auditores.

Por último, se me permitir V.Exa., desejo fazer
uma pergunta ao Dr. Marcos, nosso consultor: temos
a ingerência adequada para disciplinar essa matéria
no que se refere aos Tribunais de Contas dos Estados
ou a Constituição dos Estados é que deverá, a poste
riori de uma decisão nossa, tomar essa decisão? É
uma questão de ordem que apresento à Mesa.

Muito obrjgado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) 
Estamos colhendo as sugestões tendo em vista a pre
sença do Deputado Jairo Carneiro. Daqui a pouco va
mos responder à pergunta de V.Exa. a respeito da re
percussão nos Estados.

Vamos ouvir o Deputado Jairo Carneiro.

Deputado, há uma sugestão do ilustre colega no
sentido de que cada Deputado convoque uma autori
dade. Esta é uma sugestão.

Há ainda um questionamento sobre se seria éti
co ouvirmos três Ministros de uma mesma instituição.

Desejo ouvir V.Exa., que tem a palavra para en
caminhar as suas propostas.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO - Sr.
Presidente, caros colegas, caro Relator, em primeiro
lugar, não vejo nada que fira a ética. Sem entrar no
mérito da decisão, não há nada que fira a ética. Cui
damos da reforma do Poder Judiciário, e os membros
daquele Poder aqui estiveram presentes durante cin
co anos. E era fundamental a participação do Poder
Judiciário para a sua reforma.

É normal a presença de qualquer instituição que
seja alvo de ação de elaboração legislativa. Eles têm
de dizer a verdade e, na medida do possível, têm de
mostrar as suas mazelas, deficiências e virtudes.
Nós, que vamos decidir, temos de estar prontos e ap
tos para resistir a qualquer tentação. Em princípio,
creio que não haveria nenhum impedimento.

É preciso saber que grau de celeridade preten
demos dar ao nosso trabalho e até onde a rapidez
com que a matéria foi apreciada no Senado Federal
pode influenciar o trabalho da Câmara dos Deputa
dos.

Tenho absoluto respeito pelo Senado Federal,
mas, agora mesmo, na reforma do Poder Judiciário, o
eminente amigo e Senador Bernardo Cabral, Relator
da matéria naquela Casa, disse não ter nenhuma
pressa para a deliberação daquela proposição no Se
nado. A Câmara dos Deputados trabalhou quase seis
anos na reforma do Judiciário, temos de respeitar a
autonomia do Senado Federal a respeito de qualquer
assunto. Essa convivência entre as duas Casas é sa
lutar, mas quem decide é a soberania deste Plenário.

Em princípio, sugeri o nome do Presidente do
TCU. Creio que uma reforma, mesmo pontual sobre a
estrutura e a composição do Tribunal de Contas da
União não deveria ser feita à revelia da presença de .
representantes daquela instituição, de sua contribui-
ção, da sua audiência. ,

Então, menciono o Presidente, o Ministro jram
Saraiva, que está deixando o cargo, e o Ministro Hum-
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berto Souto, que deverá substitui-lo na Presidência. É importantíssimo convocarmos os dois Presi-
O outro Ministro é substituto e é originário da audito- dentes das entidades dos Tribunais estaduais e muni-
ria, daí a sugestão desse terceiro nome. cipais e dois Ministros para prestar esclarecimentos.

A partir das conversações que tivemos há pou- Isso no mesmo dia. Não tomaríamos muito tempo. Po-
cos instantes, fjz contatos para colher informações deria, por exemplo, ser na terça-feira, se fosse possí-
sobre os Tribunais de Contas propriamente ditos e os vel convocar. Na 'quarta-feira, tomaríamos a decisão e
conselhos que cuidam dos Municípios, diante de já formaríamos, em conjunto com os nobres compa-
eventuais repercussões da decisão. nheiros, um relatório e o votaríamos. Com essa rapi-

A Constituição prevê que, no que couber, apli- dez, não ~e~ia':l prejudicadas as fut~r.as n~me~çõe~,
car-se-á a disposição constitucional federal no âmbito em preterlçao aquelas pessoas que Ja estao ha mais
estadual. E, como não temos nenhuma informação a de 23, 25 anos como ~uditores e são ,~reteridas só
respeito se temos sobre o TeU não temos sobre os por causa de um ou dOIs anos, porque Ja ultrapassa-
estaduais existem duas entidad~s a APRICON con- ram 65 anos, mas que já foram Ministros-Substitutos
grega tod~s os Tribunais de Cont~s e Conselh~s de por mais de 15, 20 anos, durante a sua carreira.
Contas dos Estados, o Presidente é de Minas Gerais, O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) -
e a ABRACON, que congrega apenas os Tribunais de Continua a discussão a respeito dessa indicação.
Contas ou Conselhos Municipais. Uma de âmbito ma- Mas, antes de mais nada, gostaria de ouvir o ilustre
ior, a APRICON, a outra restrita aos Tribunais de Deputado Jairo Carneiro, que já faz três indicações,
Conta dos Municípios, a ABRACON, cujo Presidente pois o Relator sugeriu que se reduzisse esse número
é de Goiás. e se incluísse dois outros de uma outra instituição.

No caso da APRICON, o Conselheiro Flávio"Ae- , O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO - Sr.
9is; no caso da ABRACON, Tribunais de Contas dos Presidente, se a Comissão acolher a sugestão, que já
Municípios, o Dr. Vander Arantes, Conselheiro Presi- pertenceria ao Relator, eu ficaria com o Presidente do
dente. São sugestões que faço à Comissão. Eles po- TCU. E creio que o Governador Fleury também está
deriam trazer o retrato, o diagnóstico real da situação indicando alguém.
dos Estados. O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) -

Se a Comissão convidar um representante des- Então seria o Ministro lram Saraiva?
sas entidades, já no momento de formalizar o convite, O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO - O Mi-
deverá dizer qual a nossa expectativa e esperamos nistro Humberto Souto vai assumir.
que tragam, infor~ações específicas que seri~m ~Ii- O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURV _
nhadas pelo PreSidente e pelo Relator da Comlssao. E' d' . M" t ,. . "d d deu In Icarla o Ims ro que e orlglnarlo o qua ro e

Fica, além dos requerimentos, também a suges- auditores.
tão, que creio ser extremamente útil, de uma dessas ' .
entidades estar presente entre nós. Respeitarei a de- O S~. P~E~ID-:NTE (Deputado le?lo Rosa~ -
cisão do Plenário Em votaçao a Indlcaçao do Deputado Jairo Carneiro

. propondo realização de audiência pública com o Mi-
O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - nistro Iram Saraiva, Presidente do TCU.

Com a palavra o Relator. O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO - Sr. Pre-
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Com sidente, uma questão de ordem.

a decisão do nobre Deputado, acredito que vamos ter
um conhecimento global dessa situação. Poderíamos O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) -
sugerir que fossem convocados dois ex-Ministros ou Tem V.Exa. a palavra.
Ministros do Tribunal de Contas para fornecer infor- O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO - Faço,
mação precisa sobre o funcionamento daquele Tribu- verbalmente - depois entrego por escrito -, requeri-
nal com relação aos auditores. E convocaríamos es- mento de convocação do Ministro Humberto Souto,
sas duas autoridades importantíssimas. Vice-Presidente do TCU.

O ponto de dúvida para formar o relatório não é O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - É
o Tribunal de Contas da União. Aqui já estão claras necessário que as convocações dos representantes
nossa posição e a importância da aprovação dessa das entidades sejam formalizadas com as assinatu-
emenda. Temos certas dúvidas sobre os Tribunais de ras de apoiamento.
Contas dos Estados e dos Municípios, como ficariam Vamos votar a convocação do Ministro Iram Sa-
os auditores perante essa emenda. raiva.
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Os Srs. Deputados que estão de acordo perma- Rosa, propondo realização de audiência pública pom
neçam como estão. (Pausa.) a presença do Sr. Sebastião Batista Affonso,

Aprovada a vinda do Ministro Iram Saraiva. ex-Consultor-G,eral da Repúbl,ica.
I Encaminhamento de votação da convocação de Aqueles. que .est~verem de acordo permaneçam

audiência pública do Ministro Humberto Souto, Vi- como se encontram. (Pausa.) .
ce-Presidente do TCU, convocado pelo ilustre colega Aprovado.
Deputado Luiz Fernando. Passo a c,?ndução dos trabalhos ap Presidente.

Ouço o nosso Relator. O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) -
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - A ar- Parece que há ainda um outro requerimento de con-

gumentação feita pelos nobres companheiros é justa. vocação.
Podembs aproveitar uma audiência pública para a oi- O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS - Sr. Presiden-
tiva dessas pessoas. Isso será excelente para que te, há ainda um requerimento para convocação da
possamos dar a nossa opinião na formação do relató- APRICON.
rio. O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) -

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - Mas ainda há uma outra entidade, não? Ou está dis-
Não havendo mais quem queira discutir, em votação a pensada?
convocação do Ministro. O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS - Já estou for-

Os Srs. Deputados que estão de acordo perma- malizando o requerimento para ouvir,mos o Consalhe-
neçam como estão. (Pausa.) ira Flávio Regis, Presidente da APRICON.

Aprovada. OSR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - A
Proposição de realização de audiência pública Mesa vai receber. Houve uma questão de ordem le-

com o Sr. José Antonio Barreto de Macedo, Minis- vantada pelo ilustre colega com relação à repercus-
tro-Substituto do TCU, são da Constituição Federal nas Constituições dos

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURV - Estados. É isso?
Passa a ser minha a indicação, Sr. Presidente. O SR. DEPUTADO ENI VOLTOLINI - Não, Sr.

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - Presidente, a pergunta não era bem esta, mas agora
Passa, portanto, a ser do ilustre Deputado Luiz Anto- vamos aguardar a posição da APRICON, que poderá
nio Fleury o requerimento. V.Exa. gostaria de encami- elucidar a questão. Portanto, retiro a questão de or-
nhar? dem que levantei, porque a pergunta que fiz foi a se-

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURV _ guinte: se nos ativéssemos ao texto enca~inhado a
Não há necessidade. esta Comissão, qual seria a nossa capacidade de i~

gerência para tomar decisões sobre os Tribunais de
O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - Contas dos Estados, já que, a meu ver, seria a Consti-

O Relator está de acordo também. tuição do Estado que deveria regulamentar a matéria
Não havendo discussão, em votação. no âmbito de cada Estado.
Os Srs. Deputados que estão de acordo perma- O SR. PRESIDENTE (Deputado léqio Rosa) -

neçam como estão. (Pausa). Temos aqui o art. 75 da Constituição, que determina a
Peço ao colega para assumir a presidência dos aplicação.

trabalhos porque vou encaminhar o meu requerimen- O SR. DEPUTADO ENI VOLTOLINI - Para
to. essa matéria?

O SR. DEPUTADO ATILA LINS - Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Deputado Jédio Rosa) -
te, peço a palavra pela ordem. É, no que couber. Então, o art. 75 responde a questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto Fran- E, ar, reside o nosso temor de que a imprensa depois
co) -Tem V.Exa. a palavra. venha questionar a nossa decisão, no sentido de que '

O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS - Vou subscre- estamos aqui fazendo um "trem da alegria'~. Mas te-
ver, como autor, o convite para a audiência pública mos certeza de que, com relação à União, tal fato não
com o Presidente da APRICON, que é a associação existe. Agora, não conhecemos a realidade de cada
que cuida dos Tribunais de Contas dos Estados, Con- Estado.
selheiro Flávio Regis, de Minas Gerais. Com a palavra o Deputado Luiz Antqnio Fleury.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Augusto Fran- O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURV -
co) - Requerimento de autoria do Deputado lédio Sr. Presidente, confesso a V.Exa. que me causou es-
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pécie ter sido designado membro desta Comissão pensamento. Quando recebi a incumbência de ser o
Especial, porque ela se destina exatamente a dois Relator dessa proposta de emenda constitucional,
auditores que teriam mais de 65 anos e que, com procurei me informar sobre o assunto, porque dele
isso, poderiam eventualmente ser indicados para o não tinha nenhum conhecimento.
cargo de Ministro e, eventualmente, virem a se apo- Existem nove Ministros e três auditores. Desses
sentar como tal. três auditores - e a lista que deveria ser tríplice tor-

No entanto, a própria Constituição prevê o exer- nou-se impossível, porque no momento só dois têm
cício pelo prazo mínimo de cinco anos como Ministro, condições de participar -, um deles tem 67 anos de
não como Ministro-Substituto. O prazo de substituição idade, 25 anos de casa e 18 anos como Ministro em
anterior não vale. Então, essa emenda à Constituição, exercício. A questão salarial da aposentadoria não vai
se aprovada, vai se chocar exatamente com outros influir em nada: ele já se aposentará com salário de
dispositivos constitucionais que vão impedir a sua Ministro, porque já tem 18 anos como Ministro em
aplicabilidade. exercício, e não como Ministro-Substituto. Portanto,

Quantas e quantas pessoas que já contavam ele já está bem além da exigência e, ao aposentar-se,
com 34 anos de serviço público não foram atingidas levará o salário de Ministro.
pelas novas. regras de aposentad~ria? N~m. p,?r isso, O que estão solicitando agora é o direito de par-
entretanto, fizemos uma emenda a ConstltUlçao para ticiparem da lista tríplice e serem escolhidos, porque
atender a esta ou àquela pessoa. querem ter - é um desejo íntimo deles - o título de

Portanto, deixo bem clara minha posição. Pare- Ministro efetivo do Tribunal.
ce-~e que, aprovada essa emend~, estaríamos O outro tem 64 anos, 23 anos de casa e 15 anos
~bnn?o precedente ~xtrema~e~te pengoso, e o cas~ como Ministro em exercício. Também em nada a
e mUito sem~lhante aquela hlpotes: da chamada Lei emenda influenciará quanto à aposentadoria, porque
Fleu.ry - e, diga-se de passage';l' nao ter:n ~a~a ~ ver ele já tem direito ao salário de Ministro.
comigo, qualquer semelhança e mera cOlncldenCla -, . , . . .
a Lei nº 5.941, porque só falta colocarmos nessa pro- . O terceiro c~~o -: e ai ~eJo re~l~ente uma InJu~s-
posta de emenda constitucional o nome das duas tlça e tenho COnSCI?nCla da Imp?rtancla da aprovaçao
pessoas que serão beneficiadas. ?essa e~enda - e de um Ministro com 41 anos de

No entanto, parece-me um benefício altamente Jd~~e, dOIs anos ~e. casa e apenas dez meses como
duvidoso, porque há uma regra muito clara na Consti- Ministro em exerCICIO.
tuição em relação à necessidade do exercício dos cin- Então, nas circunstância atuais, a partir de jane-
co anos. iro ou fevereiro, quando da substituição, será automa-

Vejo grande interesse por parte desta Comissão' - tic~mente escolhido esse Ministro que tem apenas
em ouvir pessoas de maior representatividade, mas dOIS anos de casa.
levanto essa questão porque, parece-me, se ela não Aí está a questão primordial: dar condições a
for respondida de forma adequada, poderemos resol- essas pessoas que já estão há 23 ou 25 anos naquela
ver esse problema em duas reuniões. Casa e que serão aposentadas com salário de Minis-

Era o que eu queria dizer, Sr. Presidente. tro, para que possam participar, pelo menos, da lista
O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) _ tríplice, cuja escolha cabe ao Presidente. E até pode-

Queremos justamente contar com opiniões abaliza- rã ser escolhida o mais jovem, mas todos teriam con-
das, e V.Exa. está trazendo à discussão assunto im- dições de, pelo menos, participar.
portante. Estou vendo também o seguinte: quem já Sob o meu ponto de vista, não tenho dúvida
tem 67 anos, ou quem tem mais de 65 será também quanto à importância dessa emenda para se fazer
beneficiado? Tudo isso vamos decidir ao longo dos justiça àqueles que trabalharam toda a vida no Tribu-
debates. nal de Contas da União.

Queremos dar celeridade aos trabalhos, real- A nossa dúvida, aí, sim, é sobre como essa
mente, mas não vamos nos pressionar, temos de tra- emenda vai repercutir no caso dos auditores estadua-
balhar com grande independência. is. Por isso a importância da vinda à Comissão do

Com a palavra o ilustre Relator. Presidente da entidade.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURV -

Presidente, quero dizer ao Sr. Deputado Luiz Antonio Só para contra-argumentar, se for nomeado o Minis-
Fleury que, no início, eu também tinha esse mesmo tro que tem 67 anos, o Presidente estará contrariando



Os S~. Deputados que concordam permane-
çam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada a inclusão na pauta.
Em votação o requerimento. (Pausa.)
Aprovado.
Continua franqueada a palavra.
O SR. 'DEPUTADO LUIZ FERNANDO - Sr. Pre

sidente, ouvi com muita atenção o Deputado Fleury,
mas acho que o momento não é oportuno para ,as
considerações feitas por S.Exa., porque ainda vamos
ouvir outras pessoas. É como se falássemos em ree
leição há alguns anos e fossemos decidir o assunto.
Logo, cada coisa em seu momento. Como há muitas
pessoas a serem ouvidas, não cabe considerarmos o
mérito agora, na discussão dos requerimentos, até
porque, se não houvesse possibilidade de efetuar al
guma alteração, esta Comissão não existiria.

Lógico que julgo interessante o contraditório,
até pelo conhecimento que \I.Exa. tem acerca da ma
téria, mas penso que podemos discutir esse assunto
com profundidade mais tarde, quando teremos opor
tunidade de ouvir as pessoas convidadas para as au
diências. Com toda consideração, a ponderação é
temporal.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURV 
Fiz a ponderação simplesmente porque gostaria - e
vamos ouvir os palestrantes, é claro, e participar dos
debates, não é pré-julgamento - que os Srs. Deputa
dos fizessem uma análise de todos os textos constitu
cionais aplicáveis ao tema, porque, se fizermos essa
análise, chegaremos à conclusão de que podemos
até decidir a matéria sem ouvir os palestrantes.

Mas respeito a decisão-da Mesà, vamos ouvir os
convidados, não temos pressa para tomar essa deci
são, o problema é que ela pode demorar tanto tempo
que, em vez de 67, a pessoa já poderá ter 70 anos
quando a matéria for a plenário.

'ção.

Requeiro, nos termos do Regimento
Interno, seja feito convite ao Conselheiro
Flávio- Regis, do Tribunal de Contas de Mi-
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a Constituição, p,or uma única razão: é obrigatório nas Gerais e Presidente da Apricon, para vir
que ele cumpra CinCO anos como Ministro. a esta Comissão tratar do assunto em tela.

. ,O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Mas Concedo a palavra ao Deputado Átila Lins, para
ele Ja tem 5 anos... verificar se S.Exa. quer incluir o requerimento na pau-

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY - ta. .
Mas como Ministro, e não como Ministro-Substituto. O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS - Sr. Presiden-
Como Ministro efetivo. Portanto, veja V.Exa. que, na te, pedi a palavra a V.Exa. para solicitar que inclua na
verdade, não estamos discutindo uma questão sobre pauta esse requerimento, óbvio que consultando pre-
a qual a legislação é clara: só pode ser nomeado viamente o Plenário, já que a matéria seria uma espé-
quem cumpriu os cinco anos. Se ele já tem 67 anos, cie de extrapauta.
não pode cumprir cinco, apenas três, a não ser que al- O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) _
teremos também a aposentadoria compulsória. O fato Em discussão sua inclusão na pauta. (Pausa.)
de ele ter cumprido o prazo como Ministro-Substituto Não havendo quem queira discuti-Ia, em vota
anteriormente não conta. V.Exa. vai me desculpar,
mas o prazo de cinco anos só conta a partir da efetiva
nomeação dele como Ministro.

Outra coisa, no caso de só termos um, por maior
qu~ seja a injustiça, quando não se pode fazer a lista
tríplice, indica-se aquele que é o único que tem condi
ções para tanto. Isso é público e notório, já aconteceu.
Quando Governador, passei por essa situação. Quan
do .'l~o há três pessoas parq formar a lista, indica-se
um único nome, e nem por isso egtaremos descum-
prindo a Constituição. '

Sr. Relator, parece-me perigoso o precedente
que se ab~e nesta Casa, por mais justa que seja a
pretensão. Nesse sentido, teremos de abrir uma exce
ção também para quem tem 34 anos e 9 meses de
serviço público e foi prejudicado com a Emenda nº 20.
Se hduve uma mudança na idade mfníma da aposen
tadoria para 53 anos de idade, teremos de abrir uma
outra exceção para quem tinha 52 anos na época. Pa
rece-me um precedente - não quero entrar em polê
mica - extremamente perigoso mudarmos a Constitu
ição do País em razão de situação que atinge duas
pessoas, as quais não conheço e que, vejam, não te
rão prejufzo algum, como V.Exa. mesmo diz, já que te
rão direito à aposentadoria integral.

Vamos mudar a Constituição simplesmente
para lhes dar um título? O primeiro ponto que esta
Comissão tem de examinar é esse questionamento,
pOrclue é fundamental que saibamos que estamos
mudando a Constituição para atender ao interesses
de duas pessoas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - A
Mesa recebeu o seguinte requerimento do ilustre Vi
ce-Presidente Átila Lins:
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Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado rédio Rosa) 
Lembro aos colegas que esta proposta de emenda
veio do Senado. Aqui temos por obrigação instalar a
Comissão Especial e discutir a matéria. Não sei se
são duas ou três as pessoas que dela se beneficiarão,
mas a nós interessa discutir o assunto.

Há também um desejo expresso para que se
agilize o nosso trabalho, mas isso de resolver o as
sunto o mais rápido possível não pode prejudicar a
nossa decisão. Outra preocupação levantada foi a de
que não se pode apresentar emenda porque assim o
projeto retornará ao Senado. Esse é um outro proble
ma que não podemos administrar. Se os Srs. Deputa
dos quiserem apresentar emendas na época oportu
na, inclusive já está correndo prazo, não podemos de
ixar de aceitá-Ias, julgá-Ias, discuti·las.

Há mais alguém que queira fazer uso da pala-
vra?

O SR. DEPUTADO ENI VOLTOLlNI- Sr. Presi
dente, se me permite, devemos ter a preocupação de
preservar o Relator neste momento. Por mais sabedo
ria que cada depoimento possa conter, acredito que
devemos aguardar o relatório propriamente dito para
debatê-lo posteriormente, porque cada um de nós
tem conhecimentos e pontos de vista sobre a matéria.

No intuito de preservar o Relator, não seria pru
dente neste momento estabelecer um debate sobre
algo que ainda não está finalizado. Por conta disso,
imagino que, na seqüência, deveríamos partir para a
oitiva das pessoas cuja convocação aprovamos e, de
pois, considerar o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) 
Até porque o ilustre Relator já se manifestou dizendo
que quer apresentar o seu trabalho e qualquer que
seja o resultado repercutirá no Parlamento.

Com a palavra o ilustre Deputado Renato Vianna.

O SR. DEPUTADO RENATO VIANNA - Sr. Pre
sidente, Deputado lédio Rosa, Sr. Relator, já que esta
Comissão decidiu hoje, por votação, estabelecer um
roteiro para a oitiva de várias autoridades, poderemos
nas próximas reuniões espancar algumas dúvidas.

As considerações - e louvo as ponderações do
Deputado Fleury - têm sentido porque realmente há
um princípio constitucional. Estamos adaptando a
Constituição ao caso específico dos conselheiros au
ditores do Tribunal de Contas, em determinadas cir
cunstâncias. Portanto, quanto ao lapso de tempo para
aposentadoria, em já tendo exercido a função, não há
imposição de permanência no cargo por cinco anos,
porque eles já têm adquirido o direito à aposenta-

doria. Conseqüentemente, precisaremos discutir, de
pois de espancadas as dúvidas, e decidir o assunto
com serenidade.

Era o que gostaria de dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) 

Muito obrigado, Deputado Renato Vianna.
Vamos convocar a próxima reunião para quar

ta-feira - terça-feira fica difícil convocar as autorida
des -, dia 13 de dezembro, às 14h30min, no Plenário
nº 5, para ouvir as autoridades cuja convocação foi
aprovada por esta Comissão.

Está encerrada a sessão.

Ata da 3ii! Reunião, realizada em 12 de de
zembro de 2000

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil,
às quinze horas e vinte e dois minutos, no plenário
cinco, do Anexo 2 da Câmara dos Deputados, reu
niu-se, ordinariamente, sob a Presidência do Deputa
do lédio Rosa, a Comissão Especial destinada a pro
ferir Parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº
281-A, de 2000, que "dá nova redação ao inciso I do §
1º do artigo 73 da Constituição Federal". Comparece
ram os Senhores Deputados Agnaldo Muniz, Átila
Lins, Carlito Merss, Eni Voltolini, lédio Rosa, Jairo
Carneiro, João Castelo, Luiz Fernando, Marcos Cin
tra, Mauro Benevides, Nelson Meurer, Osmar Serra
galio, Titulares; Pedro Fernandes, Suplente. Não
compareceram os Senhores Deputados Augusto
Franco, Bonifácio de Andrada, Chico Sardelli, Geral
do Magela, Inaldo Leitão, José Antônio Almeida, José
Carlos Coutinho, José Carlos Martinez, José Roberto
Batochio, Lúcia Vânia, Maria Abadia, Paulo Marinho,
Paulo Rocha, Pedro Valadares, Pinheiro Landim, Re
nato Vianna, Ricardo Izar, Roberto Jefferson, Vilmar
Rocha e Waldir Pires. Ao iniciar a reunião, o Senhor
Presidente indagou sobre a necessidade da leitura da
Ata da Segunda Reunião, a qual foi dispensada a pe
dido dos Deputados Átila Lins e Mauro Benevides.
Não havendo quem quisesse discuti-Ia, foi colocada
em votação, recebendo aprovação unânime. Lido o
expediente, passou-se à Ordem do Dia - Audiência
Pública com o Dr. Flávio Regis Xavier de Moura e
Castro, Conselheiro do Tribunal de Contas de Minas
Gerais, na Presidência da ATRICON - Associação
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, e
com o Dr. José Antonio Barreto de Macedo, Minis
tro-Substituto do Tribunal de Contas da União. Inicia
da a Audiêncfa;-oSenhof14'eslôente conceãeu a pa
lavra ao Dr. Flávio Regis, e, em seguida, ao Dr. José
Antônio Barreto de Macedo. Interpelaram os convida
dos os Deputados Nelson Meurer, Jairo Carneiro e lé
dia Rosa. Em seguida, o Presidente leu o requerimen-
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to do Deputado Eni Voltolini, que propõe Aúdiência Gerais, na Presidência da ATRICON - Associaçãc
Pública com os Senhores Salomão Ribas Júnior e Gil- dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil.
son dos Santos, respectivamente, Presidente e Con- Tendo em vista a solicitação do ilustre palestran-
selheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa te, Dr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, para in-
Catarina. O Senhor Relator sustentou que não havia vertemos a ordem da exposição - S.Exa. falaria em
necessidade de ouvirem-se outras autoridades, pois segundo lugar -, indago dos colegas se há alguma
o assunto já estava suficientemente esclarecido, no objeção. (Pausa.) "
que foi acompanhado pelo Deputado Átila Lins. Não Não havendo, convido para comporem a mesa
havendo mais quem quisesse usar a palavra, o Presi· os Srs. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro e José
dente convocou reunião para o dia treze de dezembro Antonio Barreto de Macedo.
e ~ncerrou a re~~ião ,às dezesseis horas e qu~re~t~ Antes de iniciarmos a palestra, esclareço aos
minutos: A reumao fOi ~~vada e a~ notas.taqUlg~afl- colegas que os outros convidados, Srs. Ministros Iram
cas, apos serem decodificadas, serao publicadas Jun- Saraiva Presidente do Tribunal de Contas da UniElo, e
tamente com esta Ata no Diário da Câmara dos De- Humberto Souto, atual Vice-Presidente e eleito Presi-
putados. E, para constar, eu, , Valdivino Tolentino Fi- dente daquele Tribunal, comunicaram a esta Presi-
lho, Secretário, lavrei a presente Ata, que, após apro- dência a impossibilidade de comparecimento, em vir-
vada, será assinada pelo Senhor Presidente, Deputa- tude de compromissos assumidos anteriormente.
do lédio Rosa. Esclareço que, na forma regimental, os convida-

o SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - dos dispõem, inicialmente, de até vinte minutos para
Havendo número regimental, declaro abertos os tra- sua exposição, não podendo ser aparteados.
balhos da presente reunião. Os Deputados interessados em interpelar os ex-

Tehdo em vista a distribuição de cópias da ata positores deverão fazê-lo estritamente sobre o assun-
da segunda reunião a todos os membros presentes, to da exposição, pelo prazo de até três minutos, tendo
indago da necessidade de sua leitura. o palestrante igual tempo para responder.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS - Peço dispen- Aos Deputados são facultadas a réplica e trépli-
sá da leitura da ata, Sr. Presidente. ca, pelo mesmo prazo.

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - É vedado aos expositores interpelar qualquer
Apoiado. ,dospresentes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - Peço aos Srs. De:putados que quiserem interpe-
Está dispensada a leitura. lar os nossos convidados que se inscrevam junto à

A ata está em discussão. Secretaria. , ,
Não havendo quem queira discuti-Ia, passo à Antes de in~ciarf!l0s: consulto a Comissão s~bre

t - se devemos OUVir, primeiramente, todos os conVida-
va açao. dos ou se o interpelamos após cada exposição. É a in-

Os ~rs. Deputados que a aprovam permaneçam dagação que faço aos colegas. A meu ver, seria me.
como estao. (Pausa.) Ihor ouvir os expositores em primeiro lugar. Depois,

Aprovada. passaríamos à fase de perguntas. Todos de acordo?
Expediente. (Pausa.) Aprovado.
Comunico aos Srs. Deputados o recebimento do Feitos esses esclarecimentos, concedo a pala-

Ofício 303, da Consultoria Legislativa da Câmara dos vra ao ilustre Presidente da ATRiCON, Conselheiro
, I

Deputados, indicando o Dr. Leonardo Costa Schüler Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, que disporá
para prestar assessoramento jurídico a esta Comis- de até vinte minutos para a explanação.
s,ão, em substituição ao Dr. Marcos Tadeu Napoleão O SR. FLÁVIO RÉGIS XAVIER DE MOURA E:
de Souza. CASTRO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.

Seja bem-vindo, Dr. Leonardo. Deputados, Srs. Ministros, minhas ~enhoras, meus
Ordem do Dia. senhores, honrame sobremaneira estar participanc~o

Esta reunião foi convocada para ouvirmos, em de!eunião e~ ~omissão~~sta Casa, tão p~estigiada

audiência pública, os Exmos. Srs. Drs. José Antonio e tao necessarla a~ ex~rclclo ao democracIa. ,
Barreto de Macedo Ministro-Substituto do Tribunal de Realmente, fiquei honrado com o convite que
Contas da União, ~ Flávio Régis Xavier de Moura e me foi feito para falar de ~ema com o qual convivo
Castro, Conselheiro do Tribunal de Contas de Minas constantemente. Quero afirmar que trago a palavra
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dos meus colegas, Conselheiros de todo o Brasil, por- A presente emenda é profícua, uma ~ez que
que represento todos eles. Falo, neste momento, em permite o ingresso no cargo de Ministro de pessoa
nome de todos os Conselheiros dos Tribunais de munida de vastos conhecimentos acerca da matéria
Contas do Brasil. tratada pela Corte de Contas, pois avivência diária no

Vou-me permitir ler breve estudo, breve parecer Tribunal de Contas permite maior aprofundamento
sobre a emenda em foco. das questões práticas e teóricas propiciando estudo

"O Direito é a realidade, cujo sentido consiste continuado de assuntos, ainda, de pequer'!à Pf9jeção
em servir a idéia do Direito, ou da Justiça", como dis- no universo doutrinário e jurisprudencial. .,,:.
se o Prof. Salgado, isso é de Radbruck, em "Filosofia A proposta não implica conflito com os demais
do Direito". Isso leva à idéia da motivação de que o Di- dispositivos da Carta Constitucional porque cria uma
reito está em perpétua transformação. exceção à norma geral, e, por outro lado, essa exce-

Tramita nesta Casa a Proposta de Emenda ção traz em seu bojo certo caráter moralizador, por-
Constitucional n2 281-A, de autoria do ilustre Parla- que delimita a possibilidade de ascensão ao cargo de
mentar e jurista Bernardo Cabral, que, ao dar nova re- Ministro e, também, prestigia a "Prata da Casa", in-
dação ao inciso I, §1º, do art. 73, dispõe que os Audi- gressa por meio de concurso. .
tores que já tenham exercido o cargo de Ministro do Em verdade, embora constitucional, a vincula-
egrégio Tribunal de Contas da União, antes de com- ção de idade-limite para tal hipótese realmente não
pletar 65 anos, por um período igualou superior a cin- pode alcançar aqueles que já se encontram rio órgão
co anos, poderão ser nomeados Ministros daquela e, também, por comando magno, são os sub$titutos
Corte. naturais dos Ministros daquela Corte.

Vivemos em constantes mudanças e não pode- Pois bem, se, no regime que se pretende alterar,
mos frenar o avanço jurídico, mas devemos, sim, im- paira dúvida acerca desse direito dos Auditores, o
pulsioná-Io, objetivando atingir uma ordem jurídica mesmo não se pode afirmar à luz_da nova re~ação a
mais próxima do ideal e que atenda aos anseios da ser dada pela PEC em comento. -
sociedade, pois raras são as vezes em que cargos de Sem dúvida, o legislador reformista pode, exce-
tão elevada importância são preenchidos por pessoas tuando as garantias mínimas insertas no referido art.
leigas que certamente demandarão tempo para se 60, § 42, da Lei Maior, restringir ou dilatar direitos, im-
amoldarem às exigências e necessidades exigidas por limites e novas regras no que diz respeito à inves-
pelo cargo. tidura de cargos públicos.

No entanto, é comum entre os operadores e in- A par dessa minha tese e melhor explicando,
térpretes do Direito, numa primeira e apressada inter- não haverá sequer violação à exigência constitucional
pretação, asseguraro rompimento do sistema anterior. de permanência mínima de cinco anos no cargo para

Logo, sem dúvida, surgirão vozes clamando efeito de aposentação, já que o citado requisito é um
pela inconstitucionalidade da referida proposta legis- dos pressupostos para se poder conduzir Auditor a
lativa. cargo de Ministro de Corte de Contas da União, ao

Mas a esse respeito, posso, de pronto, adiantar exigir que já tenham os possíveis beneficiários exerci-
que a adoção de interpretação restritiva, nesse caso, do o mencionado cargo, antes dos 65 anos, por mais
acabará tendo como único resultado criar enormes de cinco anos.
obstáculos e até mesmo inviabilizar o prestígio de Concluindo, vejo como nobre e louvável a inten-
agentes que já se encontram no Tribunal de Contas ção do legislador constitucional de excluir da vala co-
da União. mum aqueles agentes públicos que estão, quoliõiana-

Nesse flanco, não posso e não comungo dessas mente, no sistema. Isso não é um privilégio, mas ore-
possíveis teses, pois a medida legislativa é inteira- conhecimento de que as condições impostas podem
mente constitucional, e, a meu ver, a modificação que ser cumpridas ao longo da vida funcional de Audi-
se pretende implementar é bastante substancial, de- tor-Substituto.
vendo ser considerada não apenas do ponto de vista Como se vê, a possível tese sobre a inconstitu-
de sua constitucionalidade, como, igualmente, sob a cionalidade da condução de Auditor com mais de 65
ótica de sua oportunidade, já que vem resgatar aquilo anos ao cargo de Ministro, desde que já tenha exerci-
que é de natural direito, ao excepcionar da regra in- do a citada função antes daquela idade, por mais de
serta no inciso I do art. 73 os Auditores substitutos de cinco anos, calcada na vulneração de princípios
Ministro do limite de 65 anos para ascender ao mais constitucionais insculpidos pelo legislador ordinário,
alto cargo do Tribunal de Contas da União. não tem chance de ser acolhida, simplesmente por-



A presente Proposta, em sintonia com
os critérios de composição do corpo de Mi
nistros do Tribunal de Contas, busca alterar
a redação do inciso I, § 12, do art. 73 do
Texto Fundamental, de modo a estabelecer
condição de nomeação (promoção) de Audi
tor para o cargo de Ministro, quando do pre
enchimento de vaga reservada aos Audito
res.

Deve-se observar desde logo e com
maior acuidade que os Auditores substituem
os Ministros em seus impedimentos, licen
ças, férias ou mesmo por motivo de aposen
tadoria e, já por ocasião de seu ingresso no
Tribunal, devem satisfazer os mesmos re
quisitos que se exigem dos Ministros, nos
precisos termos do art. 77 da Lei nº 8.443,
de 16 de julho de 1992, in verbis:

"Art. 77. Os Auditores, em número de
três, serão nomeados pelo Presidente da
República, dentre os cidadãos que satisfa
çam os requisitos exigidos para o ,cargo de
Ministro do Tribunal de Contas da União,
mediante concurso público de provas e títu
los, observada a ordem de classificação."

Por isso, resulta evidente que os requi
sitos exigidos para a nomeação ao cargo de
Ministro, no caso de vaga a ser ocupada por
Auditores, já foram preenchidos quando do
ingresso destes na Corte de Contas. Ade
mais, no desempenho de suas atribuições
ao longo de sua trajetória funcional, o Audi
tor exerce, em substituição, o cargo de Mi
nistro, em cabal demonstração de sua capa-
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que não maltrata ovigente texto magno da Federa- 2000, que dá nova redação ao inciso I do § 1º do art.
ção. . -' 73 da Constituição Federal.

~e~bro aqui os juízes dos Tribunais de Alçada, Se acolhida a proposição, o dispositivo em refe-
guindados aos Tribunais de Justiça com mais de 65 rência passará a vigorar com nova redação. Não vou
anos_'de, idade, como aconteceu, mês passado, no lê-Ia, porque isso já foi pelo ilustre expositor que me
Estado ae Minas Gerais, e também aqui, em Brasília, antecedeu, o Presidente da ATRICON.
com juiz do Tribunal de Alçada, guindado ao cargo de Importa atentar para a justificação da aludida
Desembargador no Tribunal de Justiça. PEC, cujo prjmeiro signatário é o eminente Senador

_~ntão, não vejo a menor diferença entre esses Bernardo Cabral.
juízes 'é os Auditores que trabalham nos tribunais diu- Nessa justificação, os autores assinalam de iní-
turnamÊmte, que discutem e conhecem aquela maté- cio que a Constituição Federal, no art. 73, § 2º, reser-
ria a todo momento, que sabem o que est~o fazendo e va apenas uma vaga para os Auditores, a qual deve
são açfestrados e preparados para o exercício da fun- ser provida pelo Presidente da República, com apro-
ção. Não vejo motivo pêra eles não poderem exercer vação do Senado Federal, mediante escolha entre os
cargq de Ministro, porque a Constituição diz que ele, o indicados em lista tríplice, pelo TribunaL
p:udl~.~~, ~não é valoroso. Não cabe dizér'~~e~eles tê~ Em continuação, apresentam, entre outros, os
CinCO ~r~s para poderem amol~ar-se à felçao const!- seguintes argumentos:
tucid,nal. . " .

Éntendo que oprojeto está bem-feito, é constitu
cional, nada o entrava e deve merecer a aprovação de
v.Exâs.

'Es~e é o meu entendimento, Sr. P~esidente.
.OSR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) 

Agrad~ço a V.Exa. p exposição, Vamos, I;lgora, ouvir o
ilustre. Relator a re~peito dessa explanação. .

O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS - Sr. Preside(1
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS - Sr. Presiden
te, apenas uma informação. Vamos ouvir o outro con
vidado ou passar aos debates? Pelo que entendi,
V.Exa: disse, no início, que ouviríamos os dois pales
trantes, e, por último, haveria o debate.

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) 
Passo-essa sugestão do Deputado Átila Lins ao Ple
nário, para que decida se ouviremos a segunda expo
siçãdOU se passamos ao debate. (Pausa.)

Com a palavra o Sr. Ministro-Substituto, José
Antonio Barreto de Macedo, que disporá de até vinte
minutos para a explanação.

O SR. JOSÉ ANTONIO BARRETO DE
MACEDO - Obrigado, Sr. Presidente. Exmo. Sr. Presi
dente, Deputado lédio Rosa, Exmo. Sr. Tercei
ro-Vice-Presidente, Deputado Átila Lins, Exmo. Sr.
Reiator, Deputado Nelson Meurer, Exmos. Srs. Depu
tados: demais autoridades presentes, senhoras e se
nhores, primeiramente, gostaria de agradecer o hon
roso convite para proferir esta exposição perante
V.Exas., membros desta Comissão Especial, sobre a
Proposta de Emenda à Constituição nº 281-A, de



A essas razões de ordem objetiva, impe_ssoal
poder-se-ia acrescentar: não tem lógica que - pelo
fato de os Auditores haverem ultrapassado os 65
anos de idade - seja-lhes cassado o direito, adquiri
do por concurso público, de concorrer à lista tríplice
para a escolha de Ministro do TCU, na oportunidade
de provimento da vaga que a própria Constituição
Federal reserva à categoria da qual fazem parte. É
claro que, para poderem concorrer à lista tríplice,
necessário se faz que já tenham exercido esse car
go por mais de cinco anos antes de completarem
aquela idade - 65 anos.

De ressaltar que o empecilho de idade, decor
rente do texto constitucional em vigor, poderá, em de
terminada época e em certas circunstâncias, subtrair
ao Presidente da República o direito que o § 2º, inciso
I do art. 73 da Constituição Federal lhe confere, qual
seja o de escolher, livremente, o nome de um dos Au
ditores em exercício, indicados em lista tríplice pelo
Tribunal de Contas.

De fato, em conseqüência da restrição de idade
que a PEC em foco objetiva extinguir no tocante aos
Auditores do TCU, poderá ocorrer que o Chefe do Po
der Executivo tenha de fazer a escolha antes referida
não entre os constantes de uma lista tríplice, mas,
sim, entre os que figurarem numa lista dúplice, embo
ra haja três Auditores em exercício que - sobreleva
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cidade de responder às exigências da ma- notar - preencheram, todos eles, ao se habilitarem
gistratura. por concurso público, os requisitos para concorrer à

Em assim sendo, sujeitar o Auditor vaga a ser provida.
(Ministro-Substituto) aos mesmos requisitos Pode até mesmo subtrair ao Presidente de
que já satisfizeram quando da nomeação modo abs~luto a aludid~ faculdade de escolha t~ndo
original, na oport~nidade qu~ ~e apresente de indicar ao Senado Federal o único nome que lhe
p~r~ o preeenchlmento da umca vaga de for encaminhado, o que ocorrerá quando somente um
Ministro reservada para a categoria, repre- dos Auditores tiver menos de 65 anos de idade.
sentaria um bis in idem de conotação alta- .
mente re'udicial eis ue os lon os anos A esse~ ponderáveis argumento~ pode-se

d d
· dP J d' qh d g d A acrescentar ainda que a PEC ora submetida ao acu-

e Ica os ao esempen o o cargo e u-
ditor de nada valeriam ao aspirante à vaga rado ~xame dey.Exas., Srs. Deputa~os: ~e~'Íambém

de M
· . t h"t dOI t I d o ménto de eVitar que ocorra fato Significativamente
Ims ro, na IpO ese e Ja er a cança o ' d' , I ' . I TCU d ' I . 'b

a
'dad d 65 preJu ICla ao exercICIO pe o as mu tlplas atn u-
I e e anos. . - C 't' - F d Ilh

S b t
't' d d' lçoes que a onstl U1çao e era e reserva. "

o ou ra o Ica, po e-se Izer que o ., ,
cargo de Auditor pertence a uma verdadeira Explico: se, a epoca em que for aberta a vaga
carreira de Magistrado do Tribunal de Contas em. causa, os três A~ditores em exercício -tiverem
da União, a qual se inicia como substituto e mais de 65 anos e qUiserem permanecer ocupando
se coroa como Ministro titular, no caso daque- os ~argos até c~mpletarem a Idade para a aposent~-
les que lograrem preencher as vagas destina- dona compuls6~la, a vag~ reservada para a categona
das à categoria. Na verdade, trata-se mais de somente. podera ~er provida quando, pel? meno~, um
uma promoção do que de uma nomeação. dos Audltor;s. deixar o carg~ e for, entao, realizado

Essa restrição se afigura iníqua, pois reti- concurso publico para o provimento desse cargo.
ra desses titulares a aspiração legítima de al- Há, pois, necessidade de conciliar-se o requisito
cançar o topo da carreira antes dos 70 anos. de idade previsto no § 1º, inciso I do art. 73, no que

toca aos Auditores, com o critério de escolha, medi
ante lista tríplice, de um desses titulares para a vaga
de Ministro do TCU, nos termos do § 2º, inciso I do ci
tado artigo.

Nesse passo, cabe lembrar que o Direito é fenô
meno histórico-cultural, realidade ordenada, ou orde
nação normativa da conduta.

Observando a regra segundo a qual se busca a
solução a partir do momento em que se identifica o
problema, a falha ou a injustiça, os legisladores esfor
çam-se para normatizar a conduta ou determinada si
tuação, quando esta se torna juridicamente relevante,
isto é, quando passa a ter relevo no cotidiano da vida
ou na atividade dos órgãos e dos agentes da Adminis
tração Pública. E, quando percebem que a norma em
vigor, seja ela de maior ou menor hierarquia, não re
solveu ou não mais resolve a questão ou o problema
que motivou a sua edição, tornam a exercer o seu dig
nificante ofício, com vistas a alterá-Ia, a fim de corrigir
a falha ou a injustiça.

A Constituição Federal brasileira, seguindo o
modelo de muitas outras constituições contemporâ
neas, apresenta-se recheada de normas que tratam
de matérias de natureza e finalidades as mais diver
sas, sistematizadas num todo unitário e organizadas
coerentemente pelo poder constituinte que as consi
derou fundamentais.



Em relação à situação hoje existente
no Tribunal de Contas da União, a manuten
ção da atual regra restritiva dos direitos indi
viduais e políticos dos Auditores apresenta
um quadro de extrema injustiça, pois dois
deles, que durante mais de duas décadas
atuaram como Ministro-Substituto, verseão
preteridos pelo terceiro Integrante da carrei
ra, com apenas um ano no cargo, porém
com bem menos idade.

E, mais adiante, na mesma linha, acrescentam:

Por todas essas razões, esperamos
contar com o indispensável apoio dos no
bres Pares para a aprovação desta iniciativa
de aperfeiçoamento da nossa Constituição.

As razões de ordem subjetiva há pouco repro
duzidas não têm, porém, o demérito de caracterizar a
PEC nº 281 A como sendo casuísta.

Se o Senado Federal assim o entendesse, sem
dúvida não a teria aprovado, muito menos, por unani
midade, tanto na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania quanto em primeiro e segundo turnos.

Indo mais além, se também entendessem des
se modo os seus autores, jamais teriam submetido a
PEC que ora se analisa à deliberação do Congresso
Nacional.

Com efeito, o nobre Senador Bernardo Cabral,
grande jurista e grande advogado, Deputado Federai,
RelatorGeral da Constituinte, homem público que
desfruta da maior respeitabilidade, por sua correção,
seriedade e integridade, jamais se prestaria a ser o
primeiro signatário de uma proposta de emenda
constitucional que considerasse casuísta.

Portanto, diferentemente do que, à primeira vista,
poderia parecer, a referida proposição legislativa não
faz sentido apenas para dois Auditores, que, por sinaí,
representam dois terços dos titulares dessa categoria.
E isso é verdade não só pejos motivos já expendidos,
assim também porque tal proposição objetiva prescre
ver norma - isso é importante - de caráter permanen
te, aplicável a todos os que ocupam e vierem a ocupar
cargo de Auditor, e não norma transitória.

Ademais, os dois Auditores mais antigos no car
go somente poderão ser atingidos pelos efeitos dessa
PEC se ela vier a ser promulgada antes do provimen
to da próxima vaga de Ministro do TeU, que, por força
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Por ser tão minuciosa e detalhista e pelo fato de, de 65 anos de idade, referido no inciso I do
neste limiar do terceiro milênio, o vertiginoso avanço § 1S! do art., 73 da Carta Magna.
tecnológico afetar todos os campos da atividade huma-
na, a Carta Magna do nosso País, em que pese ter ape- E, mais adiante, na mesma linha, acrescenta-

ram:
nas doze anos de existência, já foi objeto de diversas al-
terações, algumas de grande extensão e profundidade.

'Oe fato, já foram promulgadas seis emendas
constitucionais de revisão, além de trinta emendas
constitucionais, e, ao que tudo indica, muitas outras
ainda o serão, haja vista o número de propostas nes
se sentido que tramitam no Congresso Nacional.

Isso ocorre porque os legisladores, quando per
cebem ou se convencem de que determinado norma
tivo da Lei Maior necessita de aperfeiçoamento, não
hesitam em fazê-lo.

oÉ perfeitamente justificável tal linha de ação,
porquanto consoante pondera o preclaro constitucio
nalista José Afonso da Silva (in "Curso de Direito
Constitucional Positivo", 12ª edição, pág. 46):

A estabilidade das constituições não
de,ve ser absoluta, não pode significar imuta
bilidade. Não há constituição imutável diante
da realidade social cambiante, pois não é ela
apenas um instrumento de ordem, mas deve
rá sê-lo também de progresso social. Deve-se
assegurar certa estabilidade constitucional,
certa permanência e durabilidade das institui
ções, mas sem prejuízo da constante, tanto
quanto possível, perfeita adaptação das cons
tituições às exigências do progresso, da evo
lução e do bemestar social. A rigidez relativa
constitui técnica capaz de atender a ambas
as exigências, permitindo emendas, reformas
e, revisões, para adaptar as normas constituci
onais às novas necessidades sociais, mas im
pondo processo especial e mais difícil para
essas modificações formais, que o admitido
para a alteração da legislação ordinária.

Certamente, foi com o louvável intuito de de
monstrar concretamente que o inciso I do § 1R do
art.73 da Constituição carece de modificação que os
ilustres autores da PEC em foco aduziram à corres
pondente justificação os seguintes argumentos de
natureza subjetiva:

A situação retratada adquire dimensão
fática na atualidade, uma vez que dois Audi
tores do Tribunal de Contas da União, que
já exercem a função de Ministro-Substituto
desde 1976 e de 1978, portanto há 23 e 21
anos, na época em que a emenda foi apre
sentada, em breve estarão atingindo o limite
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de outro dispositivo da própria Constituição Federal, é Segunda hipótese: aposentam-se com os pro-
reservada ao Auditor, integrante de lista tríplice, esco- ventos do cargo de Auditor, aumentados de 20%, se
Ihido pelo Presidente da República. tiverem completado 35 anos de serviço, sendo cinco

Se tal acontecer, o efeito imediato da emenda anos no cargo de Auditor, durante a vigência da Lei nº
constitucional será, para um dos aludidos Auditores, 1.711 , de 1952, de conformidade com o art. 184, inci-
restabelecerlhe o direito de figurar na lista tríplice que so 11I, dessa lei.
o TeU submeterá ao Presidente da República. Terceira hipótese a examinar: aposentam-se

Para o outro Auditor, o efeito será o de evitar que com os proventos do cargo de Auditor se, não sendo
não possa constar da mencionada lista tríplice, uma satisfeitos os requisitos antes mencionados, tiverem
vez que completará 65 anos de idade pouco tempo completado antes do advento da Emenda Constituci-
após a data em que, segundo o previsto, ocorrerá a onal nº 20, de 1998, trinta anos de serviço, sendo cin-
vaga antes referida. co no cargo de Auditor.

Sobreleva, ainda, frisar que, por tratarse de E, por último, quarta hipótese: aposentam-se de
vaga a ser provida, repitase, por livre escolha do Pre· acordo com as novas regras do art. 40 da Constitui-
sidente da República, mediante lista tríplice, essa ex- ção se não se enquadrarem em alguma das situações
celsa autoridade - usando o poder discricionário que anteriormente descritas.
a Constituição lhe confere - poderá optar não pelo Agora, a segunda questão. A PEC nº 281 A, de
primeiro, não pelo segundo, mas, sim, pelo terceiro 2000, criaria privilégio em favor dos Auditores do
nome constante da lista. TCU, uma vez que os substitutos de Ministros e Juí-

Feitas essas considerações atinentes ao mérito zes de Tribunais do Poder Judiciário não teriam o
da proposição ora sob exame, pediria permissão para mesmo tratamento constitucional dispensado àque-
prestar alguns esclarecimentos acerca das questões les Auditores?
de que passarei a tratar. A resposta a essa pergunta é negativa. Éque, se-

A primeira delas é a seguinte: aprovada a PEC gundo o princípio da isonomia, isto é, da igualdade de
nº 281-A, quais os efeitos que dela resultarão no to- todos perante a lei, todos devem ser tratados da mes-
cante aos proventos de aposentadoria para os Audi- ma forma quando estiverem na mesma situação jurídi-
tores que forem nomeados Ministros do TCU após os ca. E isso não acontece, comparando-se a situação
65 anos de idade? dos Auditores do TCU com a situação dos substitutos

A resposta nesse caso é: os Auditores farão jus de Juízes e Ministros dos Tribunais do PoderJudiciário.
à aposentadoria de acordo com as regras estabeleci- Basta ver que a substituição dos Ministros do
das na legislação em vigor à época em que essa PEC TCU pelos Auditores está prevista na Constituição
for aprovada. Federal e é regulada pela Lei nº 8.443, de 1992, em

Isso significa que não mais lhe serão aplicados seu art. 63.
aqueles dispositivos constitucionais alterados pela De acordo com esse dispositivo legal, os Audito-
Emenda Constitucional nº 20, de 1998, quais sejam o res substituem os Ministros em suas ausências e im-
art. 73, § 42, combinado com o art. 93, inciso VI, que pedimentos, bem assim para completar o quorum
concediam aos Magistrados, sempre, sem nenhuma dos colegiados do TCU e ainda em caso de vacância
exceção, aposentadoria com proventos integrais . de Ministro.

Passo a examinar agora a situação atual dos Não há regra semelhante a essa relativamente
Auditores. Na primeira hipótese, aposentam-se com aos substitutos de Ministros e Juízes de qualquer dos
os proventos do cargo de Ministro, se tiverem os Audi- Tribunais que compõem o Poder Judiciário, o que,
tores preenchidos os seguintes requisitos fixados no aliás, justifica-se plenamente, pois o TCU é órgão in-
art. 179 da lei nº 1.711, de 1952"antigo Estatuto dos tegrante da estrutura do Poder Legislativo - não tem a
Servidores Públicos Civis da União. ver com o Poder Judiciário -, a quem empresta auxílio

Os requisitos são esses: no exercício do controle externo.
1º) na vigência da Lei nº 1.711, tiverem comple- Uma terceira questão: quais as conseqüências

tado quarenta anos de serviço; que a aprovação da PEC nº 281-A poderá acarretar
2º) no último decênio de atividade, tiverem exer- no tocante aos demais Tribunais de Contas do País?

cido de maneira relevante cargo isolado, interinamen- De acordo com o art. 75 da Constituição Fede-
te, como substituto durante um ano ou mais, se~ rei, as disposições que regulam o TCU aplicam-se, no
terrupção. que couber- é importante acentuar-, à organização,



Art. 38 ..

§ 1g O substituto assumirá automática e
cumulativamente, sem prejuízo do cargo que
ocupa - friso -, o exercício do cargo ou fun
ção de direção ou chefia nos afastamentos ou
impedimentos regulamentares do titular.

c) o substituto assumirá automatica
mente o exercício do cargo.

~ lícito, pois, concluir, com apoio no Regimen
to Interno do TCU, na Lei nº 8.112/90 e na opinião
expressa por especialista na matéria, que a PEC em
causa não padece de vício redacional.

O exercício do cargo ou função de chefia que
está substituindo. E, mais, o Prof. Paulo de Matos
Ferreira Diniz, ao comentar os arts. 38 e 39 em sua
obra "Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico Único", tece
o seguinte comentário - trata-se de doutrina:

São elementos essenciais da substitui
ção, na forma estabelecida nestes artigos:
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composição e fiscalização dos Tribunais de Contas Ao encerrar esta exposição, peço desculpas a
Estaduais. V.Exas. pôr ter-me alongado talvez em demasia.

É por esse motivo que as Constituições Estadu- Agradeço a atenção que me dispensaram e manifesto
ais regulam os respectivos Tribunais de Contas de a minha plena confiança no aprimorado discernimen-
maneiras as mais diferentes. Há Tribunais de Contas to e senso de justiça dos nobres membros desta Co-
que nem sequer possuem o cargo de Auditor. Enten- missão Especial e de todos os Deputados que hon-
do, porém, que, em relação aos Tribunais de Contas ram esta Casa do Poder Legislativo.
Estaduais que observam o modelo federal, sem dúvi- Muito obrigado.
da, é ju~to que, me?i~n!e alteração, ~e for o caso, das O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) _
respectivas ConstltUlçoe~ EstaduaiS, veonha a ser Concluída a explanação, a Mesa recebeu material do
ado,tado o modelo precom;;:ado na PEC n- 281-A" se ilustre primeiro explanador, Dr. Flávio Régis, que
assim entenderem os legisladores dos respectivos S.Sa. pede seja processado, juntado a todo o proces-
Estados. so. Eu gostaria de ter também o arrazoado do ilustre

Quarta e última questão: há necessidade de Dr. José Antonio Barreto de Macedo. Então, determi-
corrigir, por ser imprópria ou equivocada, a redação no a juntada, para que se faça o processamentd.
da P~C ~º 281-A, de 2000, q.uando emp~~ga a ex- Terminadas as explanações, nós queremos
pressao excetuados os AudItores que la tenham agradecer aos ilustres oradores e passaremos ao de-
exercido o cargo de Ministro", substituindo o vocábulo bate.

- "cargo" por "função"?
_ . .. Temos aqui dois Parlamentares inscritos: o De-

Penso. que nao, pelos seguintes m~tlvos. O.art. putado Jairo Carneiro e o Deputado Átila Lins. Per-
110 do Regimento Interno do TCU preceitua que. gunto se mais algum colega quer fazer intervenção.

Art. 110. O Auditor, quando no exercí- Antes de mais nada, passo a palavra ao ilustre
cio do cargo de Ministro, terá as mesmas Relator, Deputado Nelson Meurer.
garantias, impedimentos e vencimentos do O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr.
titular (...). Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, Srs. pales-

Por seu turno - isso é importante -, o § 1º do art. trantes, não tenho pergunta a fazer ao Dr. José Anto-
38 da Lei nº 8.112, de 1990, que está em vigor, a lei nio Barreto de Macedo, porque já tenho a consciência
que regula o Regime Jurídico Único dos Servidores de como deveremos proceder no nosso relatório com
Públicos, ao tratar da substituição, diz: referência ao Tribunal de Contas da União. Quanto ao

Dr. Flávio, eu gostaria de fazer uma pergunta a S.Exa.

A grande dúvida que temos é com referência ao
funcionamento dos Tribunais de Contas dos Estados
e dos Tribunais de Contas dos Municípios, à forma
como funcionam; quanto aos Auditores e aos Conse
lheiros, como se dá o seu acesso, como é feita a esco
lha desses Auditores para o cargo de Conselheiro;
qual seriam as conseqüências da, mudança que po
deriam ocorrer, se aprovada essa PEC, no relaciona
mento das escolhas; e se haveria implicações real
mente muito profundas sobre os Tribunais de Contas
dos Estados e dos Municípios.

Com sua explanação, teremos tirado a nossa
dúvida sobre o funcionamento dos Tribunais de Con
tas dos Estados e dos Municípios.

O SR. FLÁVIO RÉGIS XAVIER DE MOURA E
CASTRO - V.Exa. me fez várias Indagações. Quanto
à primeira delas, realmente, nos Tribunais de Contas,
na sua grande maioria, posso dizer que, em 90% ou
em 99% deles, os Auditores-Substitutos de Conse
lheiros... Esse ponto deve ficar esclarecido porque se
confunde muito Auditor com Auditor-Substituto de



67782 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

Conselheiro. Certos Tribunais dão a mesma denomi- estaduais. Um é Auditor de carreira, que chegou ao
nação. O Tribunal de Minas e alguns outros refe- Tribunal por meio de concurso de provas e títulos; um
rem-se a Auditor como técnico de controle externo; do Ministério Público, também por meio de concurso
quando se referem a substituto de Conselheiro, falam de provas e títulos; um Conselheiro indicado pelo Go-
Auditor-Substituto de Conselheiro. vernador de Estado, por sua livre nomeação; e há

O preenchimento desses cargos, o Supremo já quatro Conselheiros que vêm do Parlamento, segun-
definiu, e definiu com muita clareza, só pode ser feito do aquela regra de um terço, depois um terço, etc.
por meio de concurso de provas e títulos. Só após o Portanto, hoje o Brasil está-se colocando numa
concurso ele é alçado ao cargo de Auditor, para funci- situação de igualdade na formação ideal que o Supre-
onar como Conselheiro-Substituto. Na realidade, ele mo Tribunal Federal ditou. Hoje, se não há Conselhei-
é Auditor funcionando como Conselheiro. Quando ro ainda originário - o termo seria esse - do Ministério
funciona - a Constituição mesmo o diz -, o modelo é Público ou originário da Auditoria, a primeira vaga é
federal, ele tem todas as prerrogativas, os direitos e sempre do Auditor ou do Ministério Público, para que
os deveres do cargo de Conselheiro. O cargo de o Conselho seja composto de forma heterogênea,
Conselheiro é equiparado ao cargo de Desembarga- que não seja homogêneo. Então, seriam quatro Con-
dor de Estado, por força constitucional, no âmbito esta- selheiros mais três da formação que expliquei.
dual, como é o de Ministro no âmbito nacional. O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Faço

Normalmente, eles são em número igual ao dos uma última indagação, apenas para o meu esclareci-
Conselheiros. Nos Tribunais, eles se compõem de sete mento. Existem no Tribunal de Contas vagas que são
Conselheiros, com exceção do Tribunal do Município ocupadas somente pelos Auditores?
de São Paulo, onde há somente cinco Conselheiros, e O SR FLÁVIO RÉGIS XAVIER DE MOURA E
d~ Tribunal ~e Contas do Est~d~ de São ~aul~, q~e CASTRO ~ Existem.
nao tem Auditores. Para substitUir Conselheiro, e feIta
uma lista tríplice de procuradores dos Tribunais, enca- C? SR. D~PUTADO NELSON ~EURER - Essa
minhada ao Governador do Estado que designa por vaga e escolhida entre aqueles Auditores que..., , ,
um ano um substituto de Conselheiro. Essa é a forma O SR. FLAVIO REGIS XAVIER DE MOURA E
adotada em São Paulo, mas é a única entre as demais. CASTRO - Não, o Auditor chega a seu cargo por con-

Como V.Exa. sabe, são 34 Tribunais de Contas, curso público.
incluindo o da União. Há um Tribunal da União, um do O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Não,
Município de São Paulo e outro do Município do Rio e depois de ser Auditor...
mais quatro municipais, que fazem o exame das con- O SR. FLÁVIO RÉGIS XAVIER DE MOURA E
tas de seus Municípios. De resto, são 26 Tribunais es- CASTRO _ Ah sim existe uma vaga para...
taduais. Desses 26, 25 Tribunais têm um corpo de ' ,
sete Auditores. Esses Auditores são os substitutos de O SR. DEPUTA~O NELSON M,E~RER - ~or
Conselheiros e são alçados ao cargo por meio de exemplo, ,num d~termlna.do Estado, ha cl.nco Audlto-
concurso de provas e títulos. Quando eles funcionam res substl~utos. E escolhido ?entro dos cmco aquela
como Conselheiros, funcionam com todas as prerro- vaga destinada ~o Con~elhelro que vem do...
gativas, direitos e deveres de Conselheiros. O SR. FLAVIO REGIS XAVIER DE MOURA E

Não sei se respondi à pergunta de V.Exa. CASTRO - Exatamente, exatamente.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Quero O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Muito

fazer apenas mais uma ponderação. Como é feita a es- obrigado.
colha para os Conselheiros-Substitutos tornarem-se O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - O
Conselheiros efetivos? Eles também têm a cota de um primeiro inscrito é o...

quinto? O SR. FLÁVIO RÉGIS XAVIER DE MOURA E
O SR. FLÁVIO RÉGIS XAVIER DE MOURA E CASTRO - Peço só um minuto, para comentar algo.

CASTRO -,O model~ é nacional. O Supremo, rece,n- O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) _
te~e~te, ha quatro, CinCO me~e_s ou um pouc~ m~s, Pois não. Com a palavra V.Sa.
definiU exatamente a composlçao dos TribunaiS. Sao "
quatro Conselheiros que vêm do Parlamento, mais O SR. ~LAVIO, REGIS ~VIE,R .DE MOURA E
três Conselheiros: um de nomeação exclusiva do Go- CASTRO - E escolhida uma lista trlpllce.
vernador do Estado, um de Auditor e um do Ministério O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Mas
Público especial. Essa é a composição dos Tribunais entre...
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O SR. FLÁVIO RÉGIS XAVIER DE MOURA E Entendo mesmo que, no Poder Judiciário, deve-
CASTRO - ...entre os Auditores. ria haver evolução nas hipóteses assentadas no tra-

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Entre balho de V.E)ul.~ara:também premiã(ácarreira pro·
os Auditores que já estão efetivos como Conselhei- fissional daquele que esteja respondendo terrporária
ros-Substitutos? e provisoriamente por função de maior complexidade

O SR. FLÁVIO RÉGIS XAVIER DE MOURA E e responsabilidade.
CASTRO - Sim, os Auditores substitutos de Conse- Não me adiantaria trazer um argumento apenas
Iheiro. para provocar, que seria a situação que, conhecemos:

O SR DEPUTADO NELSON MEURER _ Obe- Auditores que, em Tribunais, foram nomeados inde-
decendo à ~esma idade estabelecida hoje na lei para pendentemente de concurso público, antes da Constj-
o Tribunal. tuição. Lembro-me que, no meu Estado, a Bahia, o fi-

O SR FLÁVIO RÉGIS XAVIER DE MOURA E Jho,osobrinhoou?~etodepolíticodegrandeprojeção
• e de grande prestigio e poder ofereceu de presente a

CASTRO - Exatamente. membro da sua família um cargo vitalício, por nomea-
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Obri- ção, independentemente de qualquer outro critério, o

gado. cargo de Auditor. Mas, com a Constituição atual, isso
O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - não mais acontece. Havia esse risco, que desapare-

Esclarecida essa questão, o primeiro inscrito é o De- ceu. Creio que há justificativas e consistência na pro-
putado Jairo Carneiro, a quem concedo a palavra. posta que passou pelo Senado, à unanimidade.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO - Sr. Estou satisfeito com a exposição de V.Sas. e fica-
Presidente, caros colegas, prezado Relator, ilustres ria também muito satisfeito se aqui estivesse o Presi·
visitantes, considero bastante esclarecedora a expo- dente atual, se ainda puder comparecer, e o possível e
sição feita a esta Comissão. Em verdade, em reunião provável futuro Presidente do TCU, porque a instituição
anterior, tivemos dúvidas suscitadas e preocupações estaria legitimamente representada pelo seu titular Pre-
decorrentes de especulações da sociedade, em es- sidente. É importante que assuma também com o Par-
pecial dos meios de comunicação. Em verdade, al- lamento, sendo órgão auxiliar do Poder Legislativo, e
guém poderá querer questionar a proposição, como com maior responsabilidade e obrigação de aqui com·
fez aqui eminente membro da Comissão, identifican- parecer, atendendo a um convite. Não é preciso convo-
do os destinatários da norma. Será difícil afastar- cação. É órgão auxiliar deste Poder, deveria estar aqui,
mo-nos de cogitação dessa ordem, no instante em prontamente. Não se trata de crítica às autoridades,
que a vaga é reservada a Auditor e que existem três mas se trata de prerrogativa que temos de tê-los aqui,
Auditores, no caso do Tribunal de Contas da União. para assumirem conosco a sua responsabilidade.
Mas, de igual sorte, também isso aconteceria no âm- Obrigado.
bito dos Trib~~ais dos ,Estados. . O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) _

Sem dUVida, aceito a tese em favor da valonza- Há alguma intervenção dos colegas?
ção da carreira. Creio que, mesmo não sendo perfeita r r "

a expressão, não deixa de ser uma forma de promo- O SR. FLAVI? REGIS XAVIER DE MOURA E
ção, com a faculdade assegurada ao governante por CASTRO - Gostanamos de agradecer a V.ExB.
meio da lista tríplice. Às vezes, nós, Parlamentares, O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) -
temos alguma dificuldade de emitir parecer e tomar Antes de passar a palavra para o colega Átila Lins, eu
decisão quando o universo fica bastante estreito, Iimi- queria fazer comentário em relação à fala do ilustre
tado quanto a opções. Deputado Jairo Carneiro. Entendo que fizemos convi·

O texto trazido aqui é bastante elucidativo. Está- te
A

ao Ministro do Tribunal d~ Conta~, e S.Exa. n?o
vamos preocupados com a possibilidade de estar re· pode co~parecer porque tena a~su~ldo comp~om~s·
solvendo situação individual, à proporção que alguém so an~erJorment.e. ~n~endo ta":lge~ que a Comlssao,
fosse atingindo um patamar de idade, abrindo vaga ~e.qUls:r, pode !nSlstlr na re~ulslçao, na c~amada, ~a
subseqüente para os que viessem pela ordem da cro- IOtlmaçao ou reiterar o conVite, porque ha apreensao
nologia da idade, mas a responsabilidade será do quanto a acelerar esse processo.
Presidente da República ou do Governador. Se ele Vamos tentar seguir o máximo possível. Se não
quiser fazer isso, o ônus de eventual exploração políti- for possível concluirmos... Mais uma vez, eu digo que
ca cairá nos seus ombros. Portanto, creio que faz jus- esse negócio de eleição de dois em dois anos atrapa-
tiça a proposição. Iha tudo.
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Então, vou passar a palavra ao segundo inscrito. emenda constitucional que está sendo examinada
Com a palavra... pela Câmara dos Deputados, já com aprovação unâ-

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Sr. nime pelo Senado Federal, sem dúvida alguma, ilus-
Presidente, antes de V.Exa. passar a palavra ao nobre tre Presidente e eminente Relator, os Ministros do Tri-
Deputado Átila Lins, peço a palavra. bunal estariam hoje aqui para dizer da sua insatisfa-

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) _ ção com o 'proj~to, dizer das ~estrições que, eventual-

P ' - O t d mente, faziam a emenda. Dal eu entender que, como
OIS, nao, epu a o. V E f" h ' t ~ . d t. xa. a Irmou a pouco, emos urgencla e ratar

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Eu dessa matéria.
me pe,rmitiria ~ambé":l' a~xemplo ~o que fez V.Ex~., já ir Acho que a ausência dos Ministros Iram Saraiva
revestido da mquestlona~el auton~ade de Presidente e Humberto Souto em momento algum pode parecer
da C~sa, ao se. reporta~ ~ mtervençao,do nobre Deputa- a nós como lacuna que tenha ficado em relação aos
do Jairo C~rnelro. Eu,dizia há poucos m~t~ntes a ~.Ex~. debates ou um vazio em relação ao que estamos tra-
que tambe~ pretendia fazer brev~ restnça? doutn,nána tando. Ao contrário, vejo a ausência como fato de que
a ob~ervaçao qu~ S.Exa. fez ao fmal d? ~nlhante mter- eles estão em preparativos para fazer a solenidade de
vençao, quando situa a~uela mesma duvida, que rema- posse do novo Presidente. O Presidente Iram Sarai-
nesceu entre os doutnnadores, de que o Tnbunal de va concluindo o seu mandato deve estar assoberba-
Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Ao que eu do' para arrumar a Casa e ~ Presidente Humberto
sei, essa concepção já estaria ultrapassada, porque o Souto preparando-se p~ra a sua posse também
Tribunal~ de, ContB:s a~xilia_o Po~er,L~gi~lativo ~~ sua deve ~star assoberbado com as novas taref~s que ha-
competen~la ~e fls?allzaçao. Nao e orgao auxIliar do verá de assumir no dia 14 próximo.
Poder LegIslativo. E uma pequena nuance. Trocando O to d't d d 'd I
confidências com o meu eminente companheiro Jairo e ~ma que e~, a espel o. o eseJo, e ~ guns
Carneiro, disse a S.Exa. que me permitiria interferir para companhelro,s, de reiterar o .convlte, ~omo o emlne~te
fazer o resguardo dessa precisão doutrinária, em ter- Deputado ha pouco m~nclonou, relt~rar o ,convite,
mos de entendimento correto do que é a função do Tri- acho_ que podemo~ ?onslderar como dls~ensavel, em

b I d C t A 'I' P d L . I t" funçao de ser matena, a nosso ver, perfeitamente es-
una e on as. UXlla o o er egls a IVO, sIm, mas I 'd - I' - d ' f't
- é' - 'I' d P d L 'I t' c arecl a, nao apenas pe a exposlçao e motivos el anao orgao auxllar o o er egls a IVO. .• . ., . pelo eminente MInistro substitutO, Dr. Macedo, mas so-
, O SR. PRESIDENTE (Deputado ledlo Rosa) :- bretudo em função do amplo debate, dos estudos já fe-

Nos queremos agradecer ao Deputado Mauro 8enevl- itos sobre essa emenda no Senado Federal.
des, que, com a experiênc~a de ter sido Senador, só traz Por outro lado, a nossa dúvida, Sr. Presidente _
~uz para o nosso ~onheclm~nto. Da mes~~ forma, o eu sou do Tribunal de Contas do Amazonas -, o que,
Ilustre ~ep~tado,Jalro Carnelr? A~ho que e I~SO. As te- na verdade, foi feito pelo eminente Relator da Constitu-
ses estao ai, e nos podemos dlscutHas postenormente. inte, Senador Bernardo Cabral, à época Deputado, foi

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO - Eu exatamente colocar dispositivo obrigando à perma-
quero, Presidente, perdão, acolher a tese do eminen- nência dos cinco anos no cargo, para evitar o que se
te mestre. A inspiração do Rui Barbosa foi a que, eu costumava fazer não apenas no Tribunal de Contas da
creio, mencionei. Mas os tempos mudam, e as institui- União mas sobretudo nos Tribunais de Contas dos
ções evoluem nos seus papéis. É provável e muito Estad~s, em que se nomeava um Conselheiro e, como
certo que hoje já seja um pouco diferente. não havia prazo estabelecido para a sua permanência,

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - ele ficava pouco mais de um ano de efetivo exercício e
Passo a palavra ao ilustre Deputado Átila Lins. aposentavam-se. Houve casos no Amazonas que se fi-

O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS - Sr. Presiden- cou menos de um ano - o Deputado aqui me lembra.
te, Sr. Relator, Srs. convidados, Dr. José Antonio Bar- Então, como forma de coibir um pouco esses abu-
reto de Macedo, Ministro-Substituto do TCU, Dr. Flá- 50S, o Constituinte de 1988 inseriu dispositivo determi-
vio Régis Xavier de Moura e Castro, Conselheiro do nando que era obrigado a ficar cinco anos. Mas, quando
Tribunal de Contas de Minas e Presidente da Atricon, se estabeleceu esse prazo de cinco anos, na minha opi-
inicialmente, quero dizer que acho seja perfeitamente nião, foram para aqueles que eram nomeados e não ti-
dispensável a presença dos ilustres Ministros do nham nenhuma vinculação com os Tribunais.
TCU, tanto o Presidente, Iram Saraiva, quanto o Vi- O Auditor, ao contrário, entra no órgão por con-
ce-Presidente, Humberto Souto. Se o Tribunal de curso público e permanece lá por dez, quinze, vinte
Contas da União fizesse alguma restrição a essa anos. Então, ele não é mais nomeado. É uma promo-



Art.73 .
§ 19 - Os Ministros do Tribunal de

Gontas da União serão nomeados dentre
brasileiros que satisfaçam os seguintes re
quisit<;>s:

I - mais de trinta e cinco e menos de
sessenta e cinco anos de idade;

(...)
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ção em função da garantia da Constituição de que A nossa intenção com essa emenda é liberar
uma vaga dos nove Ministros e uma vaga dos sete essa idade, não a idade de 70 anos, porque essa é
Conselheiros é destinada ao Auditor e outra ao Minis- a fatal, é a compulsória, mas estaremos liberando a
tério Público. idade de 35 anos. Indago: para o Auditor prestar

De forma que desejava apenas fazer uma pergun- concurso na União, é requisito ter a idade mínima
ta ao Conselheiro Flávio Régis, porque havia preocupa- de 35 anos ou essa idade mínima estará liberada?
ção muito grande na nossa reunião anterior de haver O SR. FLÁVIO RÉGIS XAviER DE MOURA E
impacto financeiro. Se haveria impacto financeiro, se CASTRO - Sr. Presidente, o mesmo preceito, que
haveria a possibilidade de muita gente se aproveitar ocorre para a União, da idade mínima de 35 anos é
dessa emenda, que visa corrigir não diria distorção, observada nos Estados. Mesmo com a emenda conti-
mas injustiça cometida na Constituinte de 1988, e se nuam os 35 anos, porque é idade razoável para quem
nos Estados haveria, assim, impacto financeiro grande. se disponha a exercer tão alto cargo.
Quer dizer, exi~te muita g~nte na situação de ser nome- O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) -
ado Conselheiro em funçao de ter ultrapassado os 67 Mas seria requisito para...
anos? Como ficaria essa m~vimentação nos E~tados? O SR. FLÁVIO RÉGIS XAVIER DE MOURA E
Porqu=, em ter';l0s de.TCU, Já ~stamo.s convencIdos de CASTRO _ Não, é pré-requisito para fazer o concurso
que nao havera esse Jm~acto financeiro. para Auditor.

O SR. FLÁVIO REGIS XAVIER DE MOURA E O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) _
CASTRO - Sr. Deputado, lembro que, sobre a emen- Para Auditor?
da dos cinco anos, também no Tribunal de Justiça .
acontecia isso na vaga do quinto dos advogados. Co- O SR. FLÁVIO .RÉGIS XAVIER DE MOURA E
nheço desembargadores que ficaram três meses no CASTRO - Para Auditor.
cargo e se aposentaram. Isso não ocorreu apenas no O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) -
Tribunal de Contas. Faço outra pergunta: existem Auditores funcionando,

Outro aspecto: o Auditor percebe 5% a menos trabalhando no seu cargo, ~a ~ua função que não te-
do que o Conselheiro. Às vezes, até mais, dependen- nham prestado ~oncurs? publico?
do dos qüinqüênios, o que agora, pela nova lei, será O SR. FLAVIO REGIS XAVIER DE MOURA E
modificado. Não há impacto algum, continua a mes- CASTRO - Existem sim. São aqueles vindos antes da
ma coisa, os salários são os mesmos, não vai haver Constituição de 1988. A exigência do concurso está
alteração. Em todos os Estados, é a mesma coisa. posta na Constituição de 1988. Mas, antes da Constitui-

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - ção de ~988, existe. No m~u .T~bunal mesmo existe,
Já não há mais Deputados inscritos. Quero dizer aos p_orque Vindo antes da Constltulçao d: 1988. Agora, es-
colegas que, na reunião anterior, o Deputado Luiz ~o quase todos se ~posentando. Sao poucc:s o~ q~e
Antônio Fleury mostrou-se muito interessado em ainda ~xercem. A partir~e ~ 988, toda nomeaça? fOI felt~
acompanhar esse projeto. Tomei o cuidado de pedir po~ meio de con~urso publico, sob pena de ~e~ Inconstl-
q~e se avisasse ao Deputado a antecipação da reu- tucl~nal. E:,m várla~ açoes, o Supre~o ~eu liminar neste
nião para hoje, para que S.Exa. pudesse comparecer. sentido: so por meio de concurs~ publico, etc. P~rtant~,
Constatamos que S.Exa. está presidindo outra Co- V.Exa.p~e ter certeza de que eXlste~ alguns, nao mUl-
missão Especial, parece-me que a de Minas e Ener- tos. DepOIS de 1988, somente por meio de concurso.
gia. Esperamos a presença do Deputado. O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) -

Tenho também pequena dúvida e vou permi- Tem a palavra o Sr. José Antonio Barreto de Macedo.
tir-me indagar dos palestrantes. O SR. JOSÉ ANTONIO BARRETO DE

Diz o art. 73 da Constituição Federal: MACEDO - Sr. Presidente, em relação à primeira
questão, qual seja, se bem entendi, a de saber se, com
essa alteração do texto do inciso I do § 1g do art. 73 da
Constituição Federal, ficaria também liberado para os
Auditores o limite mínimo de 35 anos, não tenho a-t'Tl&'

nor dúvida de que o escopo e a própria redação dessa
emenda dizem respeito apenas ao limite de idade m~

xima, uma vez que diz: excetuados os Auditores que já
tenham exercido cargo de Ministro antes dos 65 ~nos

por mais de cinco anos. Até porque ter mais de cinco
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anos, entendo, se me permite V.Exa., diz respeito ao Ii- tados. Acho que agora caberia a nós elaborar o rela-
mite máximo, não ao limite mínimo. tório, apresentá-lo, discuti-lo, votá-lo e deixar -que o

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - Plenário tome a decisão.
Evidentemente, não estaria liberado. Na opinião do Relator, é dispensável a convo-

O SR. JOSÉ ANTONIO BARRETO DE cação de outras autoridades.
MACEDO - Continuaria como pré-requisito o limite O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) -
mínimo de 35 anos de idade. Concedo a palavra ao Deputado Átila Lins.

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS - Sr. Ftresiden-
Indago a V.Exa. o seguinte: se existir, no caso, um Au- te, quero também manifestar a minha opinião, que,
ditar que tenha entrado com 25 anos e que tenha, em neste caso, é idêntica à do eminente Relator. A nosso
diversas oportunidades, substituído os Conselheiros ver, seria sensato concluir os trabalhos amanhã, em
durante cinco anos de forma ininterruptamente - não função de percebermos que o assunto já está pratica-
é isso? - e hoje estaria com 32 anos, ele entraria... mente esclarecido e esgotado.

O SR. FLÁVIO RÉGIS XAVIER DE MOURA E O eminente Relator que vai elaborara parecer já
CASTRO - Não há jeito. A Constituição é de 1988, o formou o seu convencimento. Não sei se há'convida-
que torna isso impossível. dos para amanhã, mas... .

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) - O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) -
Só queria esse esclarecimento. Há dois convidados: Dr. Sebastião Baptista Afonso,

Acabamos de receber também outro expedien- Consultor Jurídico do Tribunal de C~ntas do ~ist~ito
te, que diz o seguinte: Federal, e Dr. Paulo Afonso Martins de Oliveira,

Cumprimentando-o cordialmente e atendendo à ex-Consultor Geral da ~epú?lica~ex-Min.istro do Tri-
solicitação da Secretaria da Comissão, estou indican- bunal de Contas da Umao. ~a estao convidados.
do os nomes dos Srs. Salomão Ribas Júnior e Egídio O SR. DEPUTADO ATILA LINS - Sugiro a
dos Santos, respectivamente Presidente e Canseihei- V.Exa. ouvirmos os dois convidados amanhã e, se
ro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catari- possível, marcarmos reunião para amanhã mesmo,
na, para debater, na qualidade de convidados, o mérito em outro horário, para debatermos o relatório do emi-
da Proposta de Emenda à Constituição n9 281-A/2000, nente Relator. Sabemos que quinta-fei~a é um dia em
que dá nova redação ao inciso I do § 1ºdo art. 73 da que há poucos Parlamentares. Podenamos esgotar
Constituição Federal. essa matéria na quinta-feira de manhã, Sr. Presiden-

Colho o ensejo para renovar protestos de eleva- te, fi~ando com a consciência d~ dever ~umprido, em
da estima e distinta consideração. funçao do encerramento do penado legislatiVO.

Atenciosamente Eni Voltolini. .O SR. DEPUT~DO M~URO BENEVID~S - Sr.
• ' • A PreSidente, tenho a Impressao de que V.Exa. Já anun-

O Ilustre colega esteve conosco aqUi e propos-se ciou a presença do Ministro Paulo Afonso Martins de
a tentar convidar pelo menos o Presidente do Tribunal Oliveira para amanhã. É S.Exa. uma das figuras expo-
de Contas de Santa Catarina para amanhã, juntamen- nenciais da vida pública brasileira, integrou esta Casa
te com os demais, prestar algum esclarecimento, mas como Secretário-Geral da Mesa, teve o privilégio de
S.Exa. ainda não retornou. Consulto o Relator sobre a ser o integrante da Mesa da Assembléia Nacional
informação para que emita seu parecer. Constituinte, sendo assessor especial do Presidente

, Ulysses Guimarães e meu também, porque fui o Pri-
.O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. meiro-Vice-Presidente e ocupei, eventualmente, a

~resldente, Sra~. ~ Srs. Parlamentar~s: este R~lator Presidência da Constituinte em algumas oportunida-
Já está em condlçoes de fazer o relatono, em Virtude des. Com a vivência que tem S.Exa. não apenas no
das explanações das nobres autoridades aqui pre- próprio Tribunal de Contas, poderia trazer esclareci-
sentes. Dirimimos a nossa dúvida com o Dr. Flávio, mentos com aquela lucidez que sempre caracterizou
Presidente da ATRICON - Associação dos Membros a sua .at~ação ~a ~ida pública. Portanto, ach~ q~e é
dos Tribunais de Contas do Brasil, que agrega todos da maior Importancla sua presença nesta Comlssao.

osTribanais:-As-dóvidas foram dirilllidas sem-proble- Ap6s~s~ c~ncret~zaria. o que 'p~etend~ o .nobre
ma nenhum. Acho que é desnecessário agora convo- Deputad? Atlla Lins. Nao sei se serra Irreverencla,v~r-
carmos outra audiência pública porque as dúvidas já ~al da ml~ha parte destacar o comp0l"!ame~to. etlco

... . , '. . . Irrepreenslvel que sempre adotou na Vida publica. O
foram dlnmldas.~ Ja t~mos con~:clmento sufiCiente: seu nome tem sido lembrado pelos colegas - ele é

O Relator Ja esta em condlçoes de fazer o relato- auditor do Tribunal de Contas do Amazonas - para
rio, de acordo com o entendimento dos demais Depu- chegar tambóm àquela Corte Especializada, o TCU.



*PROJETO DE LEI N2 900-A, DE 1995
(Do Sr. Jovair Arantes)

Proíbe às pessoas jurídicas o des
conto dos salários de trabalhadores con
tratados, percentuais de qualquer valor,
referente à custeio de alimentação, e dá
outras providências; tendo parecer da Co
missão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público pela rejeição deste e da
Emenda nº 1/98 apresentada na Comis
são, contra o voto do Deputado Avenzoar
Arruda (Relator: Deputado Pedro Henry).

(Às Comissões de Trabalho, de f\dmi
nistração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,1I}

*Projeto inicial publicado no DCN1 de 19-9-95

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO
- emenda apresentada na Comissão
- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado
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Então, a indicação á menos dele, o desejo á me- palavra, convoco reunião para amanhã, dia 13, neste
nos dele, e muito mais dos seus companheiros de Plenário 5, às 14h30min, para ouvirmos o Dr. Sebas~
vê-lo projetar-se ainda mais na vida pública brasileira, tião Baptista Afonso, Consultor Jurídico do Tribunal
compondo, portanto, o Plenário excelso do Tribunal de C?n!as do Distrito Federal e eX-Con.sultor-G~ral.da
de Contas da União. Republlca, e o Dr. Paulo Afonso Martins de Oliveira,

O SR. PRESIDENTE (Deputado ládio Rosa) - ex-Ministro do Tribunal de Contas.
Para mim é notfcia muito feliz não tinha tomado co- Agradeço a presença a todos e declaro encerra-

" "-nhecimento. Acho que podemos, depois, apreciar da a presente reumao.

esse pedido, que terá o meu voto. COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
Concedo a palavra ao Sr. Relator. ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.503,
O SR. D~PUTADO NEL~ON MEURER - Tenho DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE

que ~azer mais uma observ~çao, Sr~. Deputa~os, ~r. TRÂNSITO BRASILEIRO" (APLICAÇÃO DO
Presidente. Acontece que ha empecilho para dlscutlr- 'A
mos amanhã o relatório. O prazo para apresentação CODIGO DE TRANSITO)
de emendas termina na sexta-feira. TERMO DE REUNIÃO

O SR. DEPUTADO ÁTILA LINS - Com a prorro- Aos treze dias do mês de dezembro de dois..miJ
gação d~s trabalhos, I~gislativos até o dia 22, podere- às quinze horas e dez minutos, no plenário número d~
mos deliberar na proxlma semana? zesseis, do Anexo 11, da Câmara dos Deputados, a Co-

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Acho missão Especial destinada a acompanhar a aplicação
que, qiante da impossibilidade de aprovarmos ~m ~Ie- da Lei nº 9.503, de 1997, que "Institui o Código de Trân·
nário o Orçamento, vamos prorrogar o ano legislativo sito Brasileiro", deixou de realizar, reunião previamente
até o dia 22. Acho que aí, sim, teríamos condições de convocada, por falta de quorum. Compareceu o Se.
discutir. nhor Deputado José Carlos Aleluia, Relator, Titular. E,

O SR. PRESIDENTE (Deputado ládio Rosa) - para constar, eu, Edla Calheiros Bispo, Secretária, la-
Quero apenas liberar os ilustres palestrantes. vrei o presente Termo de Reunião, que irá à publicação.

, Queremos agradecer a presteza, a delicadeza a Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. -
S.Sas., que aqui vieram trazer-nos os ensinamentos, Edla Calheiros Bispo, Secretária.
contribuindo para o desenrolar dos trabalhos do Po
der Legislativo, e dizer que continuamos à disposição.
Uma boa viagem de retorno a todos. Muito obrigado.

O SR. FLÁVIO RÉGIS XAVIER DE MOURA E
CASTRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
agradeço muito e, realmente, tenho de viajar agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) 
Ao encerrar, antes de mais nada, quero responder ao
ilustre colega, Deputado Átila Lins. Segundo informa
ção da minha assessoria, não há como apreciarmos o
relatório e votá~lo amanhã, porque ainda está corren
do prazo. Quanto à próxima semana, depois do dia
15, se for convocação extraordinária, a matéria terá
de estar inserida no pedido feito pelo Presidente da
República. Se for prorrogação do período legislativo,
não. Poderemos marcar para o dia 20, terça-feira ou
quarta-feira, isto é, colocar em pauta para...

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Va
mos esperar o encerramento, se vai haver prorroga·
ção para a votação do Orçamento. Havendo prorroga
ção até o dia 22, votaremos na próxima semana.

, O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) -
Havendo prorrogação, vamos depender de V.Exa. e
do quorum. Estamos prontos para acelerar. Agora, se
for convocação extraordinária, não sei se vai ser...

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Não
vai ser não. Só em janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado lédio Rosa) 
Então, não havendo mais quem queira fazer uso da
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Emenda Supressiva

Projeto de Lei nO 900, de 1995
(Do Sr. Jovair Arantes)

Suprima-se o art. 2° do PL.

Justificativa

A alimentação que o empregador concede ao seu empregado
constitui-se salário in natura. Não há, e nem deve haver dúvidas quanto a
isto. É por esta razão que encaminhamos a presente emenda supressiva ao
PL.

Sala das Comissões,

-)~flJ. ~
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NSl 900/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 21-10-98, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, foi recebida 1 (uma) emenda ao Projeto.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 1998. - Ta
llta Veda de Almeida, Secretária.

Defiro quanto aos PLs nºs 900/95,
1.333/95, 2.038/96, 2.191/96, 2.920/97 e
2.944/97. Prejudico o pedido quanto aos
PLs n!ls ,2.604/96, 2.644/96 e 2.367/96, em
face de já se encontrarem desarquivados e
i'ldefiro quanto aos PLs nºs 970/95, por ter
sido arquivado nos termos do art. 164, § 4º
e 1.688/96, em virtude de ter sido retirado
pelo Autor, nos termos do art. 104. Oficie-se
8, após, publique-se.

Em 4-8-99. - Michel Temer, Presiden·
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO E SERVIÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 900/95

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1!! ele o art.
166, do ,Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, o Sr. Presidente determinou a reabertura - e di
vulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo
para apresentação de emendas, a partir de 9-9-99,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram rece
bidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

Parecer Vencedor

O projeto de lei em epígrafe proíbe qualquer tipo
de desconto nos salários dos trabalhadores, referente
a custeio de alimentação, tendo recebido uma emen
da, dentro do prazo regimental.

O relator designado, o ilustre Deputado Avenzo
ar Arruda, apresentou parecer pela aprovação do pro
jeto, com substitutivo.

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião realizada no dia 22 de
novembro, decidiu pela rejeição do parecer do relator,
por maioria, razão pela qual fomos designados para
elaborar o parecer vencedor.

Entendeu, a Comissão, que o projeto não contri
bui para aperfeiçoar a legislação trabalhista, em que
pese a nobre intenção do seu autor. A matéria terá
melhor guarida em um instrumento coletivo, seja
acordo ou convenção, fruto de uma exaustiva discus
são entre as partes interessadas.

A imposição de um direito, como o que se pre
tende com a proposta em tela, pode acarretar, em
sentido inverso, uma maior dificuldade na criação ou
manutenção de empregos, visto que estarão sendo
impostos novos ônus aos empregadores, aumentan
do-se o chamado "custo Brasil".

Em face do exposto, nosso voto é pela rejeição
do Projeto de Lei nº 900, de 1995.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2000. -
Deputado Pedro Henry, Relator.

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Admihistração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
REJEITOU, contra o voto do Deputado Avenzoar
Arruda, o Projeto de Lei n!l900/95 e a emenda nº 1/98,
apresentada na Comissão, nos termos do parecer
vencedor do relator, Deputado Pedro Henry.

O parecer do Deputado Avenzoar Arruda pas
sou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os senhores Deputados:

REQUERiMENTO
(Do Sr. Jovair Arantes)

Requer o desarquivamento de Pre
posições.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. EXª o desarquivamento dos projetos de lei, a se
guir relacionados, que são de minha autoria:

PL nº 2.604/96
PL n!l 2.644/96
PL nº 900/95
PL nº 970/95
P~ n!! 1.333/95
PL nº 1.688/96
PL nº 2.038/96
PL nº 2.191/96
PL nº 2.920/97
pL nº 2.944/97

PL n2 2.367/96
Sala das Sessões, 3 de agosto de 1999.- Depu

tado Jovair Arantes.
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VOTO EM SEPARADO
DO DEPUTADO AVENZOAR ARRUDA

O Projeto de Lei n9 900, de 1995, de autoria do
nobre Deputado Jovair Arantes, dispõe sobre a veda
ção de descontos, por parte do empregador, em salá
rio do empregado, no tocante a gastos com alimenta
ção.

A alimentação do trabalhador é regulada pela
Lei n9 6.321/76, que prevê a dedução do imposto de
renda dos gastos que a empresa assumir a título de
alimentação. Trata-se de uma dedução limitada, mas
que tem o condão de financiar a alimentação para o
trabalhador, que acaba por não custear esse gasto.

O Projeto de Lei nº 900/95, do Deputado Jovair
Arantes, não se incompatibilizaria com a legislação
acima, que instituiu o PAT - Programa de Alimentação

o Projeto de Lei não veda que o empregador
conceda o alimento, considerado como remuneração,
e cujo valor não seria incorporado em contribuições
previdenciárias e depósitos do FGTS.

Para efeitos contábeis da empresa, os gastos
com alimentação teriam a rubrica de "despesas de
custeio com alimentação do trabalhador".

O desconto, vedado no Projeto, permitiria à fis
calização do Ministério do Trabalho e Emprego a au
tuação da empresa infratora, conforme as multas es
tabelecidas na lei, sem prejuízo da fiscalização dos
demais órgãos públicos, como os da Previdência So
cial, da Fazenda, do Planejamento, e da Saúde.

No prazo regimental foi apresentada uma emen
da supressiva, de autoria do Deputado Jair Mene
guelli, que pretende retirar do texto do Projeto de Lei o
seu art. 29•

É o Relatório.
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Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba, Vi- ao Trabalhador, já que prevê a vedação do financia-
ce-Presidente; Alexandre Santos, Avenzoar Arruda, mento pelo próprio empregado.
Babá, Fátima Pelaes, Herculano Anghinetti, Ivanio Parece-nos correta a proposição em sua essên-
Guerra, Jair Meneguelli, José Múcio Monteiro, Lucia- cia. Quanto menor a possibilidade de haver reduções
no Castro, Medeiros, Paulo Paim, Paulo Rocha, Pedro nos salários dos trabalhadores, em especial aquelas
Celso, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ricardo Rique, que se dão na ''fonte'', às vezes até registradas em
Vanessa Grazziotin, Wilson Braga, titulares; Eurípe- contracheques, maior a independência do emprega-
des Miranda, Geovan Freitas, João Tota, Júlio Delga- do perante o seu empregador.
do, Marcus Vicente, suplentes. Os descontos em salários já são objeto do art.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. - 462 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que
Deputado Milton Capixaba, Vice-Presidente no exer- veda a sua prática, a não ser que se trate de adianta-
cício da Presidência. mento, ou de dispositivo legal ou acordado em nego

ciação coletiva. É um dispositivo ao mesmo tempo im
positivo e princípio lógico, não sendo, por essa razão,
incompatível com a proposta ora em comento.

O desconto no salário por alimentação deve ser,
de fato, evitado, e a vedação proposta tem, a nosso
ver, cabimento.

Ocorre, contudo, que a redação do Projeto de
Lei merece retoques em seu mérito. A Emenda
apresentada pelo Deputado Jair Meneguelli, que
suprime o art. 29 do texto, deve ser aproveitada. A
definição, ou não, de uma dada parcela como salá
rio in natura dependerá de como esta parcela é
paga na realidade concreta. Daí é que sua natureza
será definida. Somos contra a determinação prévia
de que dada parcela deva, ou não, ser incorporada
ao salário.

Já no que se refere à penalização da empresa,
por meio de cobrança de multas administrativas, o
texto da CLT é satisfatório. Achamos desnecessário
constar, na proposta, a possibilidade de fiscalização
por parte dos órgãos do Estado, já que se trata de
questão com devida previsão legal, e de tema (função
dada à União) cuja iniciativa legislativa não cabe ao
parlamentar, mas ao Poder Executivo.

Deve-se, porém, qualificar nominalmente o des
respeito ao que determina a proposta como retenção
ilegal do salário, para fins de processo judicial contra
quem o pratica.

O PL deve vedar também os descontos feitos
por empresas, que atingem trabalhadores que não
são seus empregados, mas que prestam serviços por
terceiras.

Isto posto, sugerimos aos nobres pares desta
Comissão a aprovação do Projeto de Lei n9 900, de
1995, do Deputado Jovair Arantes, sob a forma do
Substitutivo anexo, com a aprovação da Emenda
apresentada.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2000. - De
putado Avenzoar Arruda, PT/PB.
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SUBSTITUTIVO

Profbe às empresas o desconto dos
salários de seus empregados, e de traba
lhadores contratados por terceiras que
lhe prestem serviços, de valores referen
tes a custeio de alimentação, e dá outras
providências.

Art. 1ºAs empresas estão proibidas de descon
tar dos salários dos seus empregados, e de trabalha
dores contratados por terceiras que lhe prestem ser
viços, percentuais de qualquer valor, referente a cus
teio de alimentação.

Art. 2º As empresas estão obrigadas a destacar
contabilmente, com subtítulo por natureza de gastos, as
despesas de custeio com alimentação do trabalhador.

Art. 3º O descumprimento do disposto no art. 1º
desta Lei constitui, para os devidos fins legais, reten
ção dolosa de salário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua pu
blicação~

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2000. 
Deputado Avenzoar Arruda, PT/PB.

*PROJETO DE LEI Ne.2.053-A, DE 1996
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Dispõe sobre a gratuidade de in
gresso de aposentados a espetáculos
públicos; tendo parecer da Comissão de
Educçaão, Cultura e Desporto pela rejei
ção deste e dos PLs n2s 1.895/99 e
2.422/00, apensados (Relator: Dep. Wal
frido Mares Guia).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Seguridade Social e Família;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - art. 24, li»

*Projeto inicial publicado no OCO de 20-7-96

SUMÁRIO

1- Projetos apensados não publicados no OCO:
PL nº 1.895/99 e PL nº 2.422100

11 - Parecer da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto

- temia de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

• I ,

PROJETO DE LEI NR 1.895, DE 1999
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Dispõe sobre a concessão de des
contos na compra de ingressos para es-

petáculos culturais e desportivos, por
maiores de 65 anos de Idade e dá outras
providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 2.053,
de 1996.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatória a concessão de desconto

na compra de ingressos para espetáculos cinemato
gráficos, teatrais, musicais, e culturais e desportivos
em geral aos Cidadãos maiores de 65 anos de idade.

Parágrafo único. A obrigatoriedade de que trata
o caput deste artigo está condicionada à apresenta
ção de cédula de identidade, pertencente à pessoa a
ser beneficiada pelo desconto, no ato da compra do
ingresso.

I
Art. 2º A regulamentação desta lei tratará da pe-

riodicidade e dos valores dos descontos a serem con
cedidos às pessoas com idade superior a 65 anos.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da
data de sua publicação.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Na malona das grandes cidades brasileiras,
como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, já se co
meça a colocar em prática a concessão de descontos
na compra de ingressos para espetáculos culturais e
desportivos aos cidadãos maiores de 65 anos de ida
de.

Essa prática salutar, cuja periodicidade e faixa
de horário do espetáculo tem variado muito, vem per
mitindo que um número considerável de cidadãos
brasileiros, com idade superior a 65 anos, anime-se a
deixar sua casa para assistir a espetáculos cultulfis e
desportivos, e, assim, mais e melhor participar do la
zer e da vida da sociedade em geral.

Pessoas na faixa etária de 60 ,ou mais anos re
presentam, em 1999, cerca de 8% da p~pulaçãobra
sileira, ou seja, uns 12 milhões de cidadãos, em geral
aposentados, com famílias constituídas e criadas, e
que vivem grandes necessidades de social,ização erp
função do isolamento a ~ue a,estrutura familiar e soci
al acaba lhes impondo. Essa,população, de um modo
geral, tem recursos econômicos restritos, ,por conta
de pequenas aposentadorias ,e de crescentes gastos
com a sua própria manutenção e saúde.

• I

Assim, o que pretendo, com a presente proposi
ção, é institucionalizar e dar força legal às iniciativas
que, com muito sucesso, já vêm sendo colocadas em



LEI N!! 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994

Dispõe sobre a política nacional do
idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso
e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nàcional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:

CAPíTULO I
Da Finalidade

Art. 1!! A política nacional do id9s0 tem por obje
tivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando
condições para promover sua autonomia, integração
e panicipação efetiva na sociedade.

Art. 2º Considera-se idoso, para os efeitos desta
lei, a pessoa maior de sessenta anos de idade.

cAPfrULO 11
Dos Princípios e das Diretrizes

SEÇÃO I
Dos Princípios

Art 3º A política nacional do idoso reger-se-á pe
los seguintes princípios:

1- a família, a sociedade e o Estado têm o dever
de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania,
garantindo sua participação na comunidade, defen
dendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida:

11- o processo de envelhecimento diz respeito à
sociedade em geral, devendo ser objeto de conheci
mento e informação para todos:

111 - o idoso não. deve sof~r discriminação de
qualquer natureza;

rio.

VII- ..
b) propiciar à pessoa idosa o acesso

aos locais e eventos culturais, em todo o
território nacional, reduzindo o valor do in
gresso em, no mínimo, 50% (cinqüenta por
cento), em espetáculos esportivos, culturais
e artísticos, inclusive cinemas, teatros e mu
seus.

Art. 2!! Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-

Justificação

A lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, assegu
ra em seu art. 10, Inciso VII, o acesso do idoso aos lo
cais e eventos culturais, esportivos e de lazer, e res
ponsabiliza os órgãos e entidades públicas pelo in
centivo e criação de programas de lazer, esporte e ati
vidades físicas que proporcionem a melhoria da quali
dade de vida do idoso e estimulem sua participação
na comunidade.

Faz-se necessário, portanto, que sejam criados
mecanismos de incentivo para que esta pessoa se
slnla motivada a freqüentar cinemas, teatros, etc., in
tegrando-se ao público espectador e buscando com
i~so, o seu próprio desenvolvimento sócio-cultural.

PROJETO DE LEI N2 2.422, DE 2000
(Do Sr. lamartine Posella)

Altera a alínea b do Inciso VII do art.
10, da Lei n2 8.842, de 4 de janeiro de
1994.

(Apense-se aO Projeto de lei nº 2.053,
de 1996.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! Aalínea b, do Inciso VII, do Art. 10, da lei

nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, passa a vigorar com
a seguinte redação:

Art. 10 .
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prática espontaneamente nos grandes centros urba- Assim sendo, se conseguirmos aprovar esta
nos, no tocante a descontos em espetáculos culturais matéria e reduzirmos, pelos menos, pela metade o
e desportivos para esse segmento populacional tão custo dos ingressos, estaremos dando um grande
especial e merecedor do nosso respeito, admiração e passo dentro dos critérios da modernidade e da justi-
atenção. ça social que desejamos para o presente e o futuro.

Portanto, creio que posso contar com a sensibili- Analisando a proposição sob outro aspecto, ve-
dade dos meus nobres e ilustres pares nesta Casa rificamos que são medidas como esta que levarão as
para apreciar e aprovar o Projeto de lei que submeto empresas de maneira geral, a desenvolverem a cultu-
à Câmara dos Deputados. ra do cumprimento da sua função social.

Salá das Sessões, 20 de outubro de 1999. - De- É com este objetivo que elaborei o presente pro-
putado Luiz Bittencourt. jeto de lei, contando com o apoio dos nobres parla

mentares.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2000. - De

putado Lamartine PoseUa.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI



CAPíTULO IV
Das Ações Governamentais

Art. 10. Na implementação da política nacional
do idoso, são competências dos órgãos e entidades
públicos:

I - na área de promoção e assistência social:

a) prestar serviços e desenvolver ações voltadas
para o atendimento das necessidades básicas do idoso,
mediante a participação das famílias, da sociedade e de
entidades governamentais e não-governamentais;

b) estimuiar a criação de incentivos e de alterna
tivas de atendimento ao idoso, como centros de con
vivência, centros de cuidados diurnos, casas-lares,
oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domicili
ares e outros;

SEÇÃO 11
Das Diretrizes

CAPíTULO 111
Da Organização e Gestão

Art. 5º Competirá ao órgão ministerial responsá
vel pela assistência e promoção social a coordenação
geral da política nacional do idoso, com a participação

Art 42 Constituem diretrizes da política nacional
do idoso:,

1-viabilização de for~asalternativas de partici
pação, ocupação e convívio do idoso, que proporcio
nem sua 'Integração às demais gerações;

IILCparticipação do idoso, através de suas orga
nizações representativas, na formulação, implemen
tação e ,avaliação das políticas, planos, programas e
projetos a serem desenvolvidos;

. 11I'~ p'riorização do atendimento ao idoso atra
vés de sUas próprias famílias, em' detrimento do aten
dimento asilar, à exceção dos idosos que não possu
am condições que garantam sua própria sobrevivên
cia; ,,~,"

IV - descentralização político-administrativa;

V - capacitação e reciclagem dos recursos hu
manos nas áreas de geriatria e gerontologia e na
prestação de serviços;

VI :... 'implementação de sistema de informações
que permita a divulgação da polftica, dos serviços
oferecidos, dos planos, programas e projetos em
cada nível de governo;

vII..:.. estabelecimento de mecanismos que favo
reçam á'divulgação de ações de caráter educativo so
bre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento;

VIII - priorização do atendimento ao idoso em
órgãos públicos e privados prestadores de serviços,
quando desabrigados e sem família;

IX - apoio a estudos e pesquisas sobre as ques
tões relativas ao envelhecimento.

Parágrafo único. É vedada a permanência de
portadores de doenças que necessitem de assistên
cia médica ou de enfermagem permanente em institu
ições asilares de caráter social.
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IV':",o idoso deve ser o principal agente e o des- dos cons~lhosnacionais, estaduais, do Distrito Fede-
tinatário das transformações a serem efetivadas atra· ral e municipais do idoso.
vés desta política; Art. 6º Os conselhos nacional, estaduaiS,cio-

V -; as diferenças econômicas, sociais, regionais Distrito Federal e municipais do idoso serão órgãos
e, particularmente, as contradições entre o meio rural permanentes, paritários e deliberativos, compostos
e o. urbano do Brasil deverão ser observadas pelos por igual número de representantes dos órgãos e en-
podere~ públioos e pela sociedade em geral, na apli- tidades públicas e de organizações representativas
cação des.ta,lei. da sociedade civil ligadas à área. .

Art. 7º Compete aos conselhos de que trata o ar
tigo anterior a formulação, coordenação, supervisão e
avaliação da política nacional do Idoso, no âmbito das
respectivas instâncias político-administrativas.

Art. 8º À União, por intermédio do ministério res·
ponsável pela assistência e promoção social, compe
te:

I

, 1- coordenar as ações relativas à política hacio-
nal do idoso;

" - participar na formulação, acompanhamento
e avaliação da política nacional do idoso;

111- promover as articulações intraministeriais e
interministeriais necessárias à implementação da po
lítica nacional do idoso;

IV - (vetado;)

V - elaborar a proposta orçaJTlentária no âmbito
da promoção e assistência social e submetê-Ia ao
Conselho Nacional do Idoso.

Parágrafo único. Os ministérios das áreas de sa
úde, educação, trabalho, previdência social, cultura,
esporte e lazer devem elaborar proposta orçamentá
ria, no âmbito de suas competências, visando ao fi
nanciamento de programas nacionais compatíveis
com a política nacional do idoso.

Art. 9º (Vetado.)

Parágrafo único. (Vetado.)



b) propiciar ao idoso o acesso aos locais e even
tos culturais, mediante preços reduzidos, em âmbito
nacional;

c) incentivar os movimentos de idosos a desen
volver atividades culturais;

d) valorizar o registro da memória e a transmis
são de informações e habilidades do idoso aos mais
jovens, como meio de garantir a continuidade e a
Identidade cultural;

e) incentivar e criar programas de lazer, esporte
e atividades ffsicas que proporcionem a melhoria da
qualidade de vida do idoso e estimulem sua participa
ção na comunidade,

§ 1!! É assegurado ao idoso o direito de dispor
de seus bens, proventos, pensões e benefícios, salvo
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C) promover simpósios, seminários e encontros f) apoiar a criação de universidade aberta para a
específicos; terceira idade, como meio de universalizar o acesso

d) planejar, coordenar. supervisionar e financiar às diferentes formas do saber.
estudos, levantamentos, pesquisas e publicações so- IV - na área de trabalho e previdência social:
bre a situação social do idoso; a) garantir mecanismos que impeçam a discri-

e) promover a capacitação de recursos para minação do idoso quanto a sua participação no mer-
atendimento ao idoso; cada de trabalho, no setor público e privado;

,,- na área de saúde; b) priorizar o atendimento do idoso nos benefíci-

a) garantir ao idoso a assistência à saúde, nos os previdenciários;
diversos níveis de atendimento do Sistema Único de c) criar e estimular a manutenção de programas
Saúde: de preparação para aposentadoria nos setores públi-

b) prevenir, promover, proteger e recuperar a sa- co e privado com antecedência mínima de dois anos
úde do idoso, mediante programas e medidas profilá- antes do afastamento.
ticas; V - na área de habitação e urbanismo:

c) adotar e aplicar normas de funcionamento às a) destinar, nos programas habitacionais, unida-
instituições geriátricas e similares, com fiscalização des em regime de comodato ao idoso, na modalidade
pelos gestores do Sistema Único de Saúde; de casas-lares;

d) elaborar normas de serviços geriátricos hos- b) incluir nos programas de assistência ao idoso
pitalares; formas de melhoria de condições de habitabilidade e

e) desenvolver formas de cooperação entre as adaptaçã~ de mor~dia! considerand~ seu estado físi-
Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Fede- co e sua Independencla de locomoçao;
ral, e dos Municípios e entre os Centros de Referência c) elaborar critérios que garantam o acesso da
em Geriatria e GerontoJogia para treinamento de pessoa idosa à habitação popular; ,
equipes interprofissionais; d) diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas.

f) incluir a Geriatria como especialidade clínica, VI - na área de justiça:
para efeito de concursos públicos federais, estaduais, a) promover e defender os direitos da pessoa
do Distrito Federal e municipais; idosa;

g) realizar estudos para detectar o caráter epi- b) zelar pela aplicação das normas sobre o ido-
demiológico de determinadas doenças do idoso, com so determinando ações para evitar abusos e lesões a
vistas a prevenção, tratamento e reabilitação; e seus direitos;

h) criar serviços alternativos de saúde para o VII- na área de cultura, esporte e lazer:

idoso. a) garantir ao idoso a participação no processo
111 - na área de educação: de produção, reelaboração e fruição dos bens cultura-

a) adequar currículos, metodologias e material is;
didático aos programas educacionais destinados ao
idoso;

b) inserir nos currículos mínimos, nos diversos
níveis do ensino formal, conteúdos voltados para o
processo de envelhecimento, de forma a eliminar pre
conceitos e a produzir conhecimentos sobre o aSSUn
to;

c) incluir a Gerontologia e a Geriatria como dis
,ciplinas curriculares nos cursos superiores;

d) desenvolver programas educativos, especlal~

mente nos meios de comunicação, a fim de informar a
população sobre o processo de envelhecimento;

e) desenvolver programas que adotem modali
dades de ensino à distância, adequados às condi
ções do idoso;
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nos casos de incapacidade judicialmente comprova
da.

§ 22 Nos casos de comprovada incapacidade do
idoso para gerir l?eus bens, ser-Ihe-á nomeado Cura
dor especial em juízo.

§ 32 Todo cidadão tem o dever de denunciar à
autoridade competente qualquer forma de negligên
cia ou desrespeito ao idoso.

CAPíTULO V
Do Conselho Nacional

Art. 11. (Vetado.)
Art. 12. (Vetado.)

Art. 13. (Vetado.)
Art. 14. (Vetado.)
Art. 15. (Vetado.)
Art. 16. (Vetado.)
Art. 17. (Vetado.)
Art. 18. (Vetado.)

CAPíTULO VI
Das Disposições Gerais

Art. 19. Os recursos financeiros necessários à
implantação das ações afetas às áreas de competên
cia dos-governos federal, estaduais, do Distrito Fede
ral e municipais serão consignados em seus respecti
vos orçamentos.

, Art. 20. o' Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de sessenta dias, a partir da data de sua
publicação.

Art. 21. Eéta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Brasília, 4 de janeiro de 1994. 173º da Indepen
dência e 1062 da República.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 2.053, DE 1996

Nos termos do art. 119, caput, I e § 12, elc art.
166, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, a Sra. Presidenta determinou a abertura - e di
vulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo
para apresentação de emendas ao projeto, a partir de
12 de maio de 1999, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, nao foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 19 de maio de 1999, - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O Projelode-tei-de autoria do nobre Deputado
Arnaldo Faria de Sá propõe gratuidade de ingresso a
espetáculos públicos aos aposentados.

Em tramitação desde 1996, a proposta em apre
ço foi arquivada em 1999, nos termos do art. 105 do
R.1. da Casa. ,

Desarquivado a pedido do Autor, em 1999, o Pl
recebeu Parecer favorável do Deputado Oliveira Filho.
Nesse mesmo ano, foi concedida vista do Parecer ao
Deputado Jonival Lucas Jr.

A proposta legislativa em epígrafe traz dois Pl
apensados sobre assunto análogo (Pl nº 1.895/99 e
2.422/00, respectivamente dos Deputados Luiz Bit
tencourt e lamartine Posella).

No corrente ano, o PL principal, juntamente com
os apensados, foi redistribuído para este novo Pare
cer. E de acordo com as normas regimentais da Casa
chega agora, sem emendas, à Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto para exame da matéria quan
to ao mérito educacional, cultural e desportivo.

11 - Voto do Relator

Conceder a aposentados a gratuidade a espetá
culos públicos pode parecer um ato de cidadania com
positivas implicações psicossociais, educacionais e
culturais. Contudo, a questão deve ser analisada mais
de perto, sem paixões, à luz do que acontece nesse
setor na sociedade brasileira.

De fato, mulheres e homens aposentados me
lhoram a auto-estima e a saúde física e mental quan
do se integram à sociedade. Sair de casa para even
tos e espetáculos é uma forma de realizar essa inte
gração. Além disso, são inquestionáveis os benetrcios
educacionais e culturais que são auferidos nesse pro
cesso.

E é justamente a partir dessa constatação que
cresce nas cidades brasileiras a oferta gratuita de es
petáculos culturais e desportivos, tanto públicos
como privados. Por exemplo: os teatros municipais de
São Paulo e Rio de Janeiro têm espetáculos gratuitos,
semanais, da mais alta qualidade artística, para o pú
blico em geral; e o mesmo está acontecendo em cida
des como Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizon
te, Curitiba, Porto Alegre e Brasília, para citar algu
mas capitais.

Fundações e entidades privadas têm seguido
esses mesmos passos. O MASP - Museu de Arte de
São Paulo, por exemplo, é apenas uma dentre deze
nas de instituições culturais paulistanas que está
aberta diariamente, com exposições, palestras, con-



Institui o Estatuto dos Garimpeiros
e dá outras providências; tendo parece
res: da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, pela aprova
ção, com substitutivo (relator: Dep. Paulo
Rocha); e da Comissão de Minas e Ener
gia, pela rejeição, contra os votos dos
Deputados Luiz Antônio Fleury Filho, Fé
lix Mendonça e Luiz Sérgio (relator: Dep.
Antônio Feijão).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Minas e
Energia; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11, g}

SUMÁRIO

PROJETO DE lEI NSl 2.844-8, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS nº 26/95

I - Projeto Inicial
11- Na Comissão de Trabalho, de Administração

e Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas - 1997
- t9rmo de recebimento de eméndas - 1999
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emêndas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
11I - Na Comissão de Minas e Energia:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

o Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Do Garimpeiro e do Garimpo

Art. 19 As relações de trabalho referentes à ativi
dade de exploração garimpeira reger-se-ão por esta
Lei.

Art. 2º Considera-se garimpeiro, para os efeitos
desta Lei, toda pessoa física que diretamente extrai
substâncias minerais garimpáveis, em qualquer das
seguintes condições e formas:

I - em regime cooperativista;
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certos e recitais, gratuitos para pessoas, aposenta- Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. -
das ou não, que tenham 60 ou mais anos de idade. Deputado Gilmar Machado, Presidente em exercí-
Em Brasília, a título de mais uma ilustração, a Casa cio.
Thomas Jefferson, uma entidade privada, oferece es
petáculos de excelente nível (recitais de jazz, música
popular brasileira, música erudita, e também pales
tras e exposições), uma ou duas vezes por semana,
gratuitos para o público em geral.

Diante do exposto, por que uma lei ordinária fe
deral, concedendo benefícios que espontaneamente
já estão sendo oferecidos, tanto pelo setor público
como pelo privado, com freqüência para o público em
geral, para não falar da meia-entrada em cinemas, te
atros etc. para pessoas com 60 ou mais anos de ida
de, e a gratuidade nos transportes coletivos para es
ses mesmos cidadãos, aposentados ou não?

Além disso, a concessão pretendida pela pro
posta em apreço, e o mesmo se aplica às proposições
apensadas, acabaria beneficiando, em espetáculos
pagos, pessoas aposentadas que podem custear o
seu lazer. E isso seria prejudicial para a cultura e o
desporto do País.

Com base nessa argumentação, não encontro
mérito educacional ou cultural ou desportivo nas pro
posições em apreço, tanto na principal, como nas
apensadas, apesar das boas intenções que certar
mente nortearam os autores dessas propostas, meus
nobres colegas nesta Casa.

Voto, portanto, pela rejeição da proposta princi
pal, que tramita com autonomia, do ilustre Deputado
Arnaldo Faria de Sá, o que me leva a igualmente rejei
tar as proposições apensadas, análogas (PL nº
1.895/99 e PL nº 2.422/00).

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Walfrido Mares Guia, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unani
memente, o Projeto de Lei nº 2.053/96, e os Projetos
de Lei nºs 1.895/99 e 2.42212000, apensados, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Walfrido Ma
res Guia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
P~dro Wilson, Presidente; Gilmar Machado e Nelo
Rodolfo Vice-Presidentes; Agnelo Queiroz, Átila Lira,
Celcita Pinheiro, Clovis Volpi, Eber Silva, Eduardo Se
abra, Flávio Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior,
Maria Elvira, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Biol
chi, Paulo Lima, Pastor Amarildo, Walfrido Mares
Guia, Iara Bernardi e Gastão Vieira.
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11 - em regime de economia familiar, sem em
pregados permanentes;

111 - em regime de trabalho associado, sem em-
pregados permanentes;

IV - em regime de trabalho assalariado;

V - em regime de trabalho autônomo e individual;

VI - em regime de prestação de serviços, medi-
ante remuneração de qualquer espécie;

VII - o titular de até uma permissão de lavra,
desde que não se utilize do trabalho permanente de
terceiros a nenhum título, salvo as hipóteses defini
das nos incisos 11 e 111 deste artigo.

§ 1º Ressalvado o regime de trabalho assalaria
do, os demais regimes não caracterizarão vínculo
empregatício.

§ 2º O garimpeiro que desenvolver sua atividade
profissional sob o regime de trabalho assalariado terá
assegurados todos os direitos previstos na legislação
trabalhista, além dos especificados por este Estatuto.

§ 3º Considera-se cooperado o garimpeiro asso
ciado a uma cooperativa de garimpeiros e que exerça
a sua atividade de garimpagem de forma independen
te, sem vínculo empregatício com a cooperativa.

Art. 3Q Inclui-se entre os regimes de aproveita
mento das substâncias minerais constantes do art. 2º
do Decreto nQ 2?7, de 28 de fevereiro de 1967, o regi
me de matrí~ula do garimpeiro.

Art. 4º Del?endem de permissão do Governo Fe
deral a garimpágem, a faiscação ou a cata.

§ 1º A permissão constará da matrícula do
garimpeiro. renovada anualmente nos Órgãos da
Fazenda Estadual que jurisdicionam os Municípios
onde forem realizados os trabalhos de garimpa
gem e será válida somente para a região jurisdicio
nada.

§ 2º A matrícula, que é pessoal, será feita gratui
tamente a requerimento verbal do interessado e regis
trada em livro próprio do Órgão da Fazenda Estadual.

§ 3º Ao garimpeiro matriculado será fornecido
um Certificado de Matrícula, que será documento ofi
ciai para o exercício da atividade dentro da zona nele
especificada e do qual constarão o nome, a nacionali
dade e o endereço do requerente.

§ 4º Será apreendido o material de garimpa
gem, faiscação ou cata quando o garimpeiro não pos
suir o necessário Certificado de Matrícula.

§ 5º O material de que trata o parágrafo anterior
será devolvido ao garimpeiro após regularizada sua
situação.
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CAPITULO 11
Da Identificação Profissional

Art. 5Q A Carteira Profissional de Garimpeiro é
indispensável para o regular exercício da atividade de
garimpagem.

Art. 6º Além do interessado ou procurador habili
tado, os empregadores poderão promover o anda
mento dos pedidos de expedição da Carteira Profissi
onal de Garimpeiro, vedada a intervenção de tercei
ros ou intermediários.

Art. 7º A Carteira Profissional de Garimpeiro
será entregue pessoalmente ao interessado, median
te recibo.

CAPfTULO 111
Do Contrato de Trabalho

Art. 8º Do contrato de trabalho do garimpeiro de-
verão constar:

I - a espécie de trabalho a ser prestado;

11-a forma de apuração qu avaliação do trabalho;

111- a duração da jornada de trabalho, obedeci-
dos os princípios definidos pela legislação trabalhista;

IV - a remuneração.

Art. 9Q independentemente da forma, tipo ou
natureza do contrato de trabalho, nenhum garim
peiro assalariado poderá perceber remuneração
inferior ao salário mínimo ou outro fator que vemha
a substituí-lo.

Art. 10. O garimpeiro maior de catorze anos tem
direito à remuneração igual à do adulto.

Parágrafo único. É vedado o trabalho do menor
de dezoito anos em atividade de exploração mineral
em local insalubre ou perigoso. .

Art. 11. Do total da remuneração a que tiver dire
ito o garimpeiro somente poderão ser descontadas
parcelas correspondentes a adiantamentos e à Previ
dência Social.

Art. 12. Ao garimpeiro será sempre assegurado
transporte, abrigo e alimentação condizentes com a
atividade, independentemente de quaisquer descon
tos em sua remuneração.

CAPíTULO IV
Da Higiene e da Segurança do Trabalho

,

Art. 13. As normas de higiene e segurança do
trabalho previstas em lei serão observadas em tqdos
os locais em que se realizarem atividades de explora.
ção minera', independentemente das relações de tra
balho estabelecidas.
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CAPíTULO V
Das Cooperativas

Art. 14. O Estado favorecerá a organização da
atividade garimpeira em cooperativa como forma de
alcançar a promoção sócio-econômica da categoria.

Parágrafo único. A cooperativa de garimpeiros
se organizará com qualquer número, respeitado o mí
nimo de cinco membros.

Art. 15. Todo e qualquer pleito formulado por co
operativa de garimpeiros terá tratamento favorecido
junto aos órgãos do Poder Executivo incumbidos da
normatizaçio, execução e defesa da política minerária
e dos recursos minerais.

Art. 16. O empregador ou a cooperativa, que
mantenha a seu serviço ou trabalhando em áreas a
si permissionadas para pesquisa ou lavra mais de
trinta famílias em atividades de qualquer natureza,
é obrigado a manter em funcionamento escola de
primeiro grau (com 1ª a 4ª séries), inteiramente
gratuita para os filhos destas, com tantas classes
quantos sejam os grupos de quarenta crianças em
idade escolar.

CAPíTULO VI
Do Meio Ambiente

Art. 17. O empregador, a cooperativa e o ga
rimpeiro não poderão utilizar ou permitir o uso de
substâncias ou atividades degradantes, sem ob
servância de medidas acauteladoras da preserva
ção ambiental.

CAPíTULO VII
Das Disposições Gerais

Art. 18. Em nenhuma hipótese será admitido
contrato entre parceiros visando à exclusividade de
venda do produto auferido pelo garimpeiro.

Art. 19. Prioritariamente e em caráter de urgên
cia serão atendidas pelo órgão responsável as reivin
dicações de interessados na aferição de instrumen
tos usados para medida e peso de gemas e metais
preciosos, bem como de toda e qualquer substância
mineral garimpável.

Art. 20. A prescrição dos direitos dos garimpei
ros somente começará a correr dois anos após expi
rado o contrato de trabalho.

Art. 21. É instituído o Dia Nacional do Garimpei
ro a ser comemorado no dia 21 de julho.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 23. Revogam-se as normas em contrário.

Senado Federal, 5 de março de 1997. - Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado
Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 64 - A discussão e votação dos projetos de
lei de iniciativa do Presidente da República, do Supre
mo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão
início na Câmara dos Deputados.

•§ 1º- O Presidente da República poderá solici-
tar urgência para apreciação de projetos de sua inici
ativa.

§ 2º - Se, no caso do parágrafo anterior, a Câ
mara dos Deputados e o Senado Federal não se ma
nifestarem, cada qual, sucessivamente, em até qua
renta e cinco dias, sobre a proposição, será esta in
cluída na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação
quanto aos demais assuntos, para que se ultime a vo
tação.

§ 3º - A apreciação das emendas do Senado
Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no pra
zo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto
no parágrafo anterior.

Art. 65 - O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só turno de dis
cussão e votação, e enviado à sanção ou promulga
ção, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se
o rejeitar.



SINOPSE

PROJETO DE lEI DO SENADO NQ 26, DE 1995

Institui o Estatuto dos Garimpeiros
e dá outras providâncias.

Em 23-6-95, devolvido pelo relator, Senador
Antonio Carlos Valadares, favorável à aprovação do
projeto, com 7 emendas que apresenta.
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Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, Em 25-8-95, à Comissão de Constituição, Justi-
voltará à Casa iniciadora. ça e Cidadania, para exame da constitucionalidade e

............... juridicidade, conforme solJcitação da_CASo __

....................................... Em 4-12-95, o relator, Senador Esperidião

DECRETO-LEI Nº 227, Amin, emite parecer pela aprovação do projeto, com
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 as Emendas nºs 1, 2 e 3 que oferece. A Presidência

concede vista ao Senador José Eduardo Dutra, pelo
CÓDIGO DE MINERAÇÃO prazo regimental de 5 dias.

CAPítULO I Em 17-4-96, após a revisão, o relator Senador
Das Disposições Preliminares Esperidião Amin, conclui pela constitucionalidade e

juridicidade da matéria, com as Emendas de nºs 1 à
13-CCJ.

Em 19-4-96, a matéria retoma à CAS, p~ra con
clusão de seu exame.

Em 30-5-96, devolvido pelo Senador Antonio
Carlos Valadares, com minuta de parecer, opinando
pela aprovação na forma da redação original, com as
alterações introduzidas pela CCJ.

Em 10-12-96, leitura do Parecer nº 650/96-CCJ,
favorável com as Emendas de nºs 1 a 13, que oferece.
A seguir, é proferido pelo Senador Ademir Andrade,
relator designado, parecer de plenário em substitui
ção à CAS, favorável ao projeto e às emendas da
CCJ.

Em 10-12-96, é aberto o prazo de 5 dias úteis
para recebimento de emendas, peran~e a Mesa.

Em 20-2-97, a Presidência comunica ao Plen~

rio o término do prazo, sem apresentação de emen-
das ao projeto. ,

Em 4-3-97, discussão encerrada sem deba-
tes. Em seguida, é lido e aprovado o Requerimento
nQ 163/97, subscrito pelo Senador Emandes Amo
rim, de destaque para votação em separado das
expressões: "a Lei nº 7.805, de 18 dé julho de
1989, e demais" contidas no art. 36 do projeto.
Aprovado o projeto, sem prejuízo do destaque e
das emendas. Rejeitadas as expressões destaca-

I

das, constantes do Requerimento nº 163/97, tendo
usado da palavra o Senador Emandes Amorim.
Aprovadas, em globo, as Emendas nºs 1 a 13-CCJ.
A CDIR para a redação final. !-eitura do Parecer nº
75/97, relator Senador Geraldo Melo, oferecendo a
redação final da matéria.

Aprovada a redação final, nos termos do Reque
rimento nº 165/97, subscrito pelo Senador Ernandes
Amorim, de dispensa de publicação.

À Câmara dos Deputados com o SF/nº 210, de
5-3-97.

I\rt. 12 Compete à União administrar os recur
sos minerais, a indústria de produção mineral e a
distribuição, o comércio e o concurso de produtos
minerais.

Art. 2!l Os regimes de aproveitamento das subs
tâncias minerais, para os efeitos deste Código são:

I - regime de Concessão, quando depender de
decreto de concessão do Governo Federal;

11 - regime de Autorização e Licenciamento,
quando depender de expedição de Alvará de autori
zação do Ministro de Minas e Energia e de licença ex
pedida em obediência a regulamentos administrati
vos locais e de registro do produtor no órgão próprio
do Ministério da Fazenda;

111 - regime de Matrícula, quando depender, ex
clusivamente, do registro do garimpeiro na Exatoria
Federal do local da jazida; e

IV- regime de Monopolização quando, em virtu
de de lei especial, depender de execução direta ou in
direta do Governo Federal.

Apresentado pelo Senador João França

Lido no expediente da Sessão de 22-2-95, e pu
blicado no DCN (Seção 11) de 23-2-95.

Despachado à Comissão de Assuntos Sociais 
decisão terminativa, onde poderá receber emendas,
após publicado e distribufdo em avulsos, pelo prazo
de 5 dias úteis.
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Ofício nº 210 (SF)

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de lei do Senado nº 26, de 1995, constante dos autó
grafos em anexo, que "institui o Estatuto dos Garim
peiros e dá outras providências".

Senado Federal, 5 de março de 1997. - Senado
ra Emilia Fernandes, Primeiro-Secretário, em exercí
cio.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

50!! LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA I

TERMO DE RECEBIMENTO dE EMENDAS
,

PROJETO DE LEI N2 2.844/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 9-4-97, por cinco sessões. Esgota
do o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 17 de abril de 1997. - Talita
Veda de Almeida, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERiVlO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 2.844/97

Nos termos do art. 24, § 12 , combinado com o
art. 166, e do art. 119, caput I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputa.dos, o Sr. Presidente determi
nou a reabertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 3-5-99, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 11 de maio de 1999. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

A presente iniciativa, originária do Senado Fe
deral, tem como objetivo disciplinar o exercício da ga
rimpagem, definindo quem pode praticar essa atívida-

de, em que regime de trabalho ela poderá ser exerci
da, as normas de higiene e segurança para o exercí
cio da atividade, a obrigatoriedade de proteção ao
meio ambiente, entre outras providências.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão de Trabalho, de Adminis
tração eServiço Público, analisar o mérito da matéria.

Nesse sentido, sem sombra de dúvida, o projeto é
oportuno e justo. Sua aprovação deverá permitir a ativi
dade dos garimpeiros dentro dos padrões estabelecidos
pela legislação trabalhista, relativas às condições de saú
de, trabalho, higiene e proteção ao meio ambiente.

Além,disso, conforme já colocado pelo Relator
na Comissão de Assuntos Sociais dopenado Federal,
Senador Antônio Carlos Valadares, em seu Parecer, "a
organização da atividade garimpeira contribuirá, certa
mente, para que a exploração minel?l tenha reflexos
mais positivos nos indicadores sociais e econômicos
das regiões mais distantes do centro do País".

Também poderemos observar que poderão au
mentar as oportunidades de trabalho, através da or
ganização dos próprios trabalhadores, quer através
de cooperativas, em regime familiar, associativo ou
por outros meios.

Entretanto estamos apresentando o Substitutivo
em anexo a fim de que a proposição possa efetivamen
te atingir os objetivos nela perpetrados, sempre em
conformidade com os princípios constitucionais e tra
balhistas, bem como objetivando a integraçao desses
trabalhadores processo de desenvolvimento social e
econômico da sua região e do país.

Pelo exposto, votamos pela aprovação do Projeto
de lei nº 2.844, de 1997, com o Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 1999. - De
putado Paulo Rocha, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N2 2.844, DE 1997

Dispõe sobre a atividade de explora
ção garimpeira e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO J
Do Garimpeiro e do Garimpo

Art. 1º As relações de trabalho referentes à ativi
dade de exploração garimpeira reger-se-ão por esta lei.



CAPíTULO IV
Da Higiene e da Segurança do Trabalho

Art. 11. As normas de higiene e segurança do
trabalho previstas em lei serão observadas em todos

CAPíTULO 111
Do Contrato de Trabalho

Art. 82 Do contrato de trabalho do garimpeiro de-
verão constar:

I - a espécie de trabalho a ser prestado;
11-a forma de apuração ou avaliação do trabalho;
111- a duração da jornada de trabalho, obedeci-

dos os princípios definidos pela legislação trabalhista;
IV - a remuneração, que nunca poderá ser infe

rior ao salário mínimo ou outro fator que venha a
substitui-lo.

Art. 92 Ao empregador é vedado efetuar qual
quer desconto na remuneração a que tiver dir~ito o
garimpeiro, salvo quando este resultar de adianta
mentos ou de dispositivos legais.

Art. 10. Ao garimpeiro será sempre assegurado
transporte, abrigo e alimentação condizentes com a
atividade, sem quaisquer descontos em sua remune
ração.

CAPfTULO 11
Da Identificação Profissional

Art. 6º A Carteira Profissional de Garimpeiro é
indispensável para o regular exercício da atividade de
garimpagem e será entregue pessoalmente ao inte
ressado, mediante recibo.

Art. 72 A Carteira Profissional de Garimpeiro
identificará o garimpeiro e conterá os seus dados
pessoais e outros indispensáveis para a posse, trans
porte e comercialização do produto mineral proveni
ente de seu trabalho.
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Art. 22 Considera-se garimpeiro, para os efeitos gistrada em livro próprio do órgão da Fazenda Esta-
desta lei, toda pessoa física que, diretamente, extrai dual.

substâncias minerais garimpáveis, em qualquer das § 32 Ao garimpeiro matriculado será fornecido
segui!1tes condições e formas: um Certificado de Matrícula, que será documento ofi-

I - em regime de trabalho assalariado; cial para o exercício da atividade dentro da zona nele
11- em regime de trabalho autônomo e individual; especificada e do qual constarão o nome, a nacionali-
111 - em regime de economia-familiar, sem em- dade e o endereço do requerente.

pregados permanentes; § 4º Será apreendido o material de garimpa-
IV - em regime de trabalho associado, sem em- gem, faiscação ou cata quando o garimpeiro não pos-

pregados permanentes; suir o necessário Certificado de Matrícula.
V - em regime cooperativista; § 5º O material de que trata o parágrafo anterior
VI- como titular de até uma permissão de lavra será devolvido ao garimpeiro após regularizada sua

desde que não se utilize do trabalho permanente de situação.
terceiros a nenhum título, salvo as hipóteses defini-
das nos incisos 111 e IV deste artigo.

§ 1ºO garimpeiro que desenvolver sua atividade
profissional sob o regime de trabalho assalariado terá
assegurados todos os direitos previstos na legislação
trabalhista, além dos especificados nesta lei.

§ 2º Para os efeitos desta lei, cooperativa de ga
rimpeiros é a sociedade civil integrada por garimpei
ros registrados, sem fins lucrativos, de forma jurídica
definida em lei, não sujeita à falência, constituída para
a extração, beneficiamento e comercialização em co
mum de substâncias minerais garimpáveis.

§ 3º A cooperativa de garimpeiros a que se refe
re o parágrafo anterjor se organizará com, no mínimo,
cinco membros.

Art. 3º Ao menor de 16 anos é proibido o exercí
cio da atividade de garimpagem.

Parágrafo único. Ao maior de 16 anos e menor
de 18 anos é vedado o trabalho em atividade de ex
ploração mineral:

a) no período noturno, considerado o que for exe
cutado entre as 22 horas e as 6 horas, e

b) nos locais perigosos ou insalubres.

Art. 4º Inclui-se entre os regimes de aproveita
mento das substâncias minerais constantes do art. 2º
do Decreto nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, o regi
me de matrícula do garimpeiro.

Art. 5º Dependem de permissão do Governo Fe
deral a garimpagem, a faiscação ou a cata.

§ 12 A permissão constará da matrícula do ga
rimpeiro, renovada anualmente nos órgãos da Fazen
da Estadual que jurisdicionam os municípios onde fo-

I • ,
rem realizados os trabalhos de garimpagem e sera
válida somente para a região jurisdicionada.

§ 2º A matrícula, que é pessoal, será feita gratui
tamente a requerimento verbal do interessado e re-



Dispõe sobre a atividade de'explora
ção garimpeira e dá outras providências.

O Congresso Nacional decret~: ,
Art. 1Q As relações de trabalho referentE1s à ativi

dade de exploração garimpeira reger-se-ão por esta lei.
Art. 29 Considera-se garimpeiro, para os efeitos

desta lei, toda pessoa física que, di~etamente, extrai
substâncias minerais garimpáveis, em qualquer das
seguintes condições e formas:

I - em regime de trabalho assalariado;
11-em regime de trabalho autônomo e individual;
111 - em regime de economia familiar,' sem em-

pregados permanentes;
IV - em regime de trabalho associado; sem em

pregados permanentes;
V - em regime cooperativista;
VI- como titular de até uma permissão de lavra,

desde que não se utilize do trabalho permanente de
terceiros a nenhum título, salvo as hipóteses defini
das nos incisos 111 e IV deste artigo.

§ 1º O garimpeiro que desenvolver sua atividade
profissional sob o regime de trabalho assalariado terá
assegurados todos os direitos previstos na legislação
trabalhista, além dos especificados nesta lei.

§ 2º Para os efeitos desta lei, cooperativa de ga
rimpeiros é a sociedade civil integrada por garimpei
ros registrados, sem fins lucrativos, de forma jurídica
definida em lei, não sujeita à falência, constituída para
a extração, beneficiamento e comercialização em co
mum de substâncias minerais garimpáveis.

§ 3º A cooperativa de garimpeiros a que se refe
re o parágrafo anterior se organizará com, no mínimo,
cinco membros.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 2.844/97
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os locais em que se realizarem atividades de explora- de lei nº 2.844/97, nos termos do parecer do Relator,
ção mineral, independentemente das relações de tra- Deputado Paulo Rocha. ','
balho estabelecidas. Estiveram presentes os senhores Deputados:

CAPíTULO V José Múcio Monteiro, Presidente; laire Rosa-
Do Meio Ambiente do, Jair Meneguelli e Marcus Vicente, Vice-Presi

dentes; Pedro Henry, Paulo Rocha, Osvàido Biol
chi, Jovair Arantes, Herculano Anghinetli, 'J'osé Mi
Iitão, João Tota, Zaire Rezende, luíz Antônio Fle
ury, Avenzoar Arruda, Luciano Castro, Vanessa
Grazziotin, Vivaldo Barbosa, José Carlos Vieira,
Alexandre Santos, Paulo Paim, Fátima Pelaes,
Eduardo Campos, Pedro Celso, Wilson Braga, Pe
dro Eugênio e Pedro Corrêa.

Sala da Comissão, 17 de novembro·de 1999.
Deputado José Múcio Monteiro, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO,

Art. 12. Não será permitido o uso de substâncias
ou atividades degradantes ao meio ambiente, sem a
observância de medidas acauteladoras da preserva
ção ambiental.

CAPíTULO VI
Das Disposições Gerais

Art. 13. É vedado o monopólio na venda do pro
duto auferido pelo garimpeiro.

Art. 14. Prioritariamente e em caráter de urgên
cia serão atendidas pelo órgão responsável as reivin
dicações de interessados na aferição de instrumen
tos usados para medida e peso de gemas e metais
preciosos, bem como de toda e qualquer substância
mineral garimpável. I

Art. 15. É instituído o Dia Nacional do Garimpei
ro a ser comemorado no dia 21 de julho.

Art. 16. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 6 de novembro de 1999. 
Deputado Paulo Rocha, Relator.

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, unanimemente, com substitutivo, o Projeto

Nos termos do art. 119, caput, " e § 1º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O
Sr. Presidente determinou a abertura - e divulga
ção na Ordem do Dia das Comissões - de prazo
para apresentação de emendas, a partir de
13-10-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Substitutivo ofe
recido pelo Relator.

Sala da Comissão, 20 de outubro de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

PARECER DA COMISSÃO



CAPíTULO V
Do Meio Ambiente

ill- a duração da jornada de trabalho, obedeci
dos os princípios definidos pela legislação trabalhista;

I

IV - a remuneração, que nunca poderá ser inte-
rior ao salário mínimo ou outro fator que venha a
substitui-lo.

Art. 9º Ao empregador é vedado efetuar qual
quer desconto na remuneração a que tiver direito o
garimpeiro, salvo quando este resultar de adianta
mentos ou de dispositivos legais.

Art. 10. Ao garimpeiro será sempre assegurado
transporte, abrigo e alimentação condizentes com a
atividade, sem quaisquer descontos em sua remune
ração.

CAPíTULO IV
Da Higiene e da Segurança do Trabalho

Art. 11. As normas de higiene e segurança do
trabalho previstas em lei serão observadas em todos
os locais em que se realizarem atividades de explora
ção mineral, independentemente das relações de tra
balho estabelecidas.

Art. 12. Não será permitido o uso de substâncias
ou atividades degradantes ao meio ambiente, sem a
observância de medidas acauteladoras da preserva
ção ambiental.

CAPíTULO VI
Das Disposições Gerais
, I

Art. 13. E vedado o monopólio na venda do pro-
duto auferido pelo garimpeiro.

Art. 14. Prioritanamente e em caráter de urgên
cia serão atendidas pelo órgão responsável as reivin
dicações de interessados na aferição de instrumen
tos usados para medida e peso de ,gemas e !petais
preciosos, bem como de toda e qualquer substância
mineral garimpável.

Art. 15. É instituído o Dia Nacional do Garimpei
ro a ser comemorado no dia 21 de julho.

Art. 16. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicàÇão.

I

Sala da Comissão, 17 de novembro de 1999. -
Deputado José Múcio Monteiro, Presidente.
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Art. ~º Ao menor de 16 anos é proibido o exercí- 11- a forma de apuração ou avaliação do traba-
cio da atividade de garimpagem. lho;

Parágrafo único. Ao maior de 16 anos e menor
de 18 anos é vedado o trabalho em atividade de ex
ploração mineral:

,a) po período noturno, considerado o que for
executado entre 13-s 22 horas e as 6 horas, e

b) nos locais perigosos ou insalubres.
Art. .4º Inclui-se entre os regimes de aproveita

mento das substâncias minerais constantes do art. 22

do Decreto nQ227, de 28 de fevereiro de 1967, o regi
me de matrícula do garimpeiro.

Art. 5º Dependem de permissão do Governo Fe
deral a garimpagem, a faiscação ou a cata.

§ 1.º A permissão constará da matrícula do ga
rimpeiro, renovada anualmente nos órgãos da Fazen
da Estadual que jurisdicionam os municípios onde fo
rem realizados os trabalhos de garimpagem e será
válida somente para a região jurisdicionada.

§ 2º A matrícula, que é pessoal, será feita gratui
tamente a requerimento verbal do interessado e regis
trada em livro'próprio do órgão da Fazenda Estadual.

§ 3º Ao garimpeiro matriculado será fornecido
um Certificado de Matrícula, que será documento ofi
ciai para o exercício da atividade dentro da zona nele
especificada e do qual constarão o nome, a nacionali-
dade e o endereço do requerente.

§ 4º Será apreendido o material de garimpa
gem, faiscação ou cata quando o garimpeiro não pos
suir o necessário Certificado de Matrícula.

§ 52 O material de que trata o parágrafo anterior
será devolvido ao garimpeiro apos regularizada sua
situação.

, CAPíTULO 11
Da identificação Profissional

Art. 62 A Carteira Profissional de Garimpeiro é
indispensável para o regular exercício da atividade de
garimp'agem e será entregue pessoalmente ao inte
ressado, mediante recibo.

Art. 72 A Carteira Profissional de Garimpeiro
identificará o garimpeiro e conterá os seus dados
pessoais e outros indispensáveis para a posse, trans
porte e comercialização do produto mineral proveni
ente de seu trabalho.

CAPíTULO 111
Do Contrato de Trabalho

_ IJ

Art. 82 Do contrato de trabalho do garimpeiro de-
verão constar:

I - a espécie de trabalho a ser prestado;



11 - Voto do Relator,
Impõe-se, antes de mais nada, que mal1ifeste

minha satisfação em relatar a matéria contida no Pro-
jeto de,Lei em teià. ~ 1'1"0'

• • I t I ~ , I : I

Durante toda minha vida' acadêmica.é 'profissio-
nal, dediquei-me a estudar a' mineração "empresarial
como instrumento de formação e acurhulaç~§de capital
e a garimpagem como ferramenta de inclusão de uma
ampla classe de Cidadãos brasileiros no âmoito da pre
ocupação social e ao alcance da dignidade humana.

Que a mineração empresarial tem.lalcançado
seus' objetivos; penso não' haver dúvida~:l Aí estão
inúm'eràs mineradoras de sucesso, algumas com ax-
pressão mundial. . . . ,

A garimpagem continua como preocupação diu
turna e sem uma solução que independa do tempo.

Das poucas conclusões definitivas a que chegüei
nesta longa caminhada, pontilhada de malárias e in
compreensões, desponta a de que nenhum indivíduo,
seja quem for, sejà de que n{vel for, seja 'em que éir
cunstância for, será ouvido sé, não dispuser de um "8n
dereço permanente, um bem' que lhe sirva de lastro.

Desta conclusão decorre que nenhum certifica
do de matrícula, nenhuma cédula de registro, nenhum
cartão de identidade é o suficiente para atribuir a al
guém o crédito, o respaldo para ingresso>f1o clube fe
chado que é o patamar da dignidade dentre> da socie
dade que o progresso e a evolução da história huma-
na definiram. "

Passemos, pois, a tecer'as considerações que
levem este Relator e seus nobres pares a formarem a
opinião necessária ao posicionamento a que nos im
pele o Regimento desta Casa.

Da lavra do ilustre Senador João França e apre
sentado no expediente da sessão de 22 de fevereiro
de 1995, o Projeto de Lei nº26 foi encaminhado a esta
Casa, através do Ofício SF/nº 210, de 25 de maio de
1997,

Ainda que tenha recebido no, Senado Federal
propostas de alterações nas'Comissões em que tra
mitou, o projeto foi aprovado no Plenário daquela
Casa, com alterações destinadas a escoimá-Io de im
propriedades redacionais e constitucionais.

Na Câmara dos Deputados tramita, desde en
tão, sob o nº 2,844, de 1997.

Por decisão do Senhor Presidente, foi a propo
sição distribu ída às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Redação, nos termos dos artigos.54 e
24, inciso 11 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, aberto o prazo regimental, não foram
apresentadas emendas à proposição.

Houve, entretanto, por bem, o Relator designa
do, o ilustre Deputado Paulo Rocha, apresentar àque
la Comissão proposta de aprovação, na forma de
substitutivo, com o propósito de "efetivamente atingir
os objetivos nela perpetrados, sempre em conformi
dade com os princípios constitucionais e trabalhistas,
bem como objetivando a integração desses trabalha
dores no processo de desenvolvimento social e eco
nômico da sua região e do país".

Em 17 de novembro de 1999, em reunião, aque
la Comissão acolheu, por unanimidade, a proposta do
nobre Relator.

Considerada a relevância.da matéria, em 24 de
novembro de 1999, o Presidente desta Comissão de
Minas e Energia solicitou a S. Ex!! o Senhor Presiden-
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA te da Câmara dos Deputados que incluísse a CME no

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS rol daquelas que devessem manifestar-se quanto ao
mérito da proposição.

PROJETO DE LEI NSl2.844-A197 Em 17 de dezembro de 1999, o Presidente da

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Casa revia seu despacho original, incluindo' esta Co-
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente missão, dentre as que devam pronunciar-se nos ter-
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do mos do art, 32 do Regimento Interno. "-" ','
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de Em observância a tudo isto, o Se~Íí~r'~residen-
emendas, a partir de 27-3-00, por cinco sessões. te da Comissão de ~inas e Energia, ao te~po em que
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao determinava, nos termos do art. 119, caput, \, do Re-
projeto. gimento, a abertura de prazo e divulgação' nà Ordem

Sala da Comissão, 3 de abril de 2000. - Lenival- do Dia das Comissões para a apresentação'de emen-
da D. S. A. Lobo, Secretária. das, incumbia-nos de relatar a matéria. " ,

,~

I - Relatório Decorrido .0 prazo acilT!a, ryão fora"1 apresenta-
das emendas.' , ' ~': "

Eis o Rel~tórió. . '. ' . '.'.1
t" •• ç,
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A preocupação com o aproveitamento dos re- Na oportunidade em que se comemoram os 500
cursos minerais acompanhou, pari passu, o desen~ Anos da chegada da esquadra cabralina em nossas

-rolar das grandes navegações. terras, julgo procedente um breve resumo da evolu-
Se o objetivo do controle dos caminhos maríti- Ção da legislação que norteia a matéria.,

mos confessado por Portugal na epopéia de Vasco da Acompanhou a descoberta do Brasil uma lista
Gama era, em suma, o domfnio do comércio de aspa- infindável de diplomas legais que limitavam ou incen-
oiarias do Oriente, nunca foi exitosamente escondida tiva,vam a garimpagem, mas sempre dentro do incom-
a sede por pedras e metais preciosos. patâvel senso português de geopolítica, a serviço do

At~pqnímia das conquistas das costas africa- Estado, ~ta enfatizavam aspectos eco~ômicos imedi-
nas deixa claro tal assertiva; Rio do Ouro, Costa do atos, ara d? segurança per~a~e:.nte, nao faltando, se-
Ouro Castelo de São Jorge da Mina etc. quer. caSUfsmos como a prOlblçao da entrada ou per-

, , ' manência de padres e advogados nos sítios das mi-
, ~olombo, em seu relato sobre ~ d7scoberta da nas. Aqueles pregavam o pensamento social da Igre-

Amenca, nada menos de 65 vezes mencionou a pala· ja e denunoiavam o pecado da ambição, estes de-
vra ouro. . monstravam o direito de uns em detrimento de ol!ltros,

Caminha também não se frustrou em relatar estabelecendo a disputa, hoje demorada, então inter-
que, ao observar colares e outros objetos de ouro ou minável, Era a crença da época.
p~ta, o nativo deu indicação de ~ue haveria tais me- A primeira legislação que dizia realmente respe-
tais na terra reQém descoberta, ainda que asseveras- Ito à atividade minerária no Brasil foi baixada através
se não ,ter visto qualquer indício mais consistente de de Carta Régia, em 3603. Publicada em Valladolid,
ouro ou prata..1" somente chegou ao Brasil em 29 de maio de 1652,

O ouro, como outros metais nobres, e as pedras uma vez que a atividade era muito restrita e, até 1640,
preciosas sempre exerceram na humanidade forte Portugal e Espanha integravam um único reino. Den-
fascínio. De igual forma, a atração pela aventura e tre outras iniciativas, determinava prêmio ao desco-
pelo desconhepido fez com que, os homens dilatas· ~ridor e a propriedade dos recursos minerais à Coroa.
sem as fronteiras geográficas e das ciências. E interessante notar que tal diploma considerava o

A união desses dois aspectos explica a veemên- Brasil como corta?o por veeiros min7~alizados, nada
cia com que alguns defendem a garimpagem. Nesses ou pouco se refenndo a ouro de aluvlao.
"alguns" não devem estar incluídos aqueles que vêem Em 18 de março de 1674, manda o Rei de Por·
na garimpagem uma forma eficaz de aproveitar-se de tugal prometer em seu nome Carta de N.obreza e uma
seus semelhantes, explorando-lhes a fraqueza da das três ordens militares aos que se dispusessem a
ambição, do destemor e da precária situação econô. realizar descobertas de ouro e prata, objetivando com
mica. tal iniciativa, satisfazer a necessidade real de reforço

A garimpagem, em uma economia sadia, deve ~s combalidas fi~a~ças de Portu~a.' e a determina~ão
ser antes instrumento de política de ocupação e de~ de empurrar os h~I~~s de Tordesllh,as para os confins
senvolvirnento locaiizado que uma; alternativa ao es- do oeste. EI PotOSI Ja era legendária. ,
coamento de mão-da.obra desassistida. Seu exercr- Em 19 de agosto de 1670, determinava a Coroa
ciç> deve ser temporárip e o Estado que logrou, a seu que se desse todo apoio à exploração de ouro.
talante, sucesso na "ocupação e desenvolvimento" de O Regimento, de 2 de abril de 1702, ao contrário
determinada região deve assenhorar-se da responsa~ da Oarta Régia, de 1603, considera apenas a E!~i~tê~-
bilidade ,de prorpover a garimpagem naquele local ala de aluvi~o e proíbe a venda da concessão. E dado
para formas mais evoluídas de aproveitamento dos todo o poder ao gestor.
recursos minerais. De um modo geral, todos os diplomas, até o

Muitos historiadores e mesmo estudiosos de Alvar!i. de 13 dê maio de 1803, disseram respeito à
outros ramos não têm,hesitado em estabelecer analo- garimpagein. ,
gia entre a garimpagem e as "bandeiras", alcunhando Em relação ao diamante, a Portaria, de 24 de lu-
o garimpeiro de "bandeirante moderno", Fruto melhor nho de 1730 regulava o método e os processos para
para a sociedade seria que se estabelecesse, por alJa exploração.
vontade consciente, a similitude com as "entradas'l, ACarta Régia, de 16 de março de,1731, expul·
criadas por esforço privado, mas sob a orientação do sa,va todos os garimpeiros da região de Diamantina e
Estado. f?l,Jspendia os trabalhos de extração de diamante. Era
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O precedente criado para ser repetidas vezes aplica- específica e, oportunamente, naquelas que garantis-
do em nossos dias. sem a seus ageAtes assistência, ou privilégio como

Em 26 de junho de 1739, era estabelecido o pri- trabalhadores criadores de riqueza.
meiro contrato de arrendamento para diamante. A promoção da garimpagem a assunto constitu-

Em 3 de abril de 1743, os arrendatários passa- cional fez com que a legislação que mal ou bem a am-
vam a contar com financiamento estatal de 150.000 parava (Decreto-lei nº 227/67, Capítulo VI), nos mol-
cruzados - era novidade no mundo. des e enfoques antigos, fosse revogada e em seu lu-

Em 26 de fevereiro de 1765 o Limite do financi~ gar fosse imposta legislação que, durante vários anos
amento atingia 500.000 cruzado~. I mostrou,-se pouc?,adequada,e ~e d~fícil ap~ic~ção.. ,

O Regimento de 2 de agosto de 1771 estabele- FOI necessa.no que pr?fISSIO~al~ do_Direito, mlll-
ce a matrícula de ~arjmpo. tant,es da Ge?logla: da MIner?çao, ~rgaos gest~res

, • o da area de mIneraçao e do meio ambiente, organlza-
E, entretanto, ?penas atraves do Decreto n- ções não governamentais e toda a sociedade buscas-

24.193" d~ .3 de m~l~ ~e 1934" que compar~ce, a? sem e por meio de extenuantes discussões, encon-
mundo jundlco a deflmçao de ganmpagem e a InStltUI- trassem a maneira de aplicar os dispositivos da nova
ção da ~atrícula de garimp.eiro e assunto~ ~fins. Em legislação.
s.eu p."ea~?Ulo era d~fendldo o cooper~tlvlsmo ga- Passados exatos 60 (sessenta) anos do Decreto
nmpelro: e necessáno congraçar os faIscadores e o 24 193 ". d' ai' o c e t' 'st" is' 's" Id d d' r . r n-., o SIn IC Ism - oop ra IVI a v -a-vI aos
g~nmpelros nos mo es ? syn Ica Ismo:c~ope."a 1- garimpeiros não passa de uma idéia que, quando colo-
Vlst~ para defeza dos ~eus Interesses proflssIOflals,.a cada em prática assimila a face mais mesquinha do

d
Prátlca de melho

t
re~,metodos de trabalho e a melhona que se convenci~nou chamar "capitalismo selvagem".

e seus proven os . , d . .,
. ., A tentativa e orgamzar o ganmpelro em coope-

C~mo assIna!a Sergio Jac~u~s de, Mora~s, uma rativas voltou a constar, desta vez, na Constituição
da~ ~~~ores autorrdades em Dlre'!o MInerá~'o nes!e Federal (art,174, §§ 3º e 4º)
Pais e Importante ressaltar, tambem, que fOi atraves At I t L' Q 7 805 d 18 d . Ih d
da mineração ou da busca dos veeiros de ouro ou pra- ua m~n e, a ~I n . '. e._ e jU o e
ta que o Brasil pôde alcançar a dimensão que hoje 1.989" que CriOU o regime d~ per~mssao de lavra .g~-

t t d 'd t b' d' t I rlmpelra, garante o acesso a ganmpagem a braSllel-
em, en o SI o, am em o ouro e os laman es, pe o f' d"d I r d . ,

que aguçaram da cobiça na Metrópole, os elementos ros, Irma In IVI ~a, e coopera !vas , e g,an~pelros,
que forjaram a união dos súditos coloniais, formando por pra;o determInado: a mIneraiS garu:npavels e den-

, , d' d "t d N - b '1'" tro de areas estabeleCidas para esse fim.os prrmor lOS o espm o a açao rasl eira . . _ ",.
, ,.,. Esta permlssao de lavra garrmpelra e' um titulo

, Obvlame~te o autor" a?lma <:tado referra-s,~ ~ de valor oficial, é o endereço de que necessita o ga-
ganmpagem, VistO que ~ ~Ineraçao estrutu~da so rimpeiro como salvo-conduto para, enfim, freqüentar,
en~ontr~u, I~gar, no B~srl, ja no ocaso do penodo co- com os plenos direitos, o patamar da dignidade a que
lomal e Imclo.do I~pen~ quando o ~stado pass~u ~ todos os cidadãos deste País deveriam ter direito, Lei
conceder a crdadaos, na~ necessarramente brasllel- nº7.a05, de 18 de julho de 1989. o Departamento Na-
r<:s, a faculd~de de organizar empresas para a extra- cional de Produção Mineral- DNPM vem acelerando
çao de metaIs., , • , _ . progressivamente a outorga da Permissão de Lavra

Data dessa epoca, alias, a cnaçao da SalOt Garimpeira que passou de 245 em 1996 para 385
John Del Rey Mining Limited (1830), hoje Mineração em 1997, e'660, em 1998. '
Morro Velho, S/A. ,Istosignifica que mais de 60.000 ha, com ten-

TaI iniciativa dava eco à implantação, pela lngla- dência comprovadamente minerária, estão titulados
terra, do padrão ouro. para a garimpagem e que, lentamente, milhares de

Daí em diante, a legislação não sofreu modifica- brasileiros, isolados ou em forma de cooperativas, vêm
ções mais profundas até 1988, ainda que o Gódigo de buscando, assim como acontece na área agrária, um
Mineração vede a realização de trabalhos de garim- endereço que os credencie a buscar respeito no
pagem, faiscação ou cata em áreas objeto de autori- dia-a-dia da sociedade, crédito nas operações finance-
zação de pesquisa ou concessão de lavra. iras e, enfim, um lugar no patamar da cidadania.

Note-se que, desde os tempos coloniais, o legis- Desde a vigência do novo ordenamento, nada
lador cuidou de nortear a garimpagem como ativida- menos que 2.171 títulos foram concedidos ou renova-
de consentida, porém jamais a elevou às letras consti- dos, denunciando a paulatina aquisição da nova cul-
tucionais - sempre encontrou guarida na legislação tura minerária.



PROJETO DE LEI Nº 3.648/97

- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

50ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

• , I

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 13-10-97, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
Projeto.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 1997.- Tal
ta Veda de Almeida, Secretária.

Defiro, nos termos do art. 105, parágrafo único,
do Fi/CO, o desarquivamento das seguintes proposi
ções: PL n°S 885/95, 1.887/96, 2.366/96, 2.755/97,
3.105/97, 3.606/97, 3.648/97, 3.769/97, 3.917/97,
4.006/97, 4.129/98, 4.296/98, 4.474/98, 4.527/98,
4.630/98, PLP nº 94/96.

Em 25-2-99. - Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO
(Da Sf! Maria Elvira)

Requeiro, nos termos do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, art. 105, parágrafo único, o
desarquivamento das Proposições, de minha autoria,
abaixo relacionadas:

- PL nº 885/95
- PL nº 1.887/96
- PL nº 2.366/96
- PL nº2.755/97
- PL nº 3.105/97
- PL nº 3.606/97
- PL nº 3.648/97
- PL hº 3.769/97
- P~ nº 3.917/97
- PL nº 4.006/97
- PL nº 4.129/98
- PL nº 4.296/98
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O projeto de lei, sobre o qual teremos de deliberar PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
brevemente, sobre esconder a real possibilidade de DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
perpetuar a existência dó dono de garimpo, do dono de SUMÁRIO
barranco, do fornecedor ganancioso e da multidão de
indigentes, turba de desassistidos, desacata a Constitu
ição, ao tirar da esfera federal a gestão da garimpagem
e atribuí-Ia, como encargo, à Fazenda Estadual, como
se o legislador ordinário assim pudesse proceder.

Lembremo-noS que a Constituição Federal, nos
mais variados dispositivos em que trata do assunto,
privilegia a garimpagem em sua forma associativa,
cooperativista, e a proposição sob análise impõe o in
dividualismo como regra.

De todo o visto, este Relator manifesta-se pela
Rejeição da proposição, ao tempo em qu~ concita os
ilustres Pares a acompanhá-lo no voto.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2000. - De
putado Antonio Feijão, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em reunião ordiná
ria realizada hoje, rejeitou, o Prpjeto de Lei nº2.844-A/97
(PLS nº 26/95), nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Antônio Feijão, contra os votos dos Deputados Luiz
Antônio Fleury Filho, Félix Mendonça e Luiz Sérgio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Antônio Fleury Filho - Presidente, Airton Dipp,
Antônio Jorge, Félix Mendonça, Gervásio Silva, Gil
berto Kassab, Ivânio Guerra, José Carlos Aleluia,
José Janene, Juquinha, Lael Varella, Lincoln Portela,
Luiz Sérgio, Marcos Lima, Moreira Ferreira, Olímpio
Pires, Pedro Pedrossian, Professor Luizinho, Renildo
Leal, Ricardo Rique, Romel Anízio e Yvonilton Gon
çalves.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Luiz Antônio Fleury Filho, Presidente.

I ' •

*PROJETO DE LEI Nl!3.648-A, DE 1997
(Da Sra. Maria Elvira)

Dispõe sobre a ap'rovação em exa
me de aptidão psicológica como requisi
to para o ingresso nos, quadros dos ór
gãos de segurança pública e nas empre
sas privadas de segurança e transporte
de valores; tendo parecer da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço
Público pela rejeição (Relator: Deputado
Nárcio Rodrigues).

Ás comissão de trabalho, de Adiminis
tração e Serviço Publico;de Relações Exterio
res e de Defesa Nacional; e de constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - art,24, 11)

·Projeto inicial publicado no DCD de 27-9-97.
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- PL nº 4.474/98
- PL nº 4.527/98
- PL nº 4.630/98
- PLP nº 94/96
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1999. 

Deputada Maria Elvira, Vice-Líder PMDB.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 3.648

Nos termos do art. 24, § 1º, combinado com o
art. 166, e do art. 119, caput, I, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a reabertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 3-5-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas
ao Projeto.

Sala da Comissão, 11 de maio de 1999. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

Nos termos do presente projeto de lei, pretende
sua autora, a ilustre Deputada Maria Elvira, impor a
prévia aprovação em exame de aptidão psicológica
como requisito essencial à nomeação de novos inte
grantes da Polícia Federal, das Polícias Civis e das Po
lícias Militares. Propõe também que a mesma exigên
cia seja aplicada à contratação de vigilantes pelas em
presas de segurança privada e transporte de valores.

Em sua justificação, a autora argumenta:
"Pessoalmente, entendemos l' como·, absoluta

mente necessária a avaliação psicológica do candi
dato a cargos públicos, em especial para determina
das atividades, em que aadequação do quadropsico
lógico do agente à atividade a ser exercida é de im
portância fundamental a seu desempenho eficaz.
Aqui, repetimos, incluem-se aquelas atividades exer
cidas mediante o emprego controlado da força, no
mais das vezes à mão armada, características da fun
ção policial e da segurança privada."

A matéria objeto do projeto de lei ora sob exame
está contida no campo temático de competência regi
mental desta Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, que deverá manifestar-se so
bre seu mérito. Para tanto, por tratar-se de projeto su
jeito a apreciação conclusiva das Comissões, foi
aberto o prazo regimental para oferecimento de
emendas, que veio a esgotar-se sem que qualquer
uma fosse apresentada. Ao final da última legislatura,
o projeto foi arquivado, retornando à tramitação em
virtude de requerimento apresentado por sua autora.

Renovado o prazo para oferecimento de emendas
perante a Comissão, n~nhuma foi proposta.

Cabe a esta Comissão pronunciar-se, no mérito,
sobre o Projeto de Lei nº3.648, de 1997.

11 - Voto do Relator

De acordo com a justificação do projeto, a autora
busca, aparentemente, evitar que a exigência de,apro
vação em exame de aptidão psicológica seja derruba
da por decisão judicial. Em suas próprias palav~s:

"os editais de concursos públicos incluem siste·
maticamente a avaliação de aptidão psicológica
como etapa seletiva de caráter eliminatório, ao passo
que, também sistematicamente, os reprovados nes
ses exames valem-se de liminares judiciais para fazer
ignorar as regras originais do concurso."

É inegavelmente grande o número de deman·
das perante a Justiça por parte de candidatos em
concursos públicos, não apenas em relação aos exa
mes de aptidão psicológica, mas também em outras
etapas do certame. Com razoável freqüência. os can·
didatos são bem sucedidos na obtenção de liminares,
sem que isso signifique necessariamente êxito defini-
tivo quanto ao mérito de suas ações. . .

Examinando o teor de algumas das decisões
mais relevantes sobre a matéria, verifica-se qu~ o Po
der Judiciário reiteradamente admite a exigência de
aprovação em exame de aptidão psicológica desde
que satisfeitas duas condições: a existência de lei for
mai que o tenha expressamente previsto e a objetivi
dade de critério de avaliação que assegure a possibi
lidade de eventual apr,?ciação, pelo Poder Judiciário,
de alegada lesão a direito do concursado. A jurispru
dência é farta em decisões nesse sentido, algumas
das quais em Recursos Extraordinários julgados pelo
Supremo Tribunal Federal, uma vez que ambas as
conciliações fundamentam-se em dispositivos consti·
tucionais: a primeira, no art. 37, I, que assegura a
acessibilidade aos cargos, empregos e funções públi
cas aos brasileiros que preencham os requisitos esta
belecidos em lei, e a segunda, no art. 52, XXXV, impe
de que seja excluída da apreciação do Poder Judiciá
rio lesão ou ameaça a direito.

No que concerne à investidura em cargos da Po
lícia Federal, a Lei n!! 4.878, de 3 de dezembro de
1965, em seu art. 72, condiciona a nomeação à prévia
habilitação em curso na Academia Nacional de Polí
cia, O art. 92 da mesma norma legal estabelece, por
sua vez, os requisitos para matrícula na Academia
Nacional de Polícia, dentre os quais o especificado no
inciso VII: "possuir temperamento adequado ao exer
cício da função policial, apurado em exame psicotéc-



*PROJETO DE LEI Nl!3.994-B, DE 1997
(Do Sr. Enio Bacci)

Dispõe sobre a reserva de vagas nas
creches públicas para crianças portadoras
de deficiência físicas e mentais e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comis-

. são de Educação, Cultura e Desporto, Pela
aprovação, com emendas (Relator: Depu
tado Flávio Arns); e da Comissão de Segu
ridade Social e Família, pela aprovação
deste e das emendas adotadas lpela Co
missão de Educação, Cultura e Desporto
(Relatora: Deputada Teté Bezerra).

Ás Comissões de Educação, Cotura e
. Deaponto;de seguridade Social e Familia; e
,rde Contituição e Justiça e de Redação (art.

54) - art.24, 11)

* Projeto Inicial publicado no OCO de 14-1-98.
- Parecer da Comissão de Educação, Cultura e

Desporto publicado no DCD de 30-3-00.

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

SUMÁRIO
- termo de recebimento de emendas
- parecer da Relatora
- parecer da Comissão

I j 11 ,

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLlA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE lEI Nl! 3.994-A197

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 1º de junho de 2000, por cinco

.
1 •............................................................................

, .

v- ter sido aprovado em exame de saúde física,
menta] e psicotécnico:
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nico realizado pela Academia Nacional de Políciá.;'. tou unanimemente o Projeto de Lei n' 3.648/97, nos
Esses mesmos dispositivos são aplicáveis à investi- termos do parecer do Relator, Deputado Nárcio Rodrt·
dura nos cargos da Polícia Civil do Distrito Federal. gues.

Já a previsão legal de exame de aptidão psicoló- Estiveram presentes os senhores Deputados:
gica para ingresso nas Polícias Civis e nas Polícias Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba,
Militares, que são órgãos de se.Qurança pública na ór- Vice-Presidente; Alexandre Santos, Avenzoar Arruda,
bita dos Estados, situa-se na competência: legislativa Babá, Fátima PeJaes, Herculano Anghinetti, Ivanio
dos m,esrnos, devendo manifestar-se oportunamente Guerra, Jair Meneguelli, José Múcio Monteiro, Lucia-
a ess~ respeito à Comissão de Constituição e Justiça no Castro, Medeiros, Paulo Paim, Paulo Rocha, Pedro
e de Redação, ao examinar a constitucionalidade da Celso, Pedro Corrêa, Pedro He~ry, Ricardo Rique,
proposição. Vanessa Grazziotin, Wilson Braga, titulares; Eurfpe-

Finalmente, quanto à imposição de exigência si- des Miranda, .Geovan Freitas, João Tota, Júlio Delga·
milar para o exercício da profissão de vigilante, cons- do, Marcus Vlcent~, s~plentes.
tata-~e que também já existe n~rma legal vigente nes- . Sala da C?mISSaO, 13 de ~ezembro de 2000. -
se sentido. A Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, Deputado Jovalr Arantes, Presidente.
que "dispõe sobre segurança para estabelecimentos
finanq~iros, estabelece normas para constituição f3
funcionamento das empresas particulares que explo
ram serviços de vigilância e de transporte de valores,
e dá outras providências", cqntém previsão expressa
para tpl, nos termos do art. 16, V, que estabelec~:

,"Art. 16. Para o exercício da profissão. o vigilante
preencherá os seguintes requisitos:

Verifica-se, portanto, existirem dispositivos legais
em vigor que estabelecem a prévià aprovação em exa
me d~ aptidão psicológica com'o cpndição para ingresso
nos quªdros da Polícia Federal, bem como para contra
tação ~e vigilante em empresas de segurança privada e
transpprte de valores. Por outro lado, a imposição de
exigência similar para ingresso nas Polícias Civis e Polí
cias ry1pitares, medif!.nte lei federal, configuraria exorbi-
•tância,go poder de legislar conferido à União. Deve-se
consigl"\ar que a essa mesma conclusão havia chegado
o ilustre Deputado Zaire Rezende, em seu parecer ela
borado na legislatura passada, que não chegou a ser
apreciado no âmbito desta Comissão.

Ante o exposto, embora reconhecendo a louvável
intenção da Deputada Maria Elvira, concluo este meu
vpto pela rejeição, no mérito, do Projeto de Lei nº3.648,
de 1997.

Sàla da Comissão, 22 de novembro de 2000. 
Deput~do Nárcio Rodrigues, Relator.

Par~cer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, Rejei-
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sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 12 de junho de 2000. - Eloí
zio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei n2 3.994, de 1997, do nobre De
putado Ênio Bacci, pretende instituir a obrigatoriedade
de reserva de vagas para crianças portadoras de defi
ciência, física ou mental, nas creches públicas, na pro
porção de 10% (dez porcento) das vagas oferecidas.

Outrossim, defende que sejam as crianças aten
didas por servidores especializados ou devidamente
treinados para esse fim.

O Projeto já recebeu Parecer de mérito na Co
missão de Educação, Cultura e Desporto, pela sua
aprovação, com duas Emendas apresentadas pelo
Relator, Deputado Flávio Arns.

As Emendas não alteram, no mérito, o Projeto,
vez que visam apenas adequação da terminologia
empregada, retirando da expressão "crianças porta
doras de deficiência física e mental" esses dois últi
mos termos, por se mostrarem restritivos, e substitu
indo a indicação de "profissional plenamente habilita
do" por "profissionais habilitados".

No prazo regimental, não foram oferecidas
Emendas ao Projeto nesta Comissão de Seguridade
Social e Família.

11 - Voto da Relatora

Temos clara a relevância da proposta, no sentido
de assegurar o atendimento das crianças portaaoras de
deficiência nas creches públicas em todo o País.

Preocupa-se o Projeto, com propriedade, em
dar cumprimento ao que pontifica a Constituição Fe
deral, quanto à parcela de responsabilidade dos en
tes públicos em assegurar à criança e ao adolescen
te, com absoluta prioridade, o atendimento nas dife
rentes políticas públicas da área social.

Coadunando-se, assim, com as diretrizes objeti
vamente contidas na Carta, no sentido da instituição
de programas especiais voltados para as crianças e
adolescentes portadores de deficiência (art. n9 227, §
19, inciso 11), a proposta de reserva de 10% (dez por
cento) das vagas em creches públicas guarda, ainda,
conformidade com as projeções da Organização
Mundial de Saúde quanto ao número de portadores
de deficiência no País.

Destarte, entendemos necessária a medida,
vez que diflcufdades-se interpõem quando da busca
de vaga nessas instituições, ocorrendo, não raro, a

preferência por crianças que não aparentam deficiên
cias, fato que, lamentavelmente, decorre da escassez
de recursos para a manutenção de atendimento es
pecializado em níveis mínimos.

Tal justificativa entendemos inaceitável, impon
do-se que a força da lei obrigue os entes governa
mentais a destinarem recursos da Assistência Social
para a implementação dessa política, da maior signifi
cação social.

Louvável, portanto, a decisão da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto que, reconhecendo o
alto valor deste projeto de lei, posicionou-se pela sua
aprovação, acrescentando-lhe, tão somente, peque
nas adequações de ordem técnica.

Nesse sentido, é também o nosso voto, pela
aprovação do Projeto de Lei n9 3.994, de 1997, e das
Emendas n2!! 1 e 2, apresentadas pela Comissão de
Educação, Cultura e Desporto.

Sala da Comissão, 28 de junho de 2000. - De
putada Teté Bezerra, Relatora.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e' Famí
lia, em reunião ordinária realizada hoje, apro
vou, unanimemente, o Projeto de Lei n9 3.994-A,
de 1997, e as emendas adotadas pela Comis
são de Educação, Cultura e Desporto, nos ter
mos do parecer da Relatora, Deputada Teté Be-
zerra. _ .

- .'
Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto
e Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camar
go, Alceu Collares, Almerinda de Carvalho, Ângela
Guadagnin, Antônio Palocci, Armando Abílio, Car
los Mosconi, Costa Ferreira, Djalma Paes, Dr. Be
nedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduar
do Jorge, Eduardo Seabra, Eni Voltolini, Euler Mo
rais, Henrique Fontana, IIdefonço Cordeiro, Jandira
Feghali, Jorge Costa, José Unhares, Lídia Quinan,
Luci Choinacki, Osmânio Pereira, Rafael Guerra,
Raimundo Gomes de Matos, Renildo Leal, -Ronal
do Caiado, Saraiva Felipe, Saulo Pedrosa, Serafim
Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino
Queiroz e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000.
- Deputado Jorge Alberto, 19 Vice-Presidente, no
exercício da Presidêncla.-



TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 4.031/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o, Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulga
ção na Ordem do Dia das Comissões - de pra
zo para apresentação de emendas, a partir de
20 de abril de 1999, por cinco sessões. Esgota
do o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 28 de abril de 1999.
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

SUMÁRIO

PROJETO DE lEI Nº 4.031197

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMíliA

- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulga
ção na Ordem do Dia das Comissões - de pra
zo para, apresentação de emendas, a partir de
24 de abril de 1998, por cinco sessões. Esgota
do o prazo não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 6 de maio de 1998. 
André de Borba Amaro, Secretário Substituto.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
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*PROJETO DE lEI Ne 4.031-A, DE 1997 nº 4.565/94; PL nº 4.567/94; PL ng 4.573/94; PL nº
(Do Sr. Paulo Paim) 4.585/94; PL-n!L4.594/94; PL nº .4.653/94; PL nº

Altera dispositivo do art. 103 da 4.710/94; PL nº 4.853/94; PL nº 2195; PL nº 124/95;
lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e PL nº 139/95; PL nº 380/95; PL nº 403/95; PL nº
dá outras providências; tendo parecer 552195; PL nº 661/95; PL nº 671/95; PL nº 759/95;
da Comissão de Seguridade Social e PL nº 853/95; PL nº 871/95; PL nº 1.032/95; PL nº
FamOia pela aprovação (Relator: Depu- 1.239/95; ,PL nº 1.361/95; PL nº 367/95; PL nº
tado Dr. Rosinha). 1.847/96; PL nº 1.959/96; PL nº 2.256/96; PL nº

(Às Comissões de Seguridade Soci- 2.286/96; PL nº 2.287/96; ~L nº 2.320/96; PL nº
ai e Família; e de Constituição e Justiça 2.334/96; PRC nº 109/96; PDC nº 380/97; PDC nº
e de Redação(Art. 54) - Art. 24,11) 385/97; PEC nº 529/97; PL nº 3.658/97; PL nº

*Projeto inicial publicado no OCO de 11-12-97. 3.718/97; PL nº 3.724/97; PL nº 3.725/97;1 PL nº
3.794/97; PRC nº 118/97; PRC nº 123/97; PRC nº
135/97; PEC ng 540/97; PL nº 2.708/97; PL nº
2.713/97; PL nº 2.746/97; PL nº 2.864/97; pL nº
3.129/97; PL nº 3.333/97; PL nº 3.334/97; pi- nº

, I

3.407197; PL nº 3.413/97; PL nº 3.474/97; PL nº
3.475/97; PL nº 3.657/97; PRC nº 140/97; PRC nº
156/97; PL nº 4.043/97; PL nº 4.042/97; pL nº
4.041/97; PL nº 4.040/97; PL nº 4.039/97; PL nº
4.038/97; PL nº 4.037/97; PL nº 3.798/97j pl n~
3.868/97; PL nº 3.875/97; PL nº 3.910/97; PL nº
3.921/97; PL nº 4.024/97; PL nº 4.025/97; PL nº
4.026/97; PL nº 4.027/97 PL nº 4.028/97; PL nº
4.029/97; PL nº 4.030/f!7; PL nº 4.031/97; PL nº
4.032/97; PL nº 4.033/97; P~ nº 4.034/97; FL nº
4.035/97; PI- nº 4.036/97; PL nº 4.178/98; PL nº
4.179/98; PL nº 4.322198; PL nº 4.361/98; PL nº
4.370/9~; PL nº 4.420198; PL nº 4.507/98; P~ nº
4.603/98; PL nº 4.644/98; PL nº 4.645/98; PL nº,
4.652/98; PL nº 4.697/98; PL nº 4.699/98; PL nº
4.700/98; PL nº 4.701/98; PL nº 4.713/98; PL nº
4.714/98; PL nº 4.755/98; PL nº 4.829/98; pL nº
4.833/98; e PL nº 4.639/98. Indefiro quanto às de
mais proposições, em virtude de não restarem pre
sentes os requisitos do art. 105, do FIICD. Ofi
cie-se ao Requerente e, após, publique-se. - MI
chel Temer, Presidente.,

O nobre Deputado Paulo Paim formulou, em
10 de I fevereiro do corrente ano, requerimento de
desarquivamento de proposições de sua autoria,
com fulcro no art. 105, parágrafo único do Regi
mento Interno.

No tocante à matéria, defiro, presentes os re
quisitos constantes do art. 105 do RICO, o desar
quivamento das seguintes proposições: PL nº
1.009/88; PL nº 3.535/89; PL nº 3.814/89; PL nº
4.101/89; PL nº 4.676/90; PL nº 5.237/90; PL nº
5.919/90; PL nº 5.948/90; PL nº 5.958/90; PL nº
505/91; PL nº 660/91; PL nº 984/91; PL nº 2.704/92;
PL nº 2.878/92; PL nQ 3.406/92; PL nº 3.814/93; PL
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I - Relatório

A proposição sob análise pretende alterar o
art. 103 da Lei nQ 8.213, de 24 de julho de 1991, que
trat~ dos institutos da decadência e da prescrição
relativamente ao direito previdenciário, o qual foi
modificado pelas Leis n!!! 9.528, de 10 de dezembro
de 1997 e 9.711, de 20 de novembro de 1998. Inten
ta o projeto de lei em tela restabelecer a redação
original do dispositivo, a fim de garantir, ainda que
decorrido os prazos legais para efeito de requeri
mento, o direito adquirido do segurado que tiver
atendido as exigências para a percepção de benefí
cio previdenciário.

Em sua justificação, o autor ressalta que as mo
dificações operadas no dispositivo em tela ''visam im
pedir o exercício do direito adquirido, alterando radi
calmente o que originalmente assegurava o art. 103,
em conjunto com o art. 102.. :'.

No prazo regimental, não foram oferecidas
emendas, à proposição.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

É indiscutível a relevância da matéria objeto do
Projeto de Lei nQ 4.031 , de 1997, de autoria do Depu
tado Paulo Paim, uma vez que procura restabelecer o
direito que a Lei nº8.213, de 24 de julho de 1991, ori
ginalmente garantia aos segurados que houvessem
cumprido os requisitos estabelecidos para percepção
dos benefícios previdenciários, ainda que d~corridoo
prazo de prescrição. -

Com efeito, dispunha a referida lei em seu art.
103 que:

"Art. 103. Sem prejuízo do direito ao benefício,
prescreve em 5 (cinco) anos o direito às prestações
não pagas nem reclamadas na época própria, res
guardados os direitos dos menores dependentes, dos
incapazes ou dos ausentes."

Com a edição da Lei nº 9.528, de 10 de dezem
bro de 1997, o citado dispositivo foi alterado, passan
do a vigorar acrescido de parágrafo único com a se
guinte redação:

"Art. 103. É de dez anos o prazo de decadên
cia de todo e qualquer direito au ação do segurado
ou beneficiário para a revisão do ato de concessão
de benefício, a contar do dia primeiro do mês se
guinte ao do recebimento da primeira prestação ou,
quando for o caso, do dia em que tomar conheci
mento da decisão indeferitória definitiva no âmbito
administrativo.

Parágrafo único. Prescreve em 5 (cinco) anos, a
contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e
qualquer ação para haver prestações vencidas ou
quaisquer restituições ou diferenças devidas pela
Previdência Social, salvo o direito dos menores, inca
pazes e ausentes, na forma do Código Civil."

Posteriormente, a Lei nº9.711, de 20 de novem
bro de 1998 unificou em 5 anos os prazos de deca
dência e de prescrição, alterando novamente o caput
do referido dispositivo, o qual passou a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 103. É de cinco anos o prazo de decadên
cia de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou
beneficiário para a revisão do ato de concessão de
benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao
do recebimento da primeira prestação ou, quando for
o caso, do dia em que tomar conhecimento da deci
são indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Parágrafo único. Prescreve em 5 (cinco) anos, a
contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda
e qualquer ação para haver prestações vencidas ou
quaisquer restituições ou diferenças devidas pela
Previdência Social, salvo o direito dos menores, inca
pazes e ausentes, na forma do Código Civil."

Ante o exposto e tendo em vista que as modifi
cações introduzidas no dispositivo supra citado real
mente omitiram a expressa garantia em relação ao di
reito adquirido dos segurados, prevista na sua reda
ção original, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 4.031, de 1997.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2000. - Depu
tado Or. Roslnha, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei de nº 4.031 , de 1997, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Dr. Rosinha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e

Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo,
Alceu Collares, Almerinda de Carvalho, Ângela Gua
dagnin, Antônio Palocci, Armando Abílio, Carlos Mos
coni, Costa Ferreira, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias,
Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduar
do Seabra, Eni Voltolini, Euler Morais, Henrique Fonta
na, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, Jorge Costa,
José Unhares, Lídia Quinan, Luci Choinacki, Osmânio
Pereira,Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos,
Renildo Leal, Ronaldo Caiado, Saraiva Felipe, Saulo
Pedrosa, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Be
zerra, Ursicino Queiroz e Vicente Caropreso.



I - Relatório

O Projeto sob análise, de autoria do ilustre De
putado ENIO BACCI,-propõe a instituição de um "Pro
grama de Incentivo aos Doadores, Em Vida" que ofe
receria um "check up" anual gratuito para os que se
dispusessem a doar órgãos em vida.

Tal exame, segundo seu nobre Autor, seria cus
teado pelo Governo Federal mediante convênio com
estados e municípios.

A Justificação que acompanha o Projeto arrola
como argumento a favor de sua aprovação a grande
fila de pessoas aguardando transplantes e o abando
no a que estariam relegados os que se dispõem a
doar em vida órgãos, mesmo que para ente queridos.

A matéria é de competência deste Órgão Técni
co, cabendo-nos pronunciarmo·nos em caráter termi
nativo. Deverá ser ouvida, ainda, a douta Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação quanto à
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Nos prazos regimentais não foram apresenta
das Emendas. É o Relatório.

11 - Voto do Relator

Não resta a menor dúvida que as intenções do
eminente Deputado ENIO BACCI são as mais justifi-

TERMO DE RECEBIMENTO OE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!l4.091/98

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimen~o
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 27 de maio de 1999, por clnco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 8 dejunho de 1999. - Eloízlo
Neves Guimarães, Secretário.

DESPACHO DO PRESIDENTE

Oesarquivem-se os Projetos de Lei de nºs
629/95, 2.814/97, 2.815/97, 2.953/97, 2.954/97,
3.446/97 3.450/97, 3.478/97, 3.479/97, 3.480/97,
3.538/97, 3.595/97 3.832197, 3.987/97, 3.988/97,
3.989/97, 3.990/97, 3.991/97, 3.992/97, 3.994/97,
3.995/97, 4.083/98, 4.085/98, 4.086/98, 4.087/98,
4.088/98, 4.089/98, 4.091/98, 4.226/98, 4.227/98 e
4.483/98, em conformidade ao disposto no art. 105,
parágrafo único, do RICO.

Declaro prejudicado o requerimento de desar
quivamento quanto aos PLs de nºs: 22195, 306/95,
424/95, 440/95, 2.913/97, 3.134/97, 3.154/97 e
3.548/97, por estarem definitivamente arquivados.
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Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. - Prejudicado, também, o requerimento quanto
Deputado Jorge Alberto, Primeiro Vice-Presidente aos PLs de nºs 4.090/98 e 4.084/98, por terem sido
no exercício da Presidência. devolvidos ao autor.

*PROJETO DE LEI Nº4.091-A, DE 1998 Ainda, prejudicado ficéLO..1equelirDe.ntCUluanto
(Do Sr. Enio Bacci) ao PL de nº 3.993/97, por não se encontrar o mesmo

arquivado.
Finalmente, resta prejudicado o reqyerimento

quanto aos PLs de nºs 4.463/98 e 4.668/98, por terem
sido declarados prejudicados.

Oficie-se ao Requerente e, após, publique-se.
Em 3 de março de 1999. - Michel Temer, Presi

dente

Institui o Programa de Incentivo aos
doadores de órgãos, em vida; tendo pa
recer da Comissão de Seguridade Social
e, Família pela rejeição (Relator: Deputa
do Antônio Palloci).

(Ás Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, li)

*Projeto inicial publicado no DCD de 27-1-1998.

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMrUA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NS! 4.091/98

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 30 de março de'1998, por cinco
sessões. Esgotado o prazo não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 7 de abril de 1998. - Jorge
Henrique Cartaxo, Secretário.



11- PARECER DA COMISSÃO
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

*PROJETO DE LEI Nl:!4.179-B, DE 1998
(Do Sr. Paulo Paim)

Altera dispositivos da Lei n!! 9.294,
de 15 de julho de 1996 e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão
de Agricultura e Política Rural, pela apro
vação (relator: DEP. PAULO JOSÉ
GOUVÊA); e da Comissão de Seguridade
Social e Família, pela aprovação (relator:
Dep. Antonio Palocci).

(Às Comissões de Agricultura e
Política Rural; de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, li))

SUMÁRIO

1- PARECER DA COMISSÃO
DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL

* Projeto inicial publicado no DCD de 28-2-98

- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- parecer da Comissão

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLfTICA
RURAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 4.179/98

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime
mente, o Projeto de Lei de nº 4.091, de 1998, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Antônio Palocci.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e Celso
Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo, Alceu
Collares, Almerinda de Carvalho, Angela Guadagnin,
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cáveis. De fato, a Nação se vê consternada com a Antônio Palocci, Armando Abílio, Carlos Mosconi,
imensa fila de pessoas que aguardam, contando os Costa Ferreira, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr.
minutos, a sua vez de receber um ou mais órgãos e Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo
retomar à normalidade de suas vidas, afastando o ho- Seabra, Eni Voltolini, Euler Morais, Henrique Fonta-
rizonte sombrio da dor e da morte que paira perma- na, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, Jorge Costa,
nentemente sobre os renais crônicos, cardiopatas, di- José Unhares, Lídia Quinan, Luci Choinacki, Osmâ-
abéticos, e outros portadores de patologias passíveis nio Pereira, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Ma-
de cura via transplante. tos, Renildo Leal, Ronaldo Caiado, Saraiva Felipe,

Ocorre, entretanto, que há um consenso entre Saulo Pedrosa, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho,
os especialistas na matéria de que os transplantes in- Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e Vicente Caropreso.
tervivos só devem ocorrer entre pessoas com grau de Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. -
parentesco muito próximo. Isto porque, se assim não Deputado Jorge Alberto, 1º Vice-Presidente no exer-
for, corre-se o sério e muito provável risco de se estar, cício da Presidência.
na verdade, incentivando o odioso e nefando comér
cio de órgãos.

Com efeito, desde que, a LEI Nº 9.434, DE 4 DE
FEVEREIRO DE 1997, alterou as disposições da LEI
Nº8.489, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1992, e permitiu
a doação intervivos sem grau de parentesco, tais doa
ções cresceram em número muito acima do espera
do, levantando a suspeita de que tais doações são fei
tas mediante compra.

Dados colhidos na publicação denominada Re
gistro Brasileiro de Transplantes, publicado pela
Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos 
ABTO -, dão conta de que os transplantes renais com
rim de doador cadáver representavam cerca de 52%
em 1995. Após a vigência da aludida norma jurídica,
essa modalidade caiu para algo em torno de 44%.

Hoje, os peritos nessa área atestam que muito mais
eficaz seria o Estado investir em uma campanha perma
nente e bem planejada para incentivar a doação post
morten, como é feita em muitos países desenvolvidos.

Sendo assim, por melhores que sejam as inten
ções do ilustre Parlamentar gaúcho, entendemos que
a essência da proposição vai na contramão daquilo
que é desejável para nosso País.

Isto posto, nosso voto é pela rejeição do Projeto
de Lei nº 4.091, de 1998.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999.
Deputado Antônio Palocci, Relator.



I - Relatório

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas,
a partir de 30-4-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 7 de maio de 1999. - Moizes
Lobo da Cunha, Secretário.

COMISSÃO DE AGRiCuLTURA E POLíTICA
RURAL

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do ilustre
Deputado Paulo Paim, propõe uma nova redação
para o art. 811 da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996,
que "dispõe sobre as restrições ao uso e à propagan
da de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medi
camentos, terapias e defensivos agrícolas, nos ter
mos do § 4Q do art. 220 da Constituição Federal".

Justificando sua iniciativa, o Autor da proposi
ção em causa relata as conseqüências danosas do
abuso de agrotóxicos sobre a saúde de trabalhadores
rurais e da população erp geral, bem assim sobre o
meio ambiente. Informa que cerca de 3.500 casos de
intoxicação aguda por agrotóxicos são registradas
oficialmente no Brasil a cada ano, numeras esses que
representam apenas uma pequena amostra da reali
dade. Sendo o Brasil o terceiro maior consumidor
mundial dos insumos em questão, destaca que S13U
emprego abusivo tem provocado desastres nos pia
nos biológico, econômico e sanitário. Propõe, por con
seguinte, que as normas relativas à propaganda des
ses produtos sejam ainda mais restritivas, incorpo
rando advertências semelJ1antes às já prescritas para
os produtos fumígaros.

De acordo com o despacho da Mesa da Câma
ra dos Deputados, o projeto deverá ser apreciado
pelas Comissões de Agricultura e Polftica Rural; de
Seguridade Social e Família; e de Constituição e
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determinou a abertura - e divulgação na Ordem do 4.713/98; PL nº 4.714/95; PL nº 4.755/98; PL nº
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de 4.829/98; PL nº 4.833/98; e PL nº 4.639/98.
emendas, a partir ~e 14-5-98, por cinco sessões. Indefiro quanto às demais proposições, em vir-
Esgotad~ o prazo, nao foram apresentadas emendas tude de não restarem presentes os requisitos do art.
ao substItutIvo. 105, do RICO. Oficie-se ao Requerente e, após, publi-

Sala da Comissão, 22 de maio de 1998. - Moi- que-se. - Michel Temer, Presidente.

zes Lobo da Cunha, Secretário. COMISSÃO DE AGRICULTURA E POlÍTICA

DESPACHO DA PRESIDIÊNCIA RURAL

O nobre Deputado Paulo Paim formulou, em 10 TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
de fevereiro do corrente ano, requerimento de desar- PROJETO DE LEI N2 4.179/98
quivamento de proposições de sua autoria, com ful-
cro no art. 105, parágrafo único do Regimento Interno.

No tocante à matéria, defiro, presentes os requi
sitos constantes do art. 105 do RICD, o desarquiva
mento das seguintes proposições: PL nº 1.009/88; PL
nº 3.535/89; PL nll 3.814/89; PL nll 4.101/89; PL nll

4.676/90; PL nº 5.237/90; PL nº 5.919/90; PL nº
5.948/90; PL nº 5.958/90; PL nº 505/91; PL nº 660/91 ;
PL nll 984/91; PL nll 2.704/92; PL nº 2.878/92; PL nº
3.406192; PL nº 3.814/93; PL nº 4.565/84; PL nº
4.567'/94; PL nll 4.573/94; PL nº 4.585/94: PL nll

4.594/94; PL nº 4.653/94; PL nº 4.710/94; PL nº
4.853/84; PL nº 2195; PL nº 124/95; PL nº 139/95; PL
nº 380/95; PL nº 403/95; PL nº 552195; PL nº 661/95;
PL nº 671/95; PL nº 759/95; PL nº 853/95; PL nº
871/95; PL nº 1.032195; PL nº 1.239/95; PL nº
1.361/95; PL nº 367/95; PL nº 1.847/96; PL nº
1.959/96; PL nº 2.256/96; PL nº 2.286/96; PL nº
2.287/96; PL nº 2.320/96; PL nº 2.334/96, PRC. nº
109/96; PDC. nº 380/97, PDC. nº 385/97, PECo
529(97; PL 3.658197; PL nº 3.718/97; PL nº 3.724/97;
PL nº 3.725/97; PL nº 3.794/97; PRC. nº 118/97, PRC.
nº 123/97; PRC. nº 135/97; PECo nº 540/97; PL nº
2.708/97; PL nll 2.713/97; PL nº 2.746/97; PL nll

2.864/97; PL nº 3.129/97; PL nº 3.333/97; PL nº
3.334/97; PL nll 3.407/97; PL nº 3.413/97; PL nll

3.474/97; PL nº 3.475/97; PL nll 3.657/97; PRC. nll

140/97; PRC. nº 156/97; PL nº 4.043/97; PL nº
4.042197; PL nS! 4.041/97; PL nº 4.040/97; PL nº
4.039/97; PL nll 4.038/97; PL nº 4.037/97; Pi.. nº
3.798/97; PL nll 3.868/97; PL nº 3.875/97; PL nº
3.910/97; PL nº 3.921/97; PL nº 4.024/97; PL nº
4.025/97; pL nll 4.026/97; PL nº 4.027/97; PL nll

4.028/97; PL nQ 4.029/97: PL n2 4.030/97; PL nº
4.031/97; PL nll 4.032/97; PL nº 4.033/97; PL nº
4.034/97; PL nº-4.035/97; PL nº 4.036t97; PL nll

4.178/98; PL nll 4.179/98; PL nº 4.322/98; PL nº
4.361/98; PL nº 4.370/98; PL nº 4.420/98; PL nll

4.507/98; PL nº 4.603/98; PL nº4.644/98; PL nº
4.645/98; PL nº 4.652/98; PL nº 4.697/98; PL nº
4.699/98; PL nº 4.700/98; PL nº 4.701/98; PL nll



COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 4.179-Al98

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Pre~idente

determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 17 de junho de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto. -

Sala da Comissão, 24 de junho de 1999. - Eloí
zio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do ilus
tre Deputado Paulo Paim, propõe uma nova redação
para o art. 82 da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996,
que "dispõe sobre as restrições ao uso e à propagan
da de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medi
camentos, terapias e defensivos agrícolas, nos ter
mos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal."

O propósito maior do PL citado é fixar condições
mais rígidas e cuidadosas para a propaganda de
agrotóxicos, determinando maiores orientações
quanto às precauções no emprego, consumo ou utili
zação, bem como o uso obrigatório de frases de ad
vertência, a exemplo do que ocorre atualmente com

11 - Voto do Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o PL nº 4.179/98, nos termos do parecer do
Relator, Deputado José Gouvêa.
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Justiça e de Redação (esta última, quanto aos as~ Estiveram, presentes os Senhores Deputados:
pect~s previstos no art. 54 do Regime,nto Interno). Augusto Nardes, Xico Graziano e Antônio Jor-
Arqulv~dona f~r'!1a do ~rt. 105 do Re~lment.o Inter- ge (Vice-Presidentes), Abelardo Lupion, Jaime Fer-
no, ao fmal da ultima legIslatura, o projeto fOI desar- d J I d H II d R Id C ' d Z'I B. d f . d 1999 ' d nan es, oe e o an a, ona o ala o, I a e-
qUlva o em everelro e , a requenmento e C I D C f" M M I C
seu Autor. zerra, ar os unga, on UCIO oura, arce o as-

N
- f t d d . t tro, Moacir Micheletto, Nelson Meurer, Themísto-
ao oram apresen a as emen as ao proJe o, " , ,

nesta Comissão, decorridos os prazos regimentais, eles Sampaio, ~aldemlr Moka, A~lvaldo Vale, ,Car-
na Legislatura anterior e na presente. [os ,~atata, .Da~llo de Cast~o, LUI~ Carlos Hemze,

É o relatório. Odlho Balbmottl, Paulo Jose Gouvea, Saulo Pedro
sa, Sérgio Reis, Adão Pretto, Gera[do Simões, João
Grandão, Nilson Mourão, Valdir Ganzer, Almir Sá,
Roberto Balestra, Helenildo Ribeiro, Nilton Capixa
ba, Giovanni Queiroz, Pompeo de Mattos, Carlos
Curye Romel Anízio e, ainda, Betinho Rosado, Edi
nho Araújo, Wellington Dias, Aldo Rebelo, João
Tota, Felix Mendonça, Agnaldo Muniz, Eujácio Si
mões e Marcos de Jesus.

Sala da Comissão, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Augusto Nardes, 1º Vice-Presidente o exercício
da Presidência.

o exame dos aspectos de competência desta
Comissão de Agricultura e Política Rura[ revelou ser
o PL nº 4.179/98 extremamente meritório, ao propor
dar-se nova redação a dispositivos da Lei nº 9.294,
de 15 de julho de 1996, contribuindo decisivamente
para que os agrotóxicos e afins sejam utilizados de
forma mais eficiente e segura e, conseqüentemen
te, para que se reduzam os acidentes e os casos de
contaminação que têm afetado pessoas e o meio
ambiente.

Com a modificação que se pretende efetuar na. ,
norma legal em vigor, a propaganda de agrotóxicos
passará a ser restrita a material e publicações dirigi
dos ao seu público-alvo, evitando que a população em
geral continue perigosamente exposta a esses instru
mentos de pressão para o consumo de produtos que,
se utilizados de forma divergente daquelas para as
quais foram testados e estão recomendados na forma
do competente registro, provocarão danos à saúde
humana e ao meio ambiente.

Ademais, as advertências que a lei já determina
sejam veiculadas na propaganda de produtos fumíge
ros representam um importante instrumento para coi
bir-se o abuso no consumo dos mesmos, cujos male
fícios à saúde são evidentes. A adoção de semelhan
te estratégia com respeito aos agrotóxicos, como pro
põe o projeto sob análise, certamente trará grandes
benefícios.

Com base no exposto, voto pela aprovação do
PL nº 4.179, de 1998.

Sala da Comissão, 18 de maio de 1999. - Depu
tado Paulo José Gouvêa, Relator.



11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famflia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei de nQ4.179-A, de 1998, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Antônio Palocci.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e Celso
Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo, Alceu
Collares, Almerinda de Carvalho, Ângela Guadagnin,
Antônio Palocci, Armando Abílio, Carlos Mosconi,
Costa Ferreira, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr.
Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo
Seabra, Eni Voltolini, Euler Morais, Henrique Fontana,
IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, Jorge Costa,
José Unhares, Udia Quinan, Luci Choinacki, Osmâ
nio Pereira, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Ma·
tos, Renildo Leal, Ronaldo Caiado, Saraiva Felipe,

11 - Voto do Relator
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os cigarros, sobre os riscos de tais produtos e os ma- estão suscetfveis ao manipularem estas substâncias;
lefícios que eles podem provocar. que a imensa maioria dos rios e córregos brasileiros

Em sua justificativa, o eminente Autor da propo- já estão contaminados com agrotóxicos; que muitos
sição, aponta as graves conseqüências que o uso dos alimentos que comemos cotidianamente devem
abusivo e inadequado dos agrotóxicos provoca sobre conter resíduos destas susbstâncias acima do limite
a saúde dos trabalhadores rurais, o meio ambiente e permitido; e que, acima de tudo que não há monitora-
a saúde coletiva. Há um número de mortes, envene- mento nem fiscalização suficientes sobre estas con-
namentos e intoxicações de pessoas - bem como de taminações e perigos para a saúde humana, vegetal
trabalhadores que tornam-se inválidos por problemas e animal. I

neurológicos causados pelos agrotóxicos - cuja mag- Entendemos que a modificação proposta na
nitude não é conhecida no Brasil. Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, irá contribuir

Sem deixar de destacar os benefícios trazidos significativamente para que os agrotóxicos sejam
pelos pesticidas, principalmente no campo da produti- utilizados de forma mais segura e racional e, com
vidade agrícola, o Autor também aponta o Brasil como isso, diminuir a probabilidade dos acidentes e das
terceiro maior consumidor mundial dos insumos em contaminações que tanto prejuízo causam àS pes-
questão, atrás apenas dos EUA e do Japão, e que este soas e ao ambiente.
intenso consumo em nosso País tem provocado de- Pelo projeto, a propaganda de agrotóxicos pas-
sastres nos planos biológico, econômico e sanitário. sa a ser restrita aos materiais e publicações dirigidos

A proposição em pauta já foi apreciada na Co- especificamente ao agricultores e produtores rurais. E
missão de Agricultura e Política Rural onde foi aprova- devem conter orientações e informações suficientes e
da unanimemente. Além desta Comissão de Seguri- conformes com as especificações aprovadas nos re-
dade Social e Família (CSSF), deverá ser analisado gistros dos produtos.
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Reda- De outro lado, a publicação de advertências, se-
ção. melhantes às que já existem para os produtos fumí-
I Arquivada na forma do art. 105 do Regimento geras, sobre os riscos e perigos dos agrotóxicos,
Interno, ao final da última legislatura, o projeto foi de- constituem um importante instrumento de educação
sarquivado em fevereiro de 1999 por requerimento de e de inibição do consumo desregrado e inadequado
seu Autor. destas perigosas substâncias.

No prazo regimental, não foram apresentadas Pelos motivos acima expostos e pela seriedade
emendas na legislatura anterior e na presente. dos problemas de saúde pública envolvidos, nos ma·

É o relatório. nifestamos pela aprovação do PL nº 4.179, de 1998.
Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999.

Deputado Antônio Palocci, Relator.
Está correto o insigne Autor quando comenta que

não temos, no Brasil, informação fidedignas sobre os
efeitos negativos nas pessoas, nos alimentos e no
meio ambiente, causados pelo uso dos agrotóxicos.

Com efeito, existem pouquíssimos dados ou es
tudos que se relacionam com os riscos e prejuízos ca·
usados pelo uso abusivo de agrotóxicos inclusive os
que façam a ligação direta com doenças e outros
agravos à saúde. As informações sobre intoxicações
talvez não cubram nem dez por cento dos casos efeti
vamente ocorridos em nosso território.

Sabe-se, contudo, que milhares de mortes por
envenenamento com estes insumos já ocorreram, e
ainda ocorrem; que milhares de trabalhadores apo
sentam-se precocemente por problemas de saúde
causados por esses envenenamentos; que o uso ina
dequado e abusivo dos pesticidas é uma das primei
ras causas de intoxicações no Brasil; que nossos agri
cultores não sabem dos perigos e dos riscos a que



SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Senhor Presidente,
Nos termos do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados, requeiro a V. Exª a reapresentação e

REQUERIMENTO
(Do Sr. Enio Bacci)

Requer a reapresentação de propo
sições.

*PROJETO DE lEI N2 4.226-A, DE 1998
(Do Sr. Enio Bacci)

Dispõe sobre a obrigatoriedade das
casas noturnas em distribuir camisinhas
aos frequentadores e dá outras providênci
as; tendo parecer da Comissão de Seguri
dade Social e Família pela aprovação, com
emendas (Relator: Deputado Dr. Rosinha).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 14-3-98

- termo de recebimento de emendas - 1998

- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do Relator

- emendas oferecidas pelo Relator (2)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMfuA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE lEI N2 4.226/98

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Intemo da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente deter
minou a abertura- e divulgação na Ordem do Dia das C0
missões - de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 24 de abril de 1998, por cinco sessões. Esgotado
o prazo não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 6 de maio de 1998. - André
de Borba Amaron, Secretário Substituto.
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Saulo Pedrosa, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, continuidade no tramite dos projetos de lei, a seguir
Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e Vicente Caropreso. relacionados, que são de minha autoria:

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. - PL nº 22/95
Deputado Jorge Alberto, Primeiro-Vice-Presidente, PL nº 440/95
no exercício da Presidência PL nº 2.815/97

PL nº 2.954/97
PL nº 3.446/97
PL nº 3.479/97
PL nº 3.548/97
PL nº 3.987/97
PL nº 3.990/97
PL nº 3.993/97
PL nº 4.083/98
PL nº 4.086/98
PL nº 4.089/98
PL nº 4.226/98
PL nº 4.483/98
PL nº 306/95
PL nº 629/95
PL nº 2.913-A/97
PL nº 3.134/97
PL nº 3.450/97

PL nº 3.480-A/97
PL nº 3.595/97
PL nº 3.988/97
PL nº 3.991/97
PL nº 3.994/97
PL nº 4.084/98
PL nº 4.087/98
PL nº 4.090/98
PL nº 4.227/98
PL nº 4.668/98
PL nº 4.24/95
PL.nº 2.814/97
PL nº 2.953/97

PL nº 3.154/97
PL nº3.478-B/97
PL nº 3.538/97
PL nº 3.832197
PL nº 3.989/97
PL nº 3.992197
PL nº 3.995/97
PL nº 4.085/98
PL nº 4.088/98
PL nº 4.091/98
PL nº 4.463/98
Sala das Sessões, 2 de março de 1999. - Depu

tado Enio ~acci.



I - Relatório

PROJETO DE LEI N2 4.226/98

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente

I

determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 27 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas a? projeto.

Sala da Comissão, 8 de junho de 1999. - Eloízio
Neves Guimarães, Secretário.
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DESPACHO DO PRESIDENTE -da-lei; -alêm-d~nfeterminar que este -aplique "'penasn

aos infratores.
Os demais artigos são da praxe legislativa.

11 - Voto do Relator

A intenção do autor é absolutamente louvável
na perspectiva da luta contra as milhares de mortes
provocadas pelas doenças sexualmente transmissí
veis as chamadas "D.S.T," como a AIDS e a Sífilis.

Tem fórmula inteligente pois divide com a socie
dade civil, representada pelas casas noturnas onde há
grande concentração de jovens em fase de intensa ati
vidade sexual, a responsabilidade da luta contra o HIV.

Mas neste caso, entendo que o financiamento
de uma ação tão arrojada e fundamental não poderia
ser atribuída à iniciativa privada de forma arbitrária,
impondo-se uma obrigação sem a respectiva contra
partida de um único direito, benefício ou assistência
para os estabelecimentos convocados.

Mais correto, no entendimento deste relator se
ria que o próprio Ministério da Saúde, que é o órgão
responsável pela formulação e execução das polfti
cas públicas de saúde no Brasil, disponibilizasse os
recursos para a efetivação de um projeto desta mag
nitude e importância.

Outra intervenção importante é que, conjunta
mente à distribuição do preservativo, se proceda à en
trega de folhetos explicativos. Este procedimento, ali
ado à distribuição dos preservativos, deverá garantir
uma ação pedagógica mais completa ampliando a efi
cácia da ação preventiva.

Éfato qlJe o Brasil é o único país do mundo que
distribui gratuitamente o "coquetel" de medicamentos
anti-HIV aos portadores do vírus. Mas até hoje não foi
capaz de investir decisivamente na distribuição de
preservativos que, até o presente momento, é a única
maneira segura de prevenir a contaminação por meio
de relação sexual. Uma omissão que tem origem mais
provável em dogmas religiosos institucionalizados
pelo Estado brasileiro, do que propriamente a falta de
competência técnica de seus órgãos de saúde.

Outra incongruência da política de prevenção
das DST é a recusa do governo em renunciar à co
brança de impostos sobre a fabricação de preservati
vos. Uma renúncia que anualmente implicaria numa
importância abaixo de trinta e nove milhões de reais.

Embora, evidentemente, esta proposição deva
ser aprovada quanto ao mérito, sua forma requer ain
da algum aperfeiçoamento. Sendo assim, voto pela
aprovação do projeto no mérito, com aposição de
emendas.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 199. - De
putado Or. Rosinha, Relator.

Desarquivem~se os Projetos de Lei de nºs
629/95, 2.814/97, 2.815/97, 2.953/97, 2.954/97,
3.446197, 3.450/97, 3.478197, 3.479/97, 3.480/97,
3.538/97, 3.595/97, 3.832/97, 3.987/97, 3.988/97,
3.989/97, 3.990/97, 3.991/97, 3.992/97 3.994/97,
3.995/97, 4.083/98, 4.085/98, 4.086/98, 4.087/98,
4.088/98, 4.089/98, 4.091/98, 4.226/98, 4.227/98 e
4.483198, em conformidade ao disposto no art. 105,
parágrafo único, do RICD.

Declaro prejudicado o requerimento de desar
quivamento quanto aos PL de nºs: 22/95, 306/95,
424/95, 440/95, 2.913/97, 3.134/97, 3.154/97 e
3.548/97, por estarem definitivamente arquivados.

Prejudicado, também, o requerimento quanto
aos PL de nºs 4.090/98 e 4.084/98, por terem sido de
volvidos ao autor.

Ainda, prejudicado fica o requerimento quanto
ao PL de nº 3.993/97, por não se encontrar o mesmo
arquivado.

Finalmente, resta prejudicado o requerimento
quanto aos PL de nºs 4.463/98 e 4.668/98, por terem
sido declarados prejudicados.

Oficie-se ao Requerente e, após, publique-se.

Em 2-3-99. - Michel Temer Presidente.

Trata-se a proposição legislativa cujo objeto
principal é a capitalização social das ações de pre
venção de doenças sexualmente transmissíveis. Pre
tende para tanto, tornar obrigatória a distribuição de
preservativos por parte das "casas noturnas" estabe
lecidas em todo o território nacional, desde que te
nham capacidade mínima para abrigar quinhentas
(500) pessoas, segundo se pôde inferir.

No artigo segundo, atribui poder de fiscalização
ao Ministério da Saúde para fazer cumprir o objetivo
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EMENDAN9 1

Dê-se ao artigo 2º do projeto a seguin
te redação:

"Art. 2º Caberá ao Ministério da Saúde
e aos seus órgãos adjacentes a fiscalização
e a punição administrativa dos estabeleci
mentos instados por esta lei às ações de
distribuição de preservativos, bem como a
compra e a disponibilização regular de todo
o material profilático a ser distribuído.

Parágrafo único. Em todas as embalà
gens dos preservativos adquiridos pelo Mi
nistério da Saúde e disponibilizados para as
ações de que trata esta lei, deverão estar
expressos os seguintes termos:

"Distribuição Gratuita".
Sala da Comissão, 19 de agosto de 1999. - De

putado Dr. Rosinha, Relator.

EMENDA N9 2

Dê-se ao artigo 1º do projeto a seguin-
te redação: _

"Art. 1º As casas noturnas, entre elas,
boates, danceterias, bailões e similares, que
cobram qualquer tipo de ingresso e reservam
espaços para danças. que tenham capacida
de mínima para 500 pessoas, estão obriga
das à distribuir "camisinhas" e material de
consulta sobre as doenças sexualmente
transmissíveis, à todos os freqüentadores."

Sala da Comissão, 19 de agosto de 1999. - De
putado Dr. Rosinha Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nº 4.226, de 1998, com emen
das, nos termos do parecer do Relator, Deputado Dr.
Rosinha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e Celso
Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo, Alceu
Collares, Almerinda de Carvalho, Ângela Guadagnin,
Antônio Palocci, Armando Abílio, Carlos Mosconi,
Costa Ferreira, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr.
Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo
Seabra, Eni Voltolini, Euler Morais, Henrique Fontana,
IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, Jorge Costa,
José Unhares, Udia Quinan, Luci Choinacki, Osmâ
nio Pereira, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Ma
tos, Renildo Leal, Ronaldo Caiado, Saraiva Felipe,

Saulo Pedrosa, Seraffm Venzon, Sérgio CarValho,
Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de.2000.
Deputado Jorge Alberto 1º Vice-Presidente no exer-
cício da Presidência '

,- ,

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO - N2 1

Dê-se ao artigo 2º do projeto a seguin
te redação:

"Art. 2º Caberá ao Ministério da Saúde
e aos seus órgãos adjacentes a fiscalização
e a punição administrativa dos estabeleci
mentos instados por esta lei às ações de
distribuição de preservativos, bem como a
compra e a disponibilização regular de: todo
o material profilático a ser distribuído. -

Parágrafo único. Em todas as embala
gens dos preservativos adquiridos pelo Mi
nistério da Saúde e disponibilizados pàra as
ações de que trata esta lei, deverão·.estar
expressos os seguintes termos: "Distribui-
ção Gratuita". I'

Sala da Comissãó, 13 de' dezembro de 2000. 
Deputado Jorge Alberto 1g Vice-Presidente no exer-
cício da Presidência. - -

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO - Ne 2.
Dê-se ao artigo 1º do projeto a seguin

te redação:

"Art. 1º As casas noturnas, entre elas,.
boates, danceterias, bailões e similares, que
cobram qualquer tipo de ingresso e reservam
espaços para danças, que tenham capacida
de mínima para 500 pessoas, estão obriga
dos à distribuir "camisinhas" e material de
consulta sobre as doenças sexualmente
transmissíveis, à todos os freqüentadàres."

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Jorge Alberto 1º Vice-Presidente no éxercí-
cio da Presidência. IL.. -

*PROJETO DE LEI Nº4.726-A, DE 1998
1

(Do Sr. Átila Lins) ,

Concede isenção de tributos às mi
croempresas e empresas de pequeno
porte; tendo parecer da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, pela
aprovação (Relator: Deputado, Gerson
Gabrielli).

(Às Comissões de Economia, Jndústria
e Comércio; de FinalJças e Tributação (Mé-
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rito e Art. 54); e de Constituição e Justiça e Em 3-3-99. - Michel Temer, Presidente.

de Redação (art. 54) - Art. 24, 11) COMISSÃO DE ECONOMIA INDÚSTRIA
·Projeto inicialpublicado no OCO de 21-10-98 E COMÉRCIO'

I _

PARECER DA COMISSAO DE ECONOMIA, TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
- voto em separado

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 4.726198

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 10-11-98, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto. ,

Sala da Comissão, 16 de novembro de 1998.
A~améliaRibeiro Correia de Araújo, Secretaria.

OF. NII 008/CD/GP/99

Brasília, 3 de março de 1999.

Ao
Exmo. Sr.
Deputado Michel Temer
D.D. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex!! para solici

tar-lhe o desarquivamento dos projetos abaixo relaci
onados, afim de que eles possam continuar tramitan
do nesta Casa, até á apreciação final.

PL nº 1.815/96, PEC n2 577/98, PLC nIl 239/98,
PEC nº 594/98, PL nº 4.726/98 e o PLC nº 3/99.

Renovo a V. Exª protestos de consideração e
apreço. - Deputado Átila Lins.

Defiro, nos termos do art. 105. Pará
grafo Único do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL nº 4.726/98,
PLP nll 239/98 e PEC: 577/98 e 594/98.
Prejudico, o requerimento, quanto ao PL nll

1.815/96, arquivado definitivamente e o PLP
nº 3/99, por não ter sido arquivado. Ofi
cie-se ao requerente e, após, publique-se.

PROJETO DE LEI N2 4.726/98

Nos termos do art. 119, caput, I, e do art. 24, § 12,

combinado com o art. 166 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, o Senhor Presidente determi
nou a reabertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 12-4-99, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao projeto. ,

Sala da Comissão, 19 de abril de 1999. - José
Umberto de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O presente projeto de lei trata da isenção do pa
gamento de tributos federais das microempresas e
empresas de pequeno porte que optarem pelos bene
fícios da Lei nº9.317, de 5de dezembro de 1996, que
instituiu o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

O § 12 do art. 32 da referida Lei assegura às em
presas inscritas no Simples o pagamento mensal uni
ficado dos seguintes impostos e contribuições:
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, PIS/Pasep,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Cofins, IPI
e Contribuições para a Seguridade Social.

Nos termos do parágrafo único do art. 105 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o pro
jeto de lei em exame foi desarquivado, passando a in
tegrar a Ordem do Dia das Comissões.

Nesta Comissão, vencido o prazo regulamentar,
não foram apresentadas emendas à proposição.

Em abono de sua iniciativa, apresenta o autor a
justificação de que é nos dois primeiros anos de exis
tência que as microempresas e empresas de peque
no porte não resistem às pressões enfrentadas, en
cerrando suas atividades.

11 - Voto do Relator

As estatísticas sobre a mortalidade dos peque
nos negócio revelam que somente uma empresa em
cada cinco consegue sobreviver até o quinto ano de
vida, sendo que a grande concentração verifica-se
nos dois primeiros anos.

As causas desse elevado índice de insucesso
são bem conhecidas de todos que militam no meio em-



111 - Parecer da Comissão

Projeto de Lei nº 4.726, de 1998, de
autoria do Deputado Federal Átila Lins,
dispondo sobre "isenção de tributos às
microempresas e empresas de pequeno
porte".

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanime
mente o Projeto de Lei nº 4.726/98, nos termos do pa
recer do Relator, Deputado Gerson Gabrielli. A Depu
tada Maria Abadia apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João
Pizzolatti e Paulo Octávio - Vice-Presidentes; Alex
Canziani, Antônio do Valle, Clementino Coelho,
Emerson Kapaz, Francisco Garcia, José Machado,
Jurandil Juarez, Lídia Quinan, Márcio Fortes, Maria
Abadia, Ricardo Ferraço, Ronaldo Vasconcellos, Ro
berto Pessoa, Rubem Medina, Rubens Bueno e Zaire
Rezende.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. -
Deputado Enio Bacci, Presidente. .

Voto em Separado

O PL nº 4.726/98, de autoria do Deputado Átila
Lins, encontra-se em tramitação na Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, da Câmara dos De
putados, tendo como Relator o Deputado Gerson Ga
brielli, o qual apresenta Parecer favorável à matéria.

O texto proposto no referido projeto traz a se
guinte redação:

"Art. 12 As microempresas e empresas de pe
queno porte que optarem pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Micro
empresas e Empresas de Pequeno Porte 
SIMPLES, instituído pela Lei nº9.317, de 5 de dezem
bro de 1996, ficam isentas dos tributos federais des
critas no § 1º do art. 3º da mesma Lei nos dois primei
ros anos de atividade, contados a partir da data de
sua constituiç~o.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação."

Ar umenta o autor do projeto que "as maiores difi
culdades para essas células economlcas ao
,tes para o nosso país ocorrem nos dois primeiros anos
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presarial dos pequenos negócios: dificuldades de capi- nos negócios acabam, mais cedo ou mais tarde, por
tal de giro, elevadas taxas de juros, pouca experiência se enredar.
empresarial, fluxos de renda intermitentes, tudo levan- Sala da Comissão, 3 de maio de 1999. ..: Depu-
do os pequenos empresários inexoravelmente à ina- tado Gerson Gabrielli, Relator.
dimplência creditícia, tributária e previdenciária.

Muitos desses pequenos empreendedores fali
dos preferem ingressar na economia informal a en
cerrar suas atividades em definitivo, com o que conti
nuam, ainda, a dar grande contribuição à economia
real do País, por manterem oportunidades de ocupa
ção, enquanto as políticas oficiais de geração de em
pregos têm-se revelado impotentes para tanto.

É evidente que essa forma de sobrevivência in
formai, um ato de legítima defesa, prejudica muitos
setores da economia, em especial o sistema de previ
dência social e o reequilíbrio das contas públicas.

Assim, parece-me que seria mais produtivo e
eficaz, em termos econômicos e sociais, reconhecer
essa realidade, criando um sistema de proteção aos
pequenos negócios, especialmente durante a posta
em marcha de suas atividades, período em que, mes
mo nas grandes empresas, são necessários grandes
ajustes para que os empreendimentos possam forta
lecer-se e integrar-se ao mercado.

Destarte, entendo que não se pode analisar a
isenção de que se trata apenas sob o ângulo estrito
da atual conjuntura fiscal, porquanto o assunto envol
ve aspectos mais relevantes do ponto de vista político
e social, quais sejam: toda nação tem o dever de con
tribuir para a formação de uma classe de empreende
dores; de gerar empregos formais; de melhorar os pa
drões concorrenciais da economia em favor dos con
sumidores; de incrementar as receitas fiscais no mé
dio e longo prazo, de forma estável e suportável pala
base econômica do País; de utilizar mais intensiva
mente os fatores de produção abundantes e tradicio
nais; de melhorar os padrões de vida dos menos favo
recidos, promovendo a mobilização vertical; de criar
condições para uma melhor distribuição de renda; e,
por último, porém não menos importante, criar espe
ranças de dias melhores.

Essa as razões pelas quais em todos os países
desenvolvidos existem políticas de proteção e promo
ção dos pequenos empreendimentos, pois sem isso
não se pode criar uma verdadeira cidadania, impor
tante fator psicossocial para construir e fortalecer o
sentimento de nacionalidade.

Em face de todo o exposto, manifesto-me pela
aprovação do Projeto de Lei ng 4.126,de 1998, por
considerá-lo uma das grandes iniciativas para rever
ter o processo geral de insolvência em que os peque-



SEM

SUMÁRIO

I PROJETO APENSADO
PUBLICAÇÃO NO DCD: PL 2.514/00

11 PARECER DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- substitutivo oferecido p~lo Relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

PROJETO DE LEI N5! 2.514, DE 2000
(Do Sr. Paes Landim)

Modifica dispositivos da Lei nll

9,.424, de 24 de dezembro de 1996, que
dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
D~senvolvimento do Ensino Fundamen
tai e de Valorização do Magistério.

(Apense-se ao Projeto de Lei nQ 3.293,
de 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É alterado o art. 4º, IV da Lei nº9.424, de

24 de dezembro de 1996, passando a vigorar com a
seguinte redação:

"Art 4º ..

IV - nos Municípios, por no mínimo
seis membros, a saber:

a) um representante da Secretaria Mu
nicipal de Educação ou órgão equivalente:

b) um representante dos, diretores das
escolas públicas municipais do ensino fun
damentai;

o Voto:

Diante do exposto, manifesto meu voto favorável
no sentido de que o Relator elabore um substitutivo
corrigindo os vícios quanto às questões orçamentária
e constitucional, com o objetivo de que a proposição
não seja objeto de rejeição nas Comissões de Finan
ças e Tributação e de Constituição, Justiça e Reda
ção, respectivamente.

Sala das Comissões, 29 de maio de 1999.- Maria
de Lourdes Abadia, Deputada FederaÍ - PSDB/DF.

*PROJETO DE LEI N2 241-A, DE 1999
(Do Sr. Professor Luizlnho)

Altera a Lei nQ 9,.224, de 24 de de
zembr9 de 1996, que dispõe sobre o Fun
do de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do
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de existência, perfodo no qual a maioria delas não resis- - -----Magistério, na forma prevista-no art. -66, §-
te às pressões enfrentadas e fecha as portas". 72, do Ato das Disposições Constltuclo-

Em primeiro lugar, cabe fazer um alerta a respeito nais Transitórias; tendo parecer da Co-
da autoria do presente projeto de lei. De acordo com a missão de Educação, Cultura e Desporto
Constituição Federal vigente, em seu art. 61, § 1º, inciso pela aprovação deste e dos de n2s
11, alínea b, as leis complementares e ordinárias relati- 328199, 2.514/00 e 2.686/00, apensados,
vas a matéria tributária são de iniciativa privativa do Pre- cqm substitutivo (Relator: Deputado Gas-
sidente da República. Em conseqüência, a referida pro- tão Vi~ira). '\ '
posição deve ser objeto de questionamento na Comis- (As Comissões de Educação, Cultura
são de Constituição, Justiça e Redação posteriormente. e Desporto; e de Constituição e Justiça e de

Outro aspecto a ser considerado, e também Redaçao (art. 54) - Art. 24,11)
deve ser contestado na Comissão de Finanças e Tri- • Projeto ínícíal pubfícado no OCO de 20-3-1999
butação, é O das diretrizes para a elaboração da Lei - Projetos apensados com publicação no OCO:
Orçamentária, as quais devem observar a Lei nº PL nf} 328/99 (OCO de 23-3-9) e 2.686/00 (OCO de
9.692, de 27 de julho de 1998. 4-4-00) •

No art. 59 dessa lei, transcrito abaixo, estão es
tabelecidas limitações para a concessão ou amplia
ção de incentivos, isenções ou benefícios na área tri-

-butária. Cabl;l ressaltar a obediência ao princípio
constitucional, em se tratando de matéria tributária,
de estabelecer iniciativa privativa de leis por parte do
Poder Executivo.

"Art. 59. Não será aprovado projeto de lei ou edi
tada medida provisória que conceda ou amplie incenti
vo, isenção ou benefício, de natureza tributária ou fi
nanceira, sem a prévia estimativa de renúncia de rece
ita correspondente, devendo o Poder Executivo, quan
do solicitado pelo órgão deliberativo do Poder Legisla
tivo, efetuá-Ia no prazo máximo de noventa dias:'

Não obstante, trata-se de uma louvável proposi
ção no sentido de se reverter o quadro atual de cres
cente insolvência dos pequenos empreendimentos e,
em última análise, de se reduzir o elevado grau de in
formalidade na economia.
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Justificação

Recentemente, a Comissão de Educação, Cultu
ra e Desporto encaminhou, através de Subcomissão
especialmente criada para este fim, uma série de de
núncias à Procuradoria-Geral da República, relaciona
das à má aplicação e irregularidades na gestão de re
cursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magisté
rio - FUNDEF. O referido dossiê compilava fatos que
vêm sendo investigados em município de quatro esta
dos da Federação. Entretanto, a julgar pelo que tem
sido veiculado pela imprensa nacional e regiol1al, as ir
regularidades generalizaram-se para todos os esta
dos.

Os órgãos responsáveis pela fiscalizàção têm
sido lentos e não são poucas as injunções políticas a
que são expostos.

É preciso dar um basta aos desvios de punição
exemplar dos responsáveis pelos abusos cometidos
aprimorar continuamente os mecanismos de controle.
Este é o objetivo da proposição que ora apresenta
mos.

Para tanto os Conselhos Municipais de Acom
panhamento e Controle Social do Fundef devem ga
nhar mais autonomia face ao poder municipal, atra-

> vés de: previsão expressa da eleição de seus inte
grantes, aumento do número de pais de alunos, os
quais não poderão ter vínculo com a administração,
separação da representação dos pr?fessores da dos
diretores, criação de impedimento legal para o exercí
cio da função de conselheiro, por cônjuges ou paren
tes das autoridades fiscalizadas e responsáveis pela
contabilidade municipal. Outras medidas importantes

..................................,.'! ..,." ..••••••••••••,.

"Art. 42
I! •• i,.,.lI ••• ~ .

c) um representante dos professores "Art. 5º Os registros contábeis e os
de escolas públicas municipais do ensino demonstrativos gerenciais, mensais e atua·-
fundamental; Iizados, relativos aos recursos repassados,

ou recebidos, à conta do Fundo a que se
refere o art. 12, ficarão, permanentemente,
à disposição dos conselhos responsáveis
pelo acompanhamento e fiscalização, no
âmbito da União, do Estado, do Distrito Fe
deral ou do Município, e dos Órgãos fede
rais, estaduais e municipais de controle in
terno e externo.

Parágrafo único. Os dados referentes
ao Fundo constarão de forma discriminada
das prestações de contas a que se refere o
art. 72 da Lei n2 9.394 de 20 de dezembro
de 1996."

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

d) três representantes de pais de alu
nos, respeitado o disposto no § 72•

11

Art.2º São acrescidos ao art. 42 da Lei nº9.424,
de 24 de dezembro de 1996, seis parágrafos passan
do o artigo a ter a seguinte redação:

§ 52 Os membros do Conselho referi
dos nas alíneas b, c e d do inolso IV serão
eleitos por seus pares.

§ 62 São impedidos de integrar os
Conselhos a que se refere o caput:

a) o cônjuge e os parentes eonsangüf
neos ou afins, até o segundo grau ou por
adoção, do prefeito, vice-prefeito e secretá
rios municipais;

b) o tesoureiro, contador ou funcioná
rio de empresa de assessoria ou consultoria
que prestem serviços à municipalidade rela
cionados à administração ou controle inter
no dos recursos do Fundo;

c) o cônjuge e os parentes consangüí
neos ou afins, até o segundo grau ou por
adoção. das pessoas mencionadas no item b.

§ 72 É impedido de representar os pais
de alunos, nos conselhos a que se refere o
eaput, funcionário público que tenha vínculo
de subordinação hierárquica com os admi
nistradores dos recursos"do Fundo.

§ 82 Havendo atraso no pagamento da
remuneração dos profissionais do magisté
rio, os Conselhos a que se refere o caput
comunicarão de ofício, o fato ao Ministério
Público, ao Ministério da Educação e ao Tri
bunal de Contas competente.

§ 9º O mandato dos membros do con
selho a que se refere o caput será de, no
máximo dois anps, vedado o exercício da
presidência por representante da instância
fiscalizada.

§ 10. Os Tribunais de Contas compe
tentes promoverão, periodicamente, a capa
citação dos membros dos Conselhos a que
se refere o caput.

Art. 32É acrescido parágrafo único, ao art. 52 da
Lei n9 9324, de 24 de dezembro de 1996, passando a
vigorar com a seguinte redação:



LEI N2 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
t , '

Dispõe sobre o fundo de manuten-
,ção e des~nvolvimento do Ensino Funda
I: ~ental e ,de Valorização do Magistério,

na forma prevista no art. 60, § 72 do Ato
das Disposições Constitucionais Transi

; tórias e dá outras providências.
I

Art. 4º O acompanhamento e o controle social
sobre á participação, a transferência e a aplicação
dos recursos do Fundo serão exercidos, junto aos
respectivos governos, no âmbito da União, dos Esta
dos, do'Distrito Federal e dos Municípios, por Conse
lhos a serem instItuídos em cada esfera no prazo de
cento e oitenta dias a contar da vigência desta Lei.

§ ~ º Os Consel/lps serão constituídos, de acor
do com norma de cada esfera editada para esse fim:

I - em nível federal, por no mfnimo seis mem
bros, representando respectivamente:

a)' o Poder Executivo Federai;
b) o Conselho Nacional de Educação;
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são a fixação de um período de duração do mandato e) o Qonselho Nacional de Secretários de Esta-
e a, vedação do exercício da presidência por repre- do da Educação - CONSED;
sentante do órgão fiscalizado. dra-eonfederação Nacional-dos-Trabalhadores,

Os dados referentes ao Fundef devem ser des- em Educação - CNTE;
tacados nos documentos a que se refere o art. 72 da e) a União Nacional dos Dirigentes Municipais
I:.DB (balanços e relatórios bimestrais). de Educação - UNDIME;

H~vendo repasse regular de recursos, não se f) os pais de alunos e professores das escolas
justifica o·atraso salarial. Esta situação constitui indí- públicas do ensino fundamental, e
cio inequívoco de desvio de finalidade na aplicação 11 - nos Estados, por no mínimo sete membros,
dos reoursos do Fundef. Neste cas?, o Conselho d~ representando respectivamente:,
Acompanh~~ento e ~on~ole SOCial deve. encam~- a) o Poder Executivo Estadual;
nhar, de OfiCIO, comumcaçao do atraso salanal ao M!- b) P d E t' M'"

, t" P 'bl' M' , t" d Ed caça-o e ao TIr'l os o eres xecu IVOS umclpals;ms eno u ICO, ao InIS eno a u - _
bunal de Contas competente. c) O Conselho Estadual de Educaçao;

Aos Tribunais de Contas dos Estados caberá d) os pais de alunos e professores das escolas
proceder à capacitação dos conselheiros, a fim de públicas do en.sino funda~ental; , , ,
que este órgão fiscalizador possa atuar de maneira e) a seccional da Umao NaCional dos Dlngentes
eficiente. Municipais de Educação - UNDIME;

Se não tomarmos providências imediatas para f) a seccional da Confederação Nacional dos
que haja uma rigorosa fiscalização no tocante à cor- Trabalhadores em Educação - CNTE;
reta aplicação de~tes recursos, e mais, se os respon- g) a delegacia regional do Ministério da Educa-
sávei~lpelos desvios não forem exemplarmente puni- ção e do Desporto - MEC;
dos, a Nação assistirá em breve, na expressão preci- '" - no Distrito Federal, por no mínimo cinco
sa do jornal O Globo, a derrota de uma boa idéia., membros, sendó as representações as previstas no

Sàla das Sessões, 24 de fevereiro de 2000. - inciso 11, salvo as indicadas nas alíneas b, e, e g.
Deputado Paes Landim. IV - nos Muniéípios, por no mínimo quatro mem-

i'EGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA bras, represent~n~o res~e?tivamente: _ _
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - . a) a Secretaria MUniCipal de Educaçao ou órgao

CeDi equivalente;
b) os professores e os diretores das escolas pú

blicas do ensino fundamental;
c) os pais de ?Iunos; ,
d) os s.ervidores das escolas públicas do ensino

fundamental.
§ 2º Aos Conselhos incumbe ainda a supervisão

do censo escolar anual.
§ 32 Integrarão ainda os conselhos municipais,

onde houver, representantes do respectivo Conselho
Municipal de Educação.

§ 42 Os Conselhos instituídos, seja no âmbito fe
deral, estadual, do Distrito Federal ou municipal, não
terão estrutura administrativa própria e seus mem
bros não perceberão qualquer espécie de remunera
ção pela participação no colegiado, seja em reunião
ordinária ou extraordinária.

Art. 52 Os registros contábeis e os demonstra~

tivos gerenciais, mensais e atualizados, relativos
aos recursos repassados, ou recebidos, à conta do
Fundo a que se refere <;> art. 1, ficarão, permanente
mente, à disposição dos conselhos responsáveis
pelo acompanhamento e fiscalização, no âmbito do



11 - Voto do Relator

As propostas em tela referem-se a aspectos da
fiscalização e controle dos recursos do Fundef (com
posição e atribuições dos conselhos de acompanha
mento e controle social, transparência e disponibiliza
ção de dados e documentos, etc.).

O Pl nº 241/99 de autoria do Deputado Profes
sor luizinho, corrige uma lacuna no que se refere ao
acompanhamento e controle do Fundef pelo Conse
lho em nível nacional e prevê a disponibilização aos
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional, dos ex
tratos bancários referentes à conta do Fundef. Tra
ta-se de proposta que contribui para a transparência
do Fundo. A Subcomissão especial de acompanha
mento de denúncias referentes ao Fundef recolheu
pelo menos três relatos de negativa do gerente do
Banco do Brasil de disponibilizar os dados ao Conse
lho - o que é inadmissível e requer uma ação contun
dente das autoridades.

O Pl nº328/99 propõe a alteração do parágrafo
1º do art. 92, de modo a explicitar, como já se infere da
leitura dos parágrafos 2º e 3º, que a possibilidade de
utilização da parcela de 60% dos recursos do Fundef
para capacitação dos professores leigos é apenas
para a capacitação entendida como habilitação. Tanto
assim que se criou um quadro em extinção. A inter
pretação equivocada deste dispositivo acarretou uma
série de irregularidades, com a contratação apressa
da de instituições não qualificadas, que ministraram
cursos de capacitação no sentido amplo (e não de ha
bilitação), freqüentemente a preços exorbitantes. É o
que indica o relatório da CPI do Fundef que funcionou
na Assembléia legislativa do Estado do Ceará. Para
coibir estes abusos, o Conselho de Educação do Ce
ará editou a Resolução nº353/99, que prevê o prévio
credenciamento das instituições que oferecem estes
cursos junto ao Conselho.

Aproveitamos esta idéia em nosso Substitutivo.
Propomos que o prazo conferido para que o pro

fessor leigo se habilite tenha início apenas a partir da
implantação do Fundo, isto é, a partir de 1ºde janeiro
de 1998. Se assim não fosse, estar-se-ia dando uma
falsa oportunidade aos professores leigos, uma vez
que ainda não estavam disponíveis os recursos para
que fossem implantados os programas de "capacita
ção-habilitação".

A proposição prevê, ainda, a eleição pelos pa
res dos membros do Conselho de Acompanhamento

TíTULO VII
Dos Recursos Financeiros

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.
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Estado, do Distrito Federal ou do Município, e dos Esgotados os prazos e procedimentos regimen-
órgãos federais, estaduais e municipais de controle tais não foram recebidas emendas aos Projetos.
interno e externo. É o relatório.

Art. 6º A União complementará os recursos
do Fundo a que se refere o art. 1 sempre que, no
âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, seu
valor por aluno não alcançar o mínimo definido na
cionalmente.

Art. 72. As receitas e despesas com manuten
ção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e
publicadas nos balanços do Poder Público, assim
como nos relatórios a que se refere o § 3º do art. 165
da Constituição Federal.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 241, DE 199Q

Nos termos do art. 119, caput, 1 e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a srª Presi
denta determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 12 de
maio de 1999, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 19 de maio de 1999. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

Submete-se à análise desta Comissão o Projeto
de lei nº 241 de 1999, como projeto principal, trazen
do como apensos os Pl nºs 328/99, 2.514/2000 e
2.686/2000. Este bloco de projetos trata de aspectos
da fiscalização do Fundef, motivo pelo qual entendeu
oportunamente a Mesa, a pedido da presidência da
CECD, que sua tramitação fosse separada de proje
tos que cuidam de distribuição de recursos.

A tramitação dá-se nos termos do art. 24, 11, do
Regimento Interno da Casa.



"Art.3º ..

§ 10. O Diário Oficial do Estado publi
cará mensalmente o valor dos repasses efe
tuados às contas únicas e específicas de
cada Município e do Estado, vinculadas ao
Fundo, na forma do caput."

Art. 1º É instituído, no âmbito de ,cada
Estado e do Distrito Federal, o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magisté
rio - FUNDEF, o qual terá natureza contábil
e será implantado, automaticamente, c\ par
tir de 1º de janeiro de 1998." (NR)

Art. 22 É acrescido ao art. 32 da Lei nº
9.424, de 24 de dezembro de 1996, pará
grafo 10 com a seguinte redação:

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº241, DE 1999

(Apensos os Projetos de Lei nº 328, de 1999, e
2.514 e 2.686, de 2000)

Altera a Lei ne 9.424, de 24 de de
zembro de 1996, que dispõe sobre o Fun
do de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério, na forma prevista no art. GO, §
7º, do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1g São alterados a ementa e o art. 1º da Lei

nº 9.424, de 24 de dezembro 1996, passando a vigo
rar com a seguinte redação:

"Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de
1996

Dispõe sobre Desenvolvimento Valori
zação do o Fundo de Manutenção e Desen
volvimento do Ensino Fundamental e de Va
lorização do Magistério na forma prevista no
art. 60, § 7º, do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias. (NR)
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do Fundef, que representam a comunidade escolar. Assim sendo, oferecemos à abalizada análise
Esta medida necessária é acolhida em nosso Substi- dos nossos pares o anexo Substitutivo, em cuja forma
tutivo. Entendemos ainda que, re~peitado o resultado aprovamos os PL nºs 241 e 328, de 1999, e 2.514 e
da eleição o prefeito, formalmente nomear os mem- 2.686, de 2000, e recomendamos enfaticamente seja
bros do Conselho cujo mandato será extinto com o solicitada sua tramitação em regime de urgência.
fim do mandato do prefeito. Basta de impunidade para os que lesam a Educação!

O PL ng 2.514/2000, do nobre Deputado Paes Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000.-
Landim altera a composição dos Conselhos de Acom- Deputado Gastão Vieira, Relator.
panhamento e Controle Social do Fundef nos Municí
pios, aumentando o número de pais de alunos e cri
ando impedimentos para cônjuges e parentes de au
toridades municipais. Acreditamos que aperteiçoa a
legislação. É importante ressaltar que a maior parte
das denúncias encaminhadas à Subcomissão espe
cial do Fundef foi formulada por vereadores e sindica
tos, e raramente pelos Conselhos.

O PL nº 2.686/2000, de lavra dos Deputados GiI
mar Machado e Walter Pinheiro, cria também impedi
mentos e prevê que haja representação do Sindicato de
Trabalhadores existentes no município. Embora não es
clareça se os seus representantes são dos trabalhadores
em educação, a proposta pode ser aproveitada. Aliás,
nos Conselhos Nacional e Estadual, a indicação já é feita
pela Representação Sindical da área de educação.

,Há um amplo consenso na Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, que criou uma Subcomissão
especial para acompanhar as irregularidades na apli
cação dos recursos do Fundef, no sentido de apertei
çoar a legislação para coibir os atrasos e a má utiliza
ção dos recursos públicos destinados à educação.
Neste sentido, as propostas em análise são comple
mentares. As sugestões nelas contidas acrescenta
mos as seguintes:

..:. Inclusão da expressão "FUNDEF" na ementa
da lei e em seu primeiro artigo, uma vez que este
nome foi consagrado pela comunidade educacional;

- Exigência de prévio credenciamento que ates
te a qualidade dos cursos de habilitação para profes
sores leigos;

-Inclusão de representantes dos Conselhos Tu
telares no Conselho do Fundef;

- Explicitação no art. 11, de que, havendo com
plementação da União, os controle interno e externo
serão exercidos concorrentemente pelas esferas fe
deral e estadual;

- Previsão, na hipótese de complementação da
União, de litisconsórcio entre os Ministérios Públicos
estadual e federal.

- Previsão de atribuições específicas ao Minis
tério Público no que se refere às eleições do Conse
lho e ao ~companhamento de suas reuniões.



§ 92 São impedidos de representar os
pais de alunos nos Conselhos a que se refe
re o caput:

a) funcionários públicos que tenham
vínculo de subordinação hierárquica com os
administradores dos recursos do Fundo;

b) pessoas que tenham vínculos de
prestação de serviço com o poder público
municipal.

§ 10. Havendo atraso no pagamento
da remuneração dos profissionais do Magis
tério, os Conselhos a que se refere o caput
comunicarão de ofício, o fato ao Ministério
Público, ao Tribunal de Contas competente
e ao Ministério da Educação.

§ 11. O mandato dos membros do Con
selho a que se refere o caput será definido
em seu regimento interno, extinguindo-se ao
término do mandato do agente que procedeu
à sua nomeação, nos termos do § 6º.

§ 12. É vedado o exercício da presi
dência pelo representante da instância fis
calizada referido no § 1º, IV, a.

§ 13. No exercício de sua função de
controle social poderá o Conselho:

I - requisitar ao poder executivo, cópia
de documentos referentes a:

a) licitação, empenho, liquidação e pa
gamento de obras e serviços custeados
com recursos do Fundo;

b) folhas de pagamento dos profissio
nais do magistério, as quais deverão discri
minar aqueles em efetivo exercício no ensi
no fundamental público;

c) outros documentos necessários ao
desempenho de suas funções;

11 - realizar visitas e inspetorias in
loco para verificar:

§ 1º Os Conselhos, órgãos autônomos
não sujeitos a qualquer espécie de subordi
nação hierárquica, serão constituídos, de
acordo com a norma de cada esfera editada
para esse fim (NR):

1- .
11- .
111- .

IV - nos Municípios, por no mínimo
sete membros, a saber (NR):

a) um representante de Secretaria Mu
nicipal de Educação ou órgão equivalente;

b) um representante dos diretores das
escolas públicas municipais do ensino fun
damentai;

c) um representante dos professores
das escolas públicas municipais do ensino
fundamental;

d) três representantes de pais de alu
nos, respeitado o disposto no § 92;

e) um representante dos servidores
das escolas públicas do ensino fundamen
taI.

§ 1º .
§2º ..

§ 3º Integrarão ainda os conselhos
municipais, onde houver, representantes
dos respectivos Conselhos Municipais de
Educação e Conselhos Tutelares a que se
refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990. (NR)

§ 4º .

§ 52 Os membros dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social, referi
dos no § 12, inciso IV, alíneas b, c, d, e e no
§ 3º serão eleitos por seus pares.

§ 62 A eleição a que se refere o pará
grafo anterior será realizada no prazo de, no
máximo, 30 dias após a posse do titular do
Poder Executivo.

§ 72 O resultado da eleição será comu
nicada ao Poder Executivo que nomeará
imediatamente os eleitos.

§ 8º São impedidos de integrar os
Conselhos a que se refere o caput:
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Art. 3º E alterado o art. 4º da Lei nº 9.424, de 24 a) o cônjuge e os parentes consangüí-
de dezembro de 1996, passando a vigorar com a se- neos ou afins, até o segundo grau ou por
guinte redação: adoção, do prefeito, vice-prefeito, secretári-

"Art. 4º os municipais e das pessoas mencionadas
na alínea b;

b) o tesoureiro, contador ou funcioná
rio de empresa de assessoria ou consultoria
que prestem serviços à municipalidade rela
cionados à administração ou controle inter
no dos recursos do Fundo.



Parágrafo único. Na hipótese de haver
complementação da União:

a) os órgãos de controle interno e ex
terno da União, Distrito Federal ou Estados
e Municípios, exercerão concorrentemente
as respectivas competências;

b) admitir-se-á litisconsórcio facultativo
entre os Ministérios Públicos da União, Dis
trito Federal e Estados para a fiscalização
da aplicação dos recursos do fundo; .

c) os órgãos incumbidos da fiscaiiza
ção dos recursos do fundo poderão,celElbrar
convênios ou acordos em regime de mútua
cooperação para tornar mais eficaz o con
trole do programa. li

§ 1º Os novos planos de carreira e re
muneração do Magistério deverão contem
plar investimentos na habilitação dos profes
sores leigos, os quais passarão a integrar
quadro em extinção, cuja duração não exce
derá o prazo de cinco anos a contar de 1º
de janeiro de 1998. (NR)

§ 2º Aos professores leigos é assegu
rado prazo de cinco anos, a contar de 1º de
janeiro de 1998, para obtenção da habilita
ção necessária ao exercício das ativida>des
docentes. (NR)

§ 3º .

§ 4º A habilitação dos professores lei
gos dar-se-á em cursos reconhecidos pelo
Conselho Nacional de Educação e ofereci
dos por:

a) Universidades públicas ou privadas;
b) Outras instituições idôneas previa

mente credenciadas junto ao Conselho
Estadual de Educação."

Art. 7º É acrescido ao art. 11 da lei nº9.424, pa
rágrafo único, com a seguinte redação:

"Art. 11 .
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a) o desenvolvimento regular de obras § 1º Pelo prazo de cinco anos, a con-
e serviços efetuados nas instituições escola- tar de 1º de janeiro de 1998, será permitida
res, com recursos do Fundo; a aplicação de parte dos recursos da parce-

b) a adequação do serviço de trans-- la de 60% (sessenta porcento), prevista
porte escolar; neste artigo, na habilitação de professores

c) a utilização em benefício do sistema leigos, na forma prevista no art. 9º, §§ 1º e
de ensino, de bens adquiridos com recursos 4º." (NR)

do Fundo; Art. 6º O art. 9º da lei nº9.424, de 24 de dezem-
111 - solicitar aos diretores de escola e bro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

conselhos escolares, informações acerca da "Art. 9º .
efetiva realização de obras e serviços nas
respectivas escolas, assim como de sua
qualidade.

§ 14. Ao Ministério Público compete,
sem prejuízo das demais atribuições que lhe
são conferidas por lei:

a) Acompanhar e fiscalizar as eleições
a que se refere o § 5º;

b) Solicitar, sempre que entender ne
cessário, a reunião do Conselho de Acom
panhamento e Controle Social;

c) Participar de reuniões do Conselho,
com direito a voz."

Art.4º O art. 5º da Lei nº9.424, de 24 de dezem
bro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º Os registros contábeis e os de
monstrativos gerenciais, mensais e atualiza
dos, relativos aos recursos repassados, ou
recebidos à conta do Fundo a que se refere
o art. 1º, ficarão permanentemente à dispo
sição dos conselhos responsáveis pelo
acompanhamento e fiscalização, no âmbito
da União, do Estado, do Distrito Federal e
do Município, e dos órgãos federais, estadu
ais e municipais de controle interno e exter
no (NR).

§ 1º A instituição financeira a que se
refere o art. 39 colocará, permanentemente
à disposição dos Conselhos de Acompanha
mento e Controle Social os extratos bancári
os referentes à conta do Fundo.

§ 2º Os dados referentes ao Fundo
constarão de forma discriminada das presta
ções de contas a que se refere o art. 72 da
Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996.

Art. 5º O art. 7º, parágrafo único da Lei nº 9.424,
de 24 de dezembro de 1966, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art.7º ..



Dispõe sobre o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério - FUNDEF,
na forma prevista no art. 60, § 7º, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitári
as. (NR)

"Art. 32 ..

§ 1O. O Diário Oficial do Estado publi
cará mensalmente o valor dos repasses efe
tuados às contas únicas e específicas de
cada Município e do Estado, vinculadas ao
Fundo, na forma do caput."

Art. 3º É alterado o art. 4º da Lei nº 9.424, de 24
de dezembro de 1996, passando a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 49 .

§ 1º Os Conselhos, órgãos autônomos
não sujeitos a qualquer espécie de subordi
nação hierárquica, serão constituídos, de
acordo com a norma de cada esfera editada
para esse fim (NR):

1- .
11- .
111- .
IV - nos Municípios, por no mínimo

sete membros, a saber (NR):
a) um representante de Secretaria Mu

nicipal de Educação ou órgão equivalente;
b) um representante dos diretores das

escolas públicas municipais do ensino fun
damentai;

c)um representante. dos professores
das escolas públicas municipais do ensino
fundamental;

d) três representantes de pais de alu
nos, respeitado o disposto no § 9º;

Art. 1º É instituído, no âmbito de cada
Estado e do Distrito Federal, o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magisté
rio - FUNDEF, o qual terá natureza contábil
e será implantado, automaticamente, a par
tir de 12 de janeiro de 1998." (NR)

Art. 29 É acrescido ao art. 39 da Lei nº 9.424, de
24 de dezembro de 1996, parágrafo 10 com a seguin
te redação:

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º São alterados a ementa e o art. 12 da Lei
nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, passando a vi
gorar com a seguinte redação:
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Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua pu- "Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de
blicação. 1996

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Gastão Vieira, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!!241, DE 1999
(Apensados: PL nºs 328/99, 2.514/00 e 2.686/00)

Nos termos do art. 119, caput, 11 e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao substitutivo, a partir de 28
de novembro de 2000, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2000. 
Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei nº 241/99, e os Projetos de
Lei nºs 328/99,2.514/00 e 2.686/00, apensados, com
substitutivo, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Gastão Vieira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado e Neto
Rodolfo Vice-Presidentes; Agnelo Queiroz, Átila Lira,
Celcita Pinheiro, Clovis Volpi, Eber Silva, Eduardo Se
abra, Flávio Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior,
Maria Elvira, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Biol
chí, Paulo Lima, Pastor Amanildo, Walfnido Mares
Guia, Iara Bernardi e Gastão Vieira.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputada Celcita Pinheiro, Presidenta em exercício.

PROJETO DE LEI N!!241, DE 1999
(Apensos os Projetos de Lei nº 328, de 1999, e

2.514 e 2.686, de 2000)

"Altera a Lei nº 9.424, de 24 de de
zembro de 1996 que dispõe sobre o Fun
do de Manutenção Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério, na forma prevista no art. 60, §
7º, do Ato das Disposições Constitucio
nal Transitórias".



§ 12. É vedado o exercício da presi
dência pelo representante a instância fiscali
zada referido no § 1º, IV, a.

§ 13. No exercício de sua função de
controle social poderá o Conselho:

I - requisitar ao Poder Executivo, cópia
de documentos referentes a:

a) licitação, empenho, liquidação e pa
gamento de obras e serviços custeados
com recursos do Fundo;

b) folhas de pagamento dos profissio
nais do magistério, as quais deverão discri
minar aqueles em efetivo exercício no ensi
no fundamental público;

c) outros documentos necessários ao
desempenho de suas funções;

11 - realizar visitas e inspetorias In
loco para verificar:

a) o desenvolvimento regular de obras
e serviços efetuados as irystítuições escola
res, com recursos do Fundo;

b) a adequação do serviço de trans
porte escolar;

c) a utilização em benefício do sistema
de ensino, de bens adquiridos com recursos
do Fundo;

111 - solicitar aos diretores de escola e
conselhos escolares, informações acerca da
efetiva realização de obras e serviços nas
respectivas escolas, assim como de sua
qualidade.

§ 14. Ao Ministério Público compete,
sem prejuízo das demais atribuições que lhe
são conferidas por lei:

a)acompanhar e fiscalizar as eleições
a que se refere o § 5º;

b)solicitar, sempre que entender ne
cessário, a reunião do Conselho de Acom
panhamento e Controle Social;

c) participar de reuniões do Conselho,
com direito a voz."

§ 7º O resultado da eleição será comu
nicada ao Poder Executivo que nomeará
imediatamente os eleitos.

§ 8º São impedidos de integrar os
Conselhos a que se refere o caput:

I

a) o cônjuge e os parentes consangüí-
neos ou afins, até o segundo grau ou por
adoção, do prefeito, vice-prefeito, secretári
os municipais e das pessoas mencionadas
na alínea b;

b) o tesoureiro, contador ou funcioná
rio de empresa de assessoria ou consultoria
que prestem serviços à municipalidade rela
cionados à administração ou controle inter
no dos recursos do Fundo.

§ 9º São impedidos de representar os
pais de alunos nos Conselhos a que se refe
re o caput:

a) funcionários públicos que tenham
vínculo de subordinação hierárquica com os
administradores dos recursos do Fundo;

b) pessoas que tenham vínculos de
prestação de serviço com o poder público
municipal.

§ 10. Havendo atraso no pagamento
da remuneração dos profissionais do Magis
tério, os Conselhos a que se refere o caput
comunicarão de ofício, o fato ao Ministério
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e) um representante dos servidores Público, ao Tribunal de Contas competente
das escolas públicas do ensino fundamen- e ao Ministério da Educação.

tal. § 11. O mandato dos membros do
§ 1º Conselho a que se refere o caput será defi-
§ 2º nido em seu regimento interno, extinguin-

§ 3º Integrarão ainda os conselhos do-seão términõ do mandãto doagente-que-
municipais, onde houver, representantes procedeu à sua nomeação, nos termos do §
dos respectivos Conselhos Municipais de 6º.
Educação e Conselhos Tutelares a que se
refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990. (NR)

§ 42 .

§ 5º Os membros dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social, referi
dos no § 12, inciso IV, alíneas b, c, d, e;,e no
§ 3º serão eleitos por seus pares.

§ 6º A eleição a que se refere o pará
grafo anterior será realizada no prazo de, no
máximo, 30 dias após a posse do titular do
Poder Executivo.



*PROJETO DE LEI N2 247-C, DE 1999
(Do Sr. Fernando Gabeira)

Implementa medidas de segurança
para o manuseio de combustíveis desti
nados a veículos automotivos rodoviári
os; tendo pareceres: da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, pela
aprovação deste e rejeição do de n2

733/99, apensado (Relator: Deputado Ru
bens Bueno); da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
pela aprovação deste, do de n2 733/99,
apensado, e das emendas apresentadas
na Comissão, com substitutivo (Relator:
Deputado Ronaldo Vasconcellos); e da
Comissão de Minas e Energia, pela apro
vação deste e do de n2 733/99, apensado,
com substitutivo (Relator: Deputado Ri
cardo Barros).

( Às Comissões de Economia, Indús
tria e Comércio; de Defesa do Consumidor,

Parágrafo único. Na hipótese de haver
complementação da União:

a) os órgãos de controle interno e ex
terno da União, Distrito Federal ou Estados

.. e Municípios, exercerão concorrentemente
as respectivas competências;

b) admitir-se-á litisconsórcio facultativo
entre os Ministérios Públicos da União, Dis
trito Federal e Estados para a fiscalização
da aplicação dos recursos do fundo;

c) os órgãos incumbidos da fiscaliza
ção dos recursos do fundo poderão celebrar
convênios ou acordos em regime de mútua
cooperação para tornar mais eficaz o con·
trole do programa."

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputada Celcita Pinheiro, Presidenta em exercício.
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Art. 4º O art. 5º da Lei nº 9.424, de 24 de de- § 4º A habilitação dos pr,ofessores leigos
zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re- dar-se-á em cursos reconhecidos pelo Canse-
dação: lho Nacional de Educação e oferecidos por:

"Art. 5º Os registros contábeis e os de- a) Universidades públicas ou privadas;
monstrativos gerenciais, mensais e atualiza- b) Outras instituições idôneas previa-
dos, relativos aos recursos repassados, ou mente credenciadas junto ao Conselho
recebidos à conta do Fundo a que se refere Estadual de Educação."
o art. 1º, ficarão permanentemente à dispo- Art. 7º É acrescido ao art. 11 da Lei nº 9.424,
sição dos conselhos responsáveis pelo parágrafo único, com a seguinte redação:
acompanhamento e fiscalização, no âmbito "Art. 11. .. ..
da União, do Estado, do Distrito Federal e
do Município, e dos órgãos federais, estadu
ais e municipais de controle interno e exter
no (NR).

§ 1º A instituição financeira a que se
refere o art. 3º colocará, permanentemente
à disposição dos Conselhos de Acompanha
mento e Controle Social os extratos bancári
os referentes à conta do Fundo.

§ 2º Os dados referentes ao Fundo
constarão de forma discriminada das presta
ções de contas a que se refere o art. 72 da
Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996."

Art. 5º O art. 7º, parágrafo único da Lei nº
9.424, de 24 de dezembro de 1966, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art.7º .

§ 1S! Pelo prazo de cinco anos, a contar
de 1º de janeiro de 1998, será permitida a
aplicação de parte dos recursos da parcela de
60% (sessenta porcento), prevista neste arti
go, na habilitação de professores leigos, na
f. 'TIa prevista no art. 9º, §§ 1ºe 4º." (NR)

Art. ti'" O art. 99 da Lei n9 9.424, de 24 de dezem
bro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 92 .

§ 12 Os novos planos de carreira e re
muneração do Magistério deverão contem
plar investimentos na habilitação dos profes
sores leigos, os quais passarão a integrar
quadro e:n extinção, cuja duração não exce
derá o prazo de cinco anos a contar de 1º
de janeiro de 1998. (NR)

§ ;29 Aos professores leigos é assegu
rado prazo de cinco ancs, a contar de 1º de
janeiro de 1998, para obtenção da habilita
ção necessária ao exercício das atividades
docentes. (NR)

§ 32 .



" - Voto do Relator

São incontestáveis e já fartamente estudados
os efeitos nefastos dos compostos orgânicos voláteis,
provenientes principalmente da evaporação dos com
bustíveis automotivos derivados de petróleo, sobre a
saúde humana e o meio ambiente.

Por essa razão, a adoção de medidas no sentido
da redução dos níveis de emissão desses poluentes
atmosféricos já vem sendo tornada prática corriqueira
em vários países do mundo, notadamente na Europa
e nos Estados Unidos.

Não podemos, portanto, deixar de saudar, pelo
seu elevado mérito, ambas as proposições ora colo
cadas sob exame desta Comissão, principalmente
pela complementaridade de que se revestem, visan
do a dotar o País de mecanismos que permitam não
apenas preservar o meio ambiente e a sãúãe ãe nos
sos cidadãos, como ainda recuperar os combustfveis
que, de outra forma, se evaporariam, permitindo o seu
reaproveitamento e a economia significativa de recur-

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
I

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 247-8/99
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Meio Ambiente e Minorias; de Minas e Ener- Apenso à proposição ora sob exame está o Pro-
gia; e de Constituição e Justiça e de Reda- jeto de Lei n9 733, de 1999, do Senhor Deputado Júlio
ção (art.54) - Art. 24, 11) Redecker, que torna obrigatória a utilização de equi-

* Projeto inicial publicado no DCD de 20-3-99 pamentos retentores de vapores nos suspiros dos
Projeto apensado: PL nQ 733/99 (OCO de 25-5-99) tanques de armazenamento de combustíveis deriva-
Pareceres das Comissões de Economia, Indús- dos de petróleo e álcool carburante, excluídos de tal

tria e Comércio e de Defesa do Consumidor Meio obrigação os tanques de armazenamento pertence'l-
Ambiente e Minorias publicados no OCO de 10-8-00 tes a refinarias de petróleo, usinas produtoras de ál-

_ cool, distribuidoras de combustíveis e todos os tan-
PARECER DA COMISSAO DE MINAS E ENERGIA ques móveis, de qualquer capacidade, usados para o

SUMÁRIO transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário de com
bustíveis.

Na Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio (CEIC), primeiro órgão técnico da Casa a analisar
o mérito das proposições, foi o Projeto de Lei nº247,
de 1999, aprovado por unanimidade, tendo o Projeto
de Lei nº 733, também de 1999, a ele apensado, sido
rejeitado.

Já na Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias (CDCMAM), foram apre
sentadas pelo Senhor Deputado Wilson ~raga, três
emendas ao Projeto de Lei nº733, de 1999. Levados à
deliberação do Plenário, foram aprovados ambos os
projetos de lei e as emendas apresentadas na Comis~

são, na forma do Substitutivo proposto pelo Relator,
Deputado Ronaldo Vasconcellos. Agora, cabe à Co
missão de Minas e Energia (CME) analisar o mérito
das proposições, às quais, findo o prazo regimental
mente previsto, não foram apresentadas outras
emendas.

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- substitutivo oferecido pelo Relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

Visa o projeto em epígrafe a ampliar a seguran
ça no transporte e manuseio de combustíveis auto
motivos, a garantir a manutenção da boa qualidade
ambiental, evitando o lançamento de gases poluentes
na atmosfera e a proteger a saúde dos empregados
envolvidos no manuseio e a dos usuários finais des
ses combustíveis.

Justifica o nobre Deputado Fernando Gabeira,
autqr da proposição, sua iniciativa salientando que tal
medida acarretará enorme redução no número de
acidentes causados pela movimentação e manuseio
dos combustíveis nos postos revendedores, muitas
vezes feitos sem as devidas precauções, além de pro
teger a saúde dos empregados desses estabeleci
mentos e a dos usuários de combustíveis, dando iní
cio à modernização do sistema de transporte e abas
tecimento dos veículos rodoviários no Brasil.

Nos termos do art. 119, caput, I, do f-egimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 11-10-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2000. 
Lenivalda D. S. A. Lobo, Secretária.

I - Relatório



Torna obrigatória a instalação de
sistemas de retenção de compostos orgâ
nicos voláteis em veículos e estabeleci
mentos que operem com combustíveis
derivados de petróleo e álcool carburante.

O Congresso Nacional, nos termos dos arts.
48, 61 e 66 da Constituição Federal, decreta;.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a implantação de
sistemas de retenção de compostos orgânicos voláte
is em veículos e reservatórios de estabelecimentos
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80S financeiros e materiais, constituindo-se também que operem com a produção, distribLiição, venda, re-
num benefício para a economia nacional. venda e transporte de combustíveis derivados de pe-

Da mesma forma, é digno de nossos elogios o tró/eo e álcool carburante.
Substitutivo aprovado na Comissão de Defesa do Art. 2º Ficam os responsáveis por unidades que
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, elaborado operem com a produção, distribuição, venda, revenda
pelo ilustre Deputado Ronaldo Vasconcellos, que mu- e transporte de combustíveis derivados de petróleo e
ito bem soube sintetizar, em seu texto, as qualidades álcool carburante obrigados a implantar sistemas de
de ambas as proposições. retenção de compostos orgânicos voláteis, na forma

Cremos, entretanto, que mesmo a esse bem desta Lei.
elaborado Substitutivo cabem alguns reparos, que o § 1º Para os efeitos desta Lei, consideram-se
tornem ainda mais perfeito. como enquadradas entre as unidades descritas no

Assim, sugerimos a inclusão de dispositivo que caput deste artigo as refinarias de petróleo, as usinas
inclua também os transportadores-revendedores-re- de álcool, os distribuidores, os transportadores-re-
talhistas (TRR) no rol dos responsáveis pela implan- vendedores-retalhistas (TRR), os revendedores e os
tação de sistemas de retenção de compostos orgâni- transportadores de derivados de petróleo e, álcool
cos voláteis em seus tanques de armazenamento de carburante. _"
combustíveis e nos veículos que utilizem para o trans- § 2º Os proprietários ou responsáveis pelas uni-
porte desses produtos. dades descritas no parágrafo anterior têm o prazo de

Igualmente, cremos ser necessário aproveitar dois anos, a partir da vigência desta Lei, para adapta-
mais fielmente os dispositivos previstos no Projeto de rem-se às exigências previstas no caput deste artigo.
Lei nº 733, de 1999, no que diz respeito às sanções § 3º O disposto no caput aplica-se:
aplicáveis pelo descumprimento das normas previs- 1-às refinarias de petróleo e às usinas de álcool
tas pela proposição - a menos da fixação das multas carburante, em relação: . '
em valores equivalentes a Unidades Fiscais de Refe- a) aos tanques de armazenamento de'combus-
rência (UFIR), haja vista a recente extinção desse in- tíveis existentes em suas instalações;
dexa~or:: e retirar a menção às penalidades ~;evistas b) às operações de transposição do combustível
~a Lei n- 9.847, de 27 d.e outubro de 1999, Ja q~e, à dos tanques de armazenamento para os veículos de
e~oca da en~ra,da e":l vlgo~ de~se text0Ale~al, amda transporte de combustível;
nao se constitUIa em mfraçao a mobservancla das re- 1\ _ às empresas distribuidoras e aos postos re-
gras or~ propostas. vendedores de combustíveis, em relação:

. Diante, portanto, de to~do o expos~o, este Rel~to~ a) aos tanques de armazenamento de combus-
mamfes;a-se pela aprovaçao dos Projetos de L~I ~- tíveis existentes em suas instalações;
247 e n-733, ambos de 1999, na forma do SubStltutl- b) , ~ d t . N d b r I
vo que a seguir apresenta, e solicita de seus nobres d ' asI oPderatçoes ertransPoslçato o com

d
us Ive

d
. ~ h os velcu os e ranspo e para os anques e arma~

pares esta Comlssao que o acompan em em seu t d b t' I . t t . tt zenamen o e com us Ive eXls en es em suas Ins a-
vo o. . ~ lações, e vice-versa;

Sala d~ Comlssao, 28 de novembro de 2000. - c) às operações de abastecimento de veículos
Deputado Ricardo Barros, Relator. automotores realizadas em suas instalações;

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 11I - aos transportadores, em relação a"os veícu-
N2 247, DE 1999 los de transporte de combustíveis derivados de petró

leo, e álcool carburante.
§ 4º Aplicam-se, no que couber, aos transporta

doresrevendedores-retalhistas (TRR) as disposições
constantes nos incisos 11 e 11I do parágrafo anterior.

Art. 3º Os veículos automotores fabricados no
País ou importados, a partir de dois anos da vigência
desta Lei, deverão ter as seguintes características,
.em-relação-à boca de seus tanques de combustível:

I - diâmetro reduzido, de forma a permitir ape
nas a entrada do bico injetor da bomba de abasteci
mento;



111 - Parecer da Comissão

, A Comissão de Minas e Energia, em reunião or-
dinária realizada hoje, Aprovou unanimemente, com
Substitutivo, o Projeto de Le, nQ 247-B/99, do Senhor
Fernandq Gabeira, e seu apensado, Projeto de Lei
733/99, nos termos do parecer do relator, Deputado
Ricardo Barros.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA
COMISSÃO - CME

Toma obrigatória a in~talação de ~is

temas de retenção de compostos orgâni
cos voláteis em veículos e estabelecimen
tos que operem com combustíveis deriva
dos de petróleo e álcool carburante.

O Congresso Nacional, nos termos dos arts. 48,
61 e 66 da Constituição Federal, decreta:
. Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a implantação de

sIstemas de retenção de compostos orgânicos voláte
is em veículos e reservatórios estabelecimentos que
operem com a produção, distribuição, venda, revenda
e transporte de combustíveis derivados de petróleo e
álcool carburante.

Art. 2º Ficam os responsáveis por unidades que
operem com a produção, distribuição, venda, revenda e
transporte de combustíveis derivados de petróleo e álco
ol carburante obrigados a implantar sistemas de reten
ção de compostos orgânicos voláteis, na forma desta lei.

§ 1º Para os efeitos desta lei, consideram-se
como enquadradas entre as unidades descritas no
caputdeste artigo as refinarias de petróleo, as usinas
de álcool, os distribuidqres, os transportadores-re
vendedores retalhistas (TRR), os revendedores e os
transportadores de derivados de petróleo e álcool
carburante.

§ 2º Os proprietários ou responsáveis pelas uni
dades descritas no parágrafo anterior têm o prazo de
dois anos, a partir da vigência desta lei, para adapta
rem-se ás exigências previstas no caputdeste artigo.

§ 3º O disposto no caput aplica-se:
I - às refinarias de petróleo e ás usinas de álco

ol carburante, em relação:
a) aos tanques de armazenamento de combus

tíveis.existentes em suas inst~lações;

b) ás operações de transposição do combustível
dos tanques de armazenamento para os veículos de
transporte de combustível;
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Estiveral'll presel')tes os Senhores Deputados:
Luiz Antonio Fleury Filho - Presidente, Airton Dipp,
Antônio Jorge, Félix Mendonça, Gervásio Silva, Gil
berto Kassab, Ivânio Guerra, José Carlos Aleluia,
José Janene, Juquinha, Lael Varella, Lincoln Portela
L~iz Sérgio, Marcos ~ima, Moreira Ferreira, plílllPi~
Pires, Pedro Pedrosslan, Professor Luizinho, Renildo
Leal, Ricardo Rique, Romel Anfzio e Yvonilton Gon
çalves.

Sala da Com,issão, 13 de dezembro de 2000.
Luiz Antônio Fleury Filho, Presidente

Dezembro de 2000

11 portinhola retrátil:
a) que ceda à entrada do bico injetor da bomba

de abastecimento e retorne àposição original quando
este for retirado;

b) provida de membrana aderente à parte inter
na da boca do tanque de combustível.

Art. 4º Na regulamentação desta Lei, defi
nir-se-ão, as tecnologias passíveis de utilização em
cada tipo de unidade.

Art. 5º O descumprimento do disposto nesta lei
sujeitará os infratores a muitas de até cem mil reais e
em caso de reincidência, à cobrança das multas e~
dobro e à suspensão das atividades dos responsáve
is pela infração, até a regularização de suas ativida
des e sua observância às normas desta Lei. _

Parágrafo único. Cabar,á à Agência Nacional do
Petróleo (ANP) a regulamc7ntação e a aplicação das
multas e sanções acima previstas a, em conjunto com
o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (INMETRO), a fiscalização da
observância, por todas as unidades enquadradas nas
disposições desta lei.

Art. 6º A ANP fará a regulamentação das pres
crições desta Lei no prazo de cento e oitenta dias da
data de sua publicação.

Art. 7º Esta lei entra em vigor sessenta dias
após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2000. 
Deputado Ricardo Barros, Relator.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 247-B11999

Nos termos do art. 119, caput, li, do Regimento
lr:Jterno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
",mendas, a partir de 30-11-2000, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não,foram apresentadas emendas
ao substitutivo oferecido pelo Relator.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2000. 
Valéria Bianchini, secretária Substituta



Justificação : ,

A inadimplência do consumidor de água e esgoto,
pela legislação vigente, é punida com a aplicação de
multa sobre o montante de dívida e, eventualmente,
pela suspensão no fornecimento. A cobrança de taxa de

PROJETO DE LEI Nl! 1.379, DE 1999
(1;)0 Sr. Wilson Santos) _, "./

Proíbe 'a cobrança de taxa de religa
ção por concessionárias de distribuição
de água e esgoto. o .' ':', •

, (Apense-se ao Projeto de Let nº 345,
de 1999) --; ;',

."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Esta lei proíbe a cobrança de taxa de reli

gação pelas concessionárias de distribuiçã~de água
e esgoto. ,', .

Art. 2ºFica proibida a cob,rança de tàià de reli
gação para fornedmento pelás' concessiQl1árias di~-
tribuidoras ,de água e esgoto. ..,-,

Parágrafo único. A proibição de que~ trata este
artigo não se aplica no caso de a interrupção de for
necimento de água e esgoto ter sido solicitada peJo
consumidor. ~.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data,de sua pu-
'blicação. oI

-..-
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11 - às empresas distribuidoras e aos postos re- *PROJETO DE LEI Nl! 345-A~ DE--tY199~9~<'-~-
vendedores de combustíveis, em relação: (Do ~r. Wilson Santos) . .' I'

, . a) ?os tanques de a~mazen~mento de combus- Proíbe a cobrança de taxa de religa-
tlvelS eXistentes em suas Instalaçoes; , , ção por concessionárias de distribuição

b) às operações de transposição do combustível de energia elétrica; tendo parecer .da Co-
dos veículos de transporte para os tanques de arma- missão de'Minas e Energia pela aprovação
zen'amento de combustível existentes em suas insta- deste e do de' n° 1.379/99, apensádo, com
lações, e vice-versa; . substitutivo (relator: DEP. MARCOS LIMA).

, - c) às operações de abastecimento de veículos (Às Càmissães de Minas e Énérgia; de
automotores realizadas em suas instalações:' Defesa Dó Consumidor, Meio Ambiente E

111 - aos transportadores, em relação aos veícu- Minorias; e de Constituição e Justiça e de
los de transporte de combustíveis derivados de petró- Redação (art. 54) - Art. 24,11) , . '.'
leo, e álcool carburante. . \ ·Projeto inicial publicado no DCD de 13-4-99 . "

§ 4º Aplicam-se, no que couber, aos transporta- SUMÁRIO ,I,' '1

doresrevendedorés-retalhistas (TRR) as disposições
constantes nos incisos II e 111 do parágrafo a,nterior. ' I - PROJETO APENSADO SEM PUBLICAÇÃO

Art. 3º Os veículos automotores fabricados no NO OCO: PL 1.379199
Pl3-íl=' ou importados, a partir de dois anos da vigência 11 - PARECER' DA COMISSÃO DE 'r:.;INAS E
desta lei, deverão ter as seguintes características, em ENERGIA: . I

,relação á boca de seus tanques de combustível: . ' - termo de recebimento de emendas. ,:::
1- diâmetro reduzidó, de forma a permitir apenas - parecer do.relator o ':.

~.'entra:dado bico injetor da bomba de abastecimento; - substitutivo oferecido pelo relator "-.
, '11 - portinhola retrátil~' o o ' - parecer da°(i)omissão ",1:;"

I a) qUE1 ceda á entrada do bico injetor da bomba - substitutivo adotado pela Comissão' I.'
,de abastecimento e retorne a posição original quando
,este for retirado;

b) provida de membrana aderente à parte inter
na da boca do tanque de combustível.

'Art. 4º Na regulamentação desta lei, defi
nir-se-ão as tecnologias' passíveis de utilização em
cada tipo de unidade.

Art. 5º O descumprimento do disposto nesta lei
sujeitará os infratores a multas de até cem mil reais e,
em caso de reincidência, à cobrança das multas em
dobro e à suspensão das atividades dos responsáve
is pela infração, até a regularização de suas ativida
des e sua observância às normas desta lei.

Parágrafo único. Caberá à Agência Nacional do
Petróleo (ANP) a regulamentação e a aplicação das
multas e sanções acima previstas e, em conjunto com
o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Inmetro), a fiscalização da ob
servância, por todas as unidades enquadradas nas
disposicões desta lei.

'Art. 6º A ANP fará a regulamentação das pres-
o crições desta lei no prazo de cento e oitenta dias da
data de sua publicação.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor sessenta dias
após a sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000.-
Luiz Antônio Fleury Filho, Presidente '



I

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nl! 345, DE 1999

(Do Sr. Wilson Santos)

Profbe a cobrança de taxa de rellga·
ção por concessionárias de distribuição
de energia elétrica,

Autor: Deputado Wilson Santos

Relator: Deputado Marcos Lima

O Congresso N~cional, nos termos dos arts. 48
e 66 da Constituição Federal, decreta:

. Art. 1º Fica proibida acobrança de taxa de religação
~Ias concessionárié\s de serviços públicos de energia
elétrica às unidádes cohsumidoras enquadradas na cate-
garia baixa renda, nos termos da legislação especfflca.

Art. 22 Para fins desta lei considera - se religação
o proce.dlmento efetuado pela concessionária com o
objetivo d~ restabelecer ofornecimento à unidade con
sumidora, por solicitação do mesmo consumidor res
pQnf3~vel pelo fato que motivou a suspensão.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

, PROJETO DE LEI N2 345199

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presid~nte de-
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões -, de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 10-5-99, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, nâo foram recebidas e"!1endas ao projeto.

Sala da Comissão, 17 de maio de 1999.- Lenl·
valda D. S. A. Lobo, Secretária.

I - Relatório

Visa o projeto de lei em epígrafe, de iniciativa do .
ilustre Deputado WILSON SANTOS, proibir a cobran
ça da taxa de religação pelas empresas concessioná
rias de energia elétrica, nos casos de atraso no paga
mento das contas de consumidores daquele serviço.

Sustenta o Autor da proposição que, no caso de
ocorrer inadimplência dos consumidores na quitação
de seus débitos com as distribuidoras de energia elé
trica, a cobrança de multa sobre o montante da dívida
e, eventualmente, o corte no fornecimento de energia
já constituem castigo suficiente; assim, a cobrança de
uma taxa de re!igação, em vez de constituir pena
acessória, caracteriza dupla punição pela mesma fal·
ta, atituçJe injusta que atinge principalmente as cama
das da população ,de mais baixo poder aquisitivo.

Apenso ao PL 345/99 encontra-se o PL 1.379199,
que proíbe igualmente a cobrança de taxa de religação
por concessionárias de distribuição de água e esgoto.

Cabe agora à Comissão de Minas e Energia,
primeiro órgão técnico designado para a análise de
mérito, manifestar-se sobre o projeto principal e seu
apensado, sendo que findo o prazo regimental pró"
prio, não foram apresentadas emendas.

11 - Voto do Relator

Mais do que um fenômeno generalizado em toda a
sociedade brasileira, a inadimplência na qu~ação de dé·
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religação,não co,nstitui pena acessória, senão uma ou- bkos -é uma conseclüência da situaçãQ _de dificuldades
tra pena, caracterizando dupla punição pela mesrnãfãf- ecofiõmlCãs por que passa o país na atual quadra, e não
ta. Na maior parte das vezes, a inadimplência é causa.. se configura em falha de caráter dos devedores, mais
da pela baixa capacidade econômica do consumidor, à~nas mais uma das muitas vicissitudes às quais está
ou circunstancial falta de Iiquidez. Tais situações são auje~a I:>oa parte dos brasileiros, mormente aquela com-
freqüentes com pessoas de baixo poder aquisitivo, que pl'éendlda pelas camadas mais pobres da população.
compõem as camadas mais pobres da sociedade. A Naste sentido, não podemos deixar de concor-
proposição, pois, além de buscar corrigir inobservância dar com as razões apresentadas pelo nobre Autor da
a um pri.ncípio de justiça, contém concreto apelo social, proposi9ão que ora se examina, no que diz respeito à
~ma ve~,que exime as camadas mais pobres de nossa cobrarwa de taxa de religação de energia elétrica pe-
sociedade de mais um encargo injusto. ias corripahhla§ concessinárias. De fato, cobrança de

Saia das Sessões, 3 de agosto de 1999.- Depu- tal taxa, 'após o pagamento de multas e juros de mora,
tado Wilson Santos além da violêl1cia representada pelo corte no forneci

mento de lJm insumo tão indispensável às necessida
des da vida moderna, mais do que injusta; é abu~iva,
a constitui-se em mais um flagelo que atinge princi
palmente os rnenos favorecidos em termos econômi
cos, que compõem a maioria que não conseguem pa
gar suas dívidas com a exigida pontualidade.

Cremos, portanto, que a proibição da cobra'1ça
de tributo tão injusto é, além de todo o mais, matéria
de relevante cunho social, e permitirá a significativa
parcela do povo brasileiro um providencial alívio em
sua já tão diffcil situação financeira e também mais
um motivo para enxergar a si própria com mais digni
dade, evitando considerar-se pertencente a uma ci
dadania de segunda classe.

Desta forma, nada mais cabe aeste Relator, dian
te de todo o exposto, que solicitarde seus nobres pares
que o acompan~em na aprovação do Projeto de Lei n'
345, de 1999 ede seu apensado, Projeto de lei nº1.379,
de 1999. Nos termos do substitutivo que ora apresento.

Sala das Oomissões, 12 de dezembro de
2000,- Deputado Marcos Lima, Relator
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Art.3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu- sumidor, Meio Ambiente e Minorias; de Finan-
blicação. ças e Tributaçao (art. 54); e de Constituição e

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000.- Justiça e de Redação (art. 54) - Art. 24,11)
Deputado Marcos Lima 'projeto inicial publicado no OCO de 14-4-00

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or
dinária realizada hoje, Aprovou, unanimemente, com
substitutivo, o Projeto de Lei nº 345/99, e seu apensa
do, Projeto de Lei nº 1.379/99, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Marcos Lima.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Antônio Fleury Filho - Presidente, Airton Dipp,
Antônio Jorge, Félix Mendonça, Gervásio Silva, Gilberto
Kassab, Ivânio Guerra, José Carlos Aleluia, José Jane
ne, Juquinha, Lael Varella, Lincoln Portela, Luiz Sérgio,
Marcos Lima, Moreira Ferreira, Olímpio Pires, Pedro Pe
drossian, Professor Luizinho, Renildo Leal, Ricardo Ri
que, Romel Anízio e Yvonilton Gonçalves.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000.
Luiz Antônio Fleury Filho, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CME

Proíbe a cobrança de taxa de'religa
ção por concessionárias de distribuição
de energia elétrica.

O Congresso Nacional, nos termos dos arts.
48 e 66 da Constituição Federal, decreta:

Art. 1Q Fica proibida a cobrança de taxa de religaçào
pelas concessionárias de serviços públicos de energia
elétrica às unidades consumidoras enquadradas na cate
goria baixa renda, nos termos da legislação específica.

Art.2º Para fins desta lei considera-se religação
o procedimento efetuado pela concessionária com o
objetivo de restabelecer o fornecimento à unidade
consumidora, por solicitação do mesmo consumidor
responsável pelo fato que motivou a suspensão.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000.
Luiz Antônio Fleury Filho, Presidente

*PROJETO DE LEI N!!616 -A, DE 1999
(Do Sr. Miro Teixeira)

Cria o Programa de Incentivo à Gera
ção de Emprego através do Ecoturismo e
dá outras providências; tendo parecer da
Comissão de Trab~lho, de Administração
e Serviço Público pela rejeição, contra o
voto do Deputado Wilson Braga (Relator:
Deputado José Múcio Monteiro).

, (Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; Defesa do Con-

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
E ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 616/99

Nos termos do art. 24, § 1º e do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 28-6-99, por cinco sessões. Esgota
do o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 1999. - Sueli
de Souza, Secretária Substituta.

Parecer Vencedor

O Projeto de Lei nº 616, de 1999, visa à criação,
no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, dos Re
cursos Hídricos e da Amazônia Legal, programa de
incentivo à geração de-empregos, por meio do ecotu
rismo, por organizações multilaterais de crédito e or
ganizações não-governamentais ligadas à atividade.

O nobre Deputado Wilson Braga apresentou
seu parecer favorável à aprovação do projeto, o qual
foi rejeitado na reunião da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público - CTASP, em
29-11-00, resultando em nossa designação para ela
boração do presente parecer vencedor.

Com efeito, em que pese concordarmos que o turis
mo é um excelente campo para criação de empregos,
vemo-nos obrigados adiscordardo ilustre colega quanto à
criação do programa, visto que este simplifica sobremane
ira a questão do desemprego e dos recursos envoMdos.

Primeiramente, para que se estabeleça programa
deste vulto e natureza, é necessário que sejam claramen
te definidas as fontes de receita, levando-se em conside
ração o custo aproximado de sua implantação. Assim, os
recursos definidos corno fontes de receita para o progra
ma parecem-nos exíguo~ para o escopo do programa.

Adicionalmente, é de nosso entendimento ser
necessário também implantar-se, primeiramente,
uma legislação eficiente e um programa de criação de
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áreas de reserva e parques, bem como mecanismos
para sua proteção e conservação.

Estes os motivos que nos levam a opinar pela
rejeição, no mérito, do Projeto de Lei nº616, de 1999.

Sala da Comissão, em 29 de novembro de 2000.
- Deputado José Múcio Monteiro, Relator.

,
Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e re
união ordinária realizada hoje, rejeitou, contra o voto
do Deputado Wilson Braga, o Projeto de Lei nº
616/99, nos termos do parecer vencedor do Relator
Deputado José Múcio Monteiro. ,

O parecer do Deputado Wilson Braga passou a
constituir voto em separado.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba,

Vice-Presidente; Alexandre Santos, Avenzoar Arruda,
Bélbá, Fátima PeJaes, Herculano Anghinetti, lvanio Guerra,
Jair Meneguelli, José Múcio Monteiro, Luciano Castro,
Medeiros, Paulo Paim, Paulo Rocha, Pedro Celso, Pedro
Corrêa, Pedro Henry, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin,
Wilson Braga, titulares; Euripedes Miranda, Geovan Frei
tas, João Tota, Júlio Delgado, Marcus Vicente, suplentes.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Jovair Arantes, Presidente.

Voto em Separado do Deputado Wilson Braga
I - Relatório

O Projeto ~e Lei n9 616, de 1999, visa à criação,
no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, dos Re
cursos Hfdricos e da Amazônia Legal, programa de
incentivo à geração de empregos, através do ecotu
rismo, por organizações multilaterais de crédito e or
ganizações não-governamentais ligadas à atividade.

Para tanto, estabelece os recursos que constitui
rão f<:>ntes de receitas a responsabilidade pela gestão,
a forma de fiscalização e os objetivos do programa,
bem como incentivos às entidades que a ele aderirem.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da
proposição, conforme disposto no art. 32, inciso XIII,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Esgotado o prazo regimental para apresenta
ção de em~ndas ao projeto, nenhuma foi recebida.

É o relatório.

11- Voto

Com o projeto de lei sob comento, pretende o ilustre
autor incentivar a criação de empregos com a utilização
do ecoturismo, área da economia em que o Brasil dispõe
de recursos de sobra para explorar, logicamente com os
devidos cuidados para a preservação da natureza.

, Por isse- mesmo é que foi acertada, a nosso ver,
a proposição de acometer a gestão do programa cuja
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criação se pretende ao Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.

Como disposto no próprio projeto, são inúmeras as
possibilidades de criação de empregos com o incentivo ao
ecoturismo, sejam eles diretos ou indiretos, na economia
formal ou informal. O que importa, de fato, é o mérito do
projeto em fornecer meios e ser mais um instrumento nas
mãos do Governo para combatero desemprego no País.

Ressalte-se que alguns reparos de redação de
vem ser feitos, em especial na descrição do progra
ma, que encontra-se solta entre os ,arts. 5º e 69 do
projeto. Isto, entretanto, cabe à Comissão de Consti
t~ição e Justiça e de Redaç~o desta Casa, órgão re
gimentalmente competente para tal.

Já quanto ao mérito, sobre o qual esta Comis
são é competente para opinar, não há o que criticar
pois, além da possibilidade de criação de novos em
pregos, o projeto vem, também, evidenciar um filão da
economia em que o Brasil pode vir a ser o primeiro do
mundo, por suas riquezas naturais, e no entanto sua
exploração é ainda incipiente.

Assim, diante do exposto, só nos resta votar pela
aprovação, no mérito, do Projeto de Lei nQ616, de 1999.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2000. - De
putado Wilson Braga, Relator.

*PROJETO DE LEI Nº 683-A, DE 1999
(Do Sr. Freire Júnior)

Altera a redação do artigo Z1 da l.ei n!!
8.501, de 30 de novembro de 1992, permi
tindo a utilização, pelas escolas de Odonto
logia, de cadáver não reclamado, Pard fins
de estudos ou pesquisas; tendo parecer da
Comissão de seguridade Social e Família
pela rejeição (Relator:Dep. Carlos Mosconi).

(As Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

·Projeto inicial publicado no OCO de 25-5-99

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMrLIA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 683/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimentº
Interno da Câmara dos Deputados, oSr. Presidente deter-



• emendas apresentadas na Comissão (6)
- termo de recebimento de emendas

- parecer vencedor
- parecer da Comissão

- voto em separado
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minou à abértura- e divulgação naOrdem do Dia das Co- Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo,'Alceu Col
mi~ - de prazo para apresen~ção de ~mendas, a -- - lares, Almerinda de Carvallio, Ângela Guadagnin, Antô-
partir de 17 de Junho de 1999, por cInco sessoes. Esgota- nio Palocci Armando Abílio Carlos Mosconi Costa
do o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto. Ferreira, Dj~lma Paes, Dr. B~nedito Dias, Dr. Rosinha,

Sala da Comissão, 24 de junho de 1999. - Eloí- Eduardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo Seabra, Eni
zio Neves Guimarães, Secretário. Voltolini, Euler Morais, Henrique Fontana, IIdefonço

I - Relatório Cordeiro, Jandira Feghali, Jorge Costa, José Unhares,
Lídia Quinan, Luci Choinacki, Osmânio Pereira, Rafael

O f?rojeto sob análise altera o artigo 2º da Lei nº Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Ren~ld9 Leal, Ro-
8.501, de 30 de novembro de 1992, de forma que as naldo Caiado, Saraiva Felipe, Saulo Pedrosa, Serafim
escolas de Odontologia e Medicina possam utilizar o
cadáver não reclamado junto às autoridades públicas. Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino Quei-

A justificação se baseia no fato de as faculdades roz e Vicente Caropreso.
de odontologia terem a disciplina de anatomia como SaladaComissão, 13dedezembrode-2000.-De-
obrigatória no currículo de seus cursos. putado Jorge Alberto, 1º Vice-Presidente no ~ercício da

Não foram apresentadas emendas no prazo regi- Presidência
mental. *PROJETO DE LEI N2 862-A, DE 1999

(Do Sr. Albérico Cordeiro) .

Restabelece a cobrança do Adicio
nai de Indenização do Trabalhador Por
tuário Avulso - AITP e o suprimento do
Fundo de Indenização do Trabalhador
Portuário Avulso - FITP, aos quais se
referem os arts. 61 a 67, da Lei n2 8.630,
de 25 de fevereiro de 1993, que "dispõe
sobre o regime jurídico da exploração
dos portos organizados e das instala
ções portuárias e dá outras providênci
as"; tendo parecer da Comissão de Tra
balho, de Admini~tração e Serviço PÚ
blico pela rejeição deste, do de nll

1.162/99, apensado, e das emendas
apresentadas na Comissão, contra o
voto do Deputado Wilson Braga (rela
tor: Deputado, PEDRO HENRV).

(Às Comissões de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público; Definanças e Tributa·
ção (Mérito); e de Constituição e Justiça e de
Redação(Art. 54) - Art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 24· 6-99
- Projeto apensado: PL nº1.152/99 (publicado no

DCD de 28-8-99)

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇO PÚBLICO

SUMÁRIO

11 - Voto do Relator

A iniciativa do ilustre Deputado Freire procura aten
derantiga reMndicação dos odontólogos do País, corrigin
do a atual legislação, que permite apenas às faculdades
de medicina se I,Itilizarem de cadávere~ não reclamados.

Com 0- mesmo objetivo, tramita na Casa o PL nº
177, de 1995 , de autoria do Deputado Corauci Sobrinho,
que foi reformulado no Senado Federal após aprovado
na Câmara dos Deputados. Na Casa Revisora recebeu

Substitutivo aperleiçoador da proposição origi
naI. Novamente em tramitação nesta Casa, tal Substi
tutivo foi aprovado pela Comissão de Seguridade So
cial e Família e encaminhado à Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação.

Este Projeto aborda o tema da utilização de ca
dáver de forma mais completa e adequada do que o
PL 683/99. Contempla as faculdades de odontologia e
trata de vários outros aspectos relevantes. Merece
destaque o dispositivo que estabelece a proporciona
lidade do uso de cadáveres de acordo com a sua im
portância para os cursos. Isto é, o curso de Medicina
teria maior aproveitamento do que o de Odontologia.

Assim, pela maior adequação do PL nº 177/95,
anteriormente aprovado por esta Comissão, manifes
tamos nosso voto contrário ao PL nº 683, de 1999.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2000. - Depu
tado Carlos Mosconi, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famma, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemen
te, o Projeto de Lei de nº 683, de 1999, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Carlos Mosconi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e Celso
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USO EXCLUSIVO DA COMISSÁO

PROJETO DE LE! N" ,!

862/99 I
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,'\ ~ COMISSÃO DE TRABALHO, de ADMINISTRAÇAO e SERV1ÇO PUBLICO

, li j PARTIDO

AUTOR. DEPUTADO DEPUTADO PEDRO FERNANDES IPFL
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I .,"",

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

I

Dê-se ao art. 2° do.l~L 862, de 1999, a seguinte redação:

"Art. 'r O Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso-AITP, de que-tratam os amo
61 a 66 da Lei o- 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, é restabelecido para vigência pelo período de
10 (dez) anos, contados do ilúcio do exercicio financeiro seguinte ao da publicação desta lei e
prorrogável automaticamente enquanto houver indenizações a ser pagas .a trabalhadores avulsos_que
tiverem requerido o cancelamento do registro profissional, nos tennos do art. S8 da mesma Lei r:f
8.630, de 1993, ou houverem sido beneficiados por decisão judicial no mesmo sentido."

JUSTIFICAÇÃO

Confonne levantamento realizado pelo Grupo Executivo para Modernização dos Portos
Organizados ~ GEMPO, existem cerca de 52.000 portuários avulsos, dos quais 12.000 já foram
indenizados. A considerar o valor atual dessas indenizações, da ordem de R$ 24.500,00, seriam
necessários recursos no montante de R$ 980 milhões. Dado que no período de vigência do
Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avu1so--AITP -- 1.994 a 1.997 - a arrecadação

I média anual do referido Adicional foi de R.$ 48,4 milhões, o recolhimento dos R$ 980 milhões
,I implicaria a necessidade de se estender o prazo do AITP por 20 (vinte) anos.

1
I

! Todavia, o levantamento acima refere-se ao total efetivo de trabalhadores portuários
I . avulsoS e não ao total passível de indenização, já que esta é-assegurada somente aos trabalhadores
I considerados habilitados pelo órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário AwIso -
\ OGMO e que tenham requerido o cancelamento do registro profissional até 31.12.94.
•1

Com base nas fichas-cadastro já em poder do Banco do Brasil (cerca de 7.000 unidades),
para cuja quitação total seria necessário o recolhimento de aproximadamente R$ 171,5 milhões, foi
efettJa40 exercício clt: simulação com aporte deste valor por parte do BNDES.

A simulação mostrou que o período de vigência de 4 anos sugerido pelo PL para
restabelecimento do AtTP seria suficiente apenas para a regularização do estoque existente no
Banco.do Brasil. No pressuposto de que 50010 dos trabalhadores não atendidos, ou seja 20.000
portuários, tenham direíto à indenização, a prorro~ recolhimento do Adicional terá que ser
por 10 anos. / \

24 I 08 ,1999

DATA
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EMENDA N°

c1,A-~r. OOJ.t\'\
USO EXCLUSIVO DA COMlssAo

PROJETO DE LEI N°

862/99

Dezembro de 2000
: j

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRÇAO E SERVIÇO PUBLICO

AUTOR: OEPUTADO PEDRO FERNANDES

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

IPARTIDO I UF I pAGINA I
PFL ,MA 11,'

Acrescente-se o seguinte Parágrafo único ao art. 2" do PL 862, de 1999:

"Art. Z' .

Parágrafo Único. Fica estabelecido o prazo limite de até 6 (seis) meses, contados da
publicação desta lei, para entrega dos requerimentos de indenização junto ao Gestor do
Fundo:'

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa tão-somente prorrogar o prazo para entrega dos requerimentos de
indenização, beneficiando, por conseguinte, os trabalhadores portuários avulsos que conquistaram o
direito de serem indenizados pelo cancelamento de seus registros profissionais.

\
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USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N°
862/99
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO

AUTOR: DEPUTADO PEDRO FERNANDES

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao art. 36 do PL 862, de 1999, a seguinte redação:
,

IPARTIDO I UF I pAGINA
PFL i MA !..L

..Art. 3" Enquanto não ocorrer a cobrança do adicional de que trata o artigo precedente ou o
produto dessa cobrança não for suficiente para o pagamento das indenizações a que se referem os
arts. S9 e 6O,da Lei n6 8.630, de 1993, para suprir as referidas indenizações, fica o Banc:o
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, por esta lei, autorizado a alocar
ao Banco do Brasil M. a importância de até R$ 171.500.000,00 (cento e setenUi e um
milhÕ6 e quinhentos mil reais), destinada à concessão de adiantamento ao Fundo de
Indenizaçio do Trabalhador Portuário Avulso - Fl1P, criado peJa Lei n° 8.630193."

JUSTIFICAÇÃO

Ao Banco do Brasil, à luz do art. 67, § 3", da Lei D.u 8.630/93, foi, confiada a
gestão do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário AvuJso..FITP, com a atribuição de
recolher o,Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avu1so-AITP e efetuar o pagamento
das indenizações aos trabalhadores portuários awlsos, não lhe cabendo, portanto, a obtenção de

t empréstimos junto ao BNDES para suprir as referidas indenizações, como sugere a redação do art.
36 doPL.

Dessa fonna, parece-nos que a solução é o BNDES conceder adiantamento ~
Fundo com lastro na arreatdaçào do AlTP, principal fonte de recursos do FlTP. A alocação ao
Banco do Brasil dar-se-ia em 6 (seis) parcelas iguais, mensais e consecutivas, sendo o reembolso
desses recursos efetuado com o produto de arrecadação do AlTP. O ressarcimento ao BND'ES seria
em parcelas semestrais, com wn ano de carência, até o montante suficiente para quitação dos
adiantamentos concedidos, na forma de três parágrafos que estamos propondo ao art. 3" do PL.

1
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EMENDA N°
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USO EXCLUSIVO DA COMISsAo

PROJETO DE LEI N"

862/99

Dezembro de 2000

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMIN5TRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO

AUTOR: DEPUTADO PEDRO FERNAMJES ~
PARTlDO I UF I PAGINA I
FL '!. MA lL1 i

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Acrescente--se os seguintes parágrafos 1°, 1!' e 3° ao art. 3° do PL 862, de 1999, suprimindo-se, por
conseguinte, o seu atual Parágrafo único:

"Art. 3° .

§ 1° A alocaçio de que trata o caput será efetuada em seis parcelas iguais, mensais e
conseeutivas, devendo a primeira ser efetuada 60 (sessenta) dias após a aprovaçio desta lei.

§ 1° Caberá ao BNDES determinar a adoção das providências indispensáveis a alocação de
que trata este artigo, independentemente de quaisquer outros atos de natureza
administrativa.

§ 30 Esse recurso será reembolsado ao BNDES em parcelas semestrais, com o produto da
cobrança do Adicional, • iniciar-se no 13".(décimo-tereeiro) mês após o restabelecimento
do AlTP, nos tennos do art. 20 desta lei, até o montante suficiente para quitação dos
adiantamentos de que trata o artigo 3" desta leL"

JUSTIFICAÇÃO

Ao Banco do Brasil, à luz do art. 67, § 3°, da Lei nO 8.630/93, foi confiada a gestão do
Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso-FITP, com a atribuição de recolher o
Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Aw1so-Al1'P e efetuar o pagamento das
indenizações 80S trabalhadores portuários avulsos, não lhe cabendo, portanto, a obtenção de
empréstimos junto ao BNDES para suprir as referidas indenizações, como sugere a redação do art.
3°doPL.

Dessa forma,. parece-nos que a solução é o BNDES conceder adiantamento ao FwuJo com
lastro na arrecadação do AITP, principal fonte de recursos do FlTP. A alocação ao BlIDa) do Brasil
dar-se-ia em 6 <seis) parcelas iguais, mensais e consecutivas, sendo o reembolso desses recursos
efetuado com o produto de arrecadação do AIlP. O ressarcimento ao BNDES seria em parcelas
semestrais, com um ano de carência, até o montante~ para quitação dos adiantamentos
concedidos, na forma dos três parágrafos que orapropoÍnos ao \ut 30 do PL.,

\ '\
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TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO

PEDRO FERNANDES

ICOMISSÃO DE

IAUTOR: DEPUTADO

PROJETO DE LEI N'

862/99 I

USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO

I
PARTIDO!I UI" I pAGINA
PFL IMA 1 ,1

I

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao art. 4" do PL 862, de 1999, a seguinte redação:

"Art. 4" As indenizações a serem pagas com os recursos financeiros obtidos com os
adiantamentos de que trata o artigo anterior serão as devidas aos trabalhadores portuários avulsos
em razão do cancelamento do seu registro profissional e decorrentes de decisões judiciais que
transitarem em julgado, bem assim as referentes 80S demais pedidos de indenização protocolados
até a data referida no parágrafo único do Art. 2," desta lei, junto !lO Banco do Brasil S.A.,
gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avu1so-Fl1P e ainda pendentes. ficando
excluídos dessas indenizações os trabalhadores portuários avulsos já indenizados com recursos
provenientes de fontes diversas das previstas nesta)eí."

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa tão-somente adequar a redação do art. 4" do PL 862. de 1999, à
redação que estamos propondo para os arts. 2" e 3" do referido PL.

l
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EMENDA N°

c..lM? - 'Oo6l t:1
USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO

PROJeTO DE LEI N"

862/99

Dezembro de 2000

1
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINI5TRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO

AUTOR: DEPUTADO PEDRO FERNANDES

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao art. 6' do PL 862, de 1999, a seguinte redação:

Art. 60 Satisfeitas as indenizações previstas nos arts. 59 e 60 da Lei n° 8.630, de 1993, e
completado o pagamento dos adiantamentos obtidos junto ao BNDES nos tennos do art. 30 desta
lei, os saldos remanescentes no fundo de Indenização do Trabalhador portuário Awiso--FITP serão
aplicados em programas de capacitação profissional dos trabalhadores portuários avulsos, ficando o
Poder Executivo autorizado a destinar esses recursos remanescentes às Escolas Técnicas Federais,
para o planejamento, desenvolvimento e execução dos referidos programas.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa tão-somente adequar a redação do art 40 do PL 862, de 1999, à
redação que estamos propondo parao art. 3" do referido PL.

l
24 08 1999
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Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
Rejeitou, contra o voto do Deputado Wilson Braga, o
Projeto de Lei nº862/99, as emendas nºs 1,2,3,4,5 e
6, apresentadas na Comissão, e o Projeto de Lei nQ

1.152/99, apensado, nos termos do parecer vencedor
do relator, Deputado Pedro Henry.

O parecer do Deputado Wilson Braga passou a
constituir voto em separado.

Estiveram presentes os senhores Deputados:

Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba, Vi
ce-Presidente; Alexandre Santos, Avenzoar Arruda,
Babá, Fátima PeJaes, Herculano Anghinetti, Ivanio
Guerra, Jair Meneguelli, José Múcio Monteiro, Lucia
no Castro, Medeiros, Paulo Paim, Paulp Rocha, Pedro
Celso, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ricardo Rique,
Vanessa Grazzíotin, Wilson Braga, titulares; Eurípe-
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COMISSÃO-9E-TRABAL~OrDE.- -- ploração dos portos.organizados e das instalaçõ~s
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO portuárias. Nela, foram criados o Adicional de Indeni-

, zação do Trabalhador Portuário (AITP) e o Fundo de
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS Indenização do Trabalhador Portuário Avuls9 (FiTP),

PROJETO DE LEI Nº 862199 visando criar recursos para indenizar os trabalhado-
(Apensado: PL n9 1.152/99) res portuários avulsos que quisessem cancelar suas

matrículas. Essa providência foi necessária tendo em
Nos termos do art. 24, § 1Q e do art. 119, caput, vista a instituição do Orgão Gestor de Mão-de-obra

I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o do Trabalho Portuário Avulso (OGMO) como entidade
Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação empregadora que passou a ter as atribuições antes
na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para afetas aos sindicatos da categoria.Em seguida, foi
apresentação de emendas, a partir de 19-8-99, por promulgada a Lei nº 9.719, de 27 de novembro de
cinco sessões. Esgotado o prazo, foram recebidas 6 1998, que dispõe sobre normas e condições gerais
(seis) emendas ao Projeto. de proteção ao trabalho portuário, e multas pela

Sala da Comissão, 26 de agosto de 1999. - inobservância de seus preceitos.
Sueli de Souza, Secretária substituta. É claro que muito se tem a reclamar quando

PARECER VENCEDOR ocorrem mudanças estruturais em modelos antigos e
corporativos. No entanto parece-nostemerário voltar
mos aos procedimentos que tiveram seu período de
terminado. Não devemos fazer leis retroativas para.
satisfazer este ou aquele segmento em detrimento do
coletivo que abarca um processo de reestruturação
amplo e complicado como tem sido o da organização
portuária. Para os casos irregulares que porventura
possam ter ocorrido, há o caminho ~o Judiciário.

Essas são as razões pelas quais somos pela re
jeição do Projeto de Lei nº862, de 1999, das emendas
01,02,03,04,05 e 06, de 1999, e do substitutivo apre
sentados ao projeto e do Projeto de Lei nº 1.152, de
1999.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2000. 
Deputado Pedro Henry, Relator.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 862, de 1999, de autoria do
Nobre Deputado Albérico Cordeiro visa restabelecer
a cobrança do Adicional de Indenização do Trabalha
dor Portuário (AITP) e o suprimento do Fundo de
Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP)
previstos na Lei nº 8.630/93 que definiu o regime jurí
dico da e?<:ploração dos portos organizados e das ins
talações portuárias. Em sua justificativa, o autor alega
que o AITP gerou recursos para indenizar apenas
12.300 trabalhadores em vez dos 52.300, deixando a
descoberto 40.000 trabalhadores, razão pela qual
propõe o restabelecimento do referido adicional e o
suprimento do FITP.

Foram apresentadas, ao projeto, seis emendas
de autoria do Nobre Deputado Pedro Fernandes.

À proposição foi apensado o Projeto de Lei nº
1.152, de 1999, de autoria do Nobre Deputado Alceu
Collares, dispondo sobre a prorrogação pelo prazo de
4 anos do AITP e o revigoramento, pelo prazo de 1 ano,
do período de cancelamento do registro profissional do
trabalhador portuário avulso.

Na reunião ordinária do dia 29 de novembro de
2000, esta Comissão rejeitou o parecer favorável ao
projeto com substitutivo de autoria do Nobre Deputado
Wilson Braga, sendo-nos atribuída a incumbência de
redigir o parecer vencedor. É o relatório.

" - Voto do Relator

A modernização dos portos brasileiros é funda
mentai para fazer frente às exigências da abertura co
merciai promovida pelo Governo Brasileiro. Para isso,
inicialmente foi editada a Lei nº8.630, de 25 de fevere-

--ira de 1993, que dispôs sobre o regime jurídico da ex-



11- Voto

A Lei nº8.630, de 1993, ao lado de outras impor
tantes medidas destinadas a modernizar os portos
brasileiros, criou incentivo para que os trabalhadores
portuários avulsos requeressem o cancelamento do
seu registro profissional, habilitando-se a uma indeni
zação a ser custeada pela arrecadação do Adicional
de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso 
AITP. O que se tinha em vista, ao se estabelecer o
mecanismo de cancelamento de registro e de indeni
zação, era a redução do número de trabalhadores
portuários avulsos registrados, com o conseqüente
estímulo à contratação, nas novas bases previstas na
lei, pelo Órgão Gestor de Mão-de-Obra do Trabalho
Portuário Avulso - OGMO.

Como se historia na Justificação do Projeto de
Lei nº 862, de 1999, no decorrer do prazo de quatro
anos, previsto na lei mencionada e terminado em
31-12-97, o adicional gerou uma arrecadação de

I - Relatório

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
WILSON BRAGA
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das Miranda, Geovan Freitas, João Tota, Júlio Delga- anos do Adicional de Indenização do Trabalhador
do,'Marcus Vicente, suplentes. Portuário Avulso - AITP, o revigoramento, pelo prazo

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. - de um ano, a contar da vigência da lei proposta, do
Deputado Jovai'r Arantes, Presidente. prazo para cancelamento do registro profissional do

trabalhador portuário avulso.

No prazo regimental, foram apresentàdas ao
projeto principal seis emendas, todas de autoria do
nobre Deputado Pedro Fernandes. Vamos resilmí-Ias
em seguida.

A de nº 001/99 altera de quatro para dez anos o
prazo de restabelecimento do AITP, sem modificar a
previsão de que será prorrogado enquanto houver
indenizações a pagar.

A de nº 002199 acrescenta dispositivo estabele
cendo prazo limite de seis meses para a entrega de
requerimentos de indenização ao gestor do fundo.

A de nº 003/99 fixa em até R$ 171.500.000,00
(cento e setenta e um milhões e quinhentos mil reais)
o montante que o BNDES fica autorizado a adiantar
ao Banco do Brasil para o FITP.

A de nº 004/99 determina que o adiantamento
será feito em seis parcelas mensais iguais e consecu
tivas, sendo a primeira 60 dias após a aprovação da
lei.

A de nº 005/99 visa a adequar o texto do art. 4º
do projeto às alterações objetivadas pelas Emendas
nºs 002 e 004/99.

Finalmente, a de nº 006/99 tem o escopo de
adequar o texto do art. 6º do projeto ao que propõe a
Emenda nº 003/99.

I:: o relatório.

. Por meio do projeto de lei acima identificado,
busca o nobre Deputado Albérico Cordeiro a solução
de um grave problema que atinge a categoria dos tra
balhador~s portuários avulsos. Milhares desses tra
balha~ores, tendo requerido, com base no art. 58 da
Lei nº a.630, de 1993, o cancelamento do seu registro
profissional, não rece~eram, por esgotamento dos re
cursos adrede arrecadados; a indenização prevista
no art. 59 da mesma lei.

Propõe a iniciativa seja restabelecida, pelo pra
zo de quatro anos, a cobrança do Adicional de Indeni
zação do Trabalhador Portuário Avulso - AITp, institu
ído pela lei acimà citada, para suprimento do Fundo
d~ Indenização do Trabalhador Portuário Avulso 
FITP, gendo pelo Banco do Brasil. O prazo de quatro
anos será prorrogado automaticàmente enquanto
não tiverem sido arrecadados recursos suficientes
para prover a todas as indenizações.

, Até,que se restabeleça a cobrança do adicional
ou enquanto a arrecadação respectiva for insuficiente
para o p8:gamento das indenizações pendentes, é au
torizado o Banco do Bràsil, na, qualidade de gestor do
fundo, a obter com o Banco Nacional do Desenvolvi
mento Econômico e Social- BNDES os recursos ne
cessários, por meio de empréstimos que serão pagos
com o resultado da arrecadação do AITP.

1 "

Estabelece ainda o projeto que as indenizações
a-serér:n ,p~gas com o produto desses empréstimos
serão as devidas aos trabalhadores que fizeram o
cancelamento do registro profissional ou foram bene
ficiados por decisões judiciais transitadas em julgado,
bem assim aos que, estando em ativida,de, tenham
seus' direitos assegurados pelo Poder Judiciário.
Excluem-se os trabalhadores já indenizados com re
cursos provenientes de fontes diversas das previstas
na lei.

Satisfeitas as indenizações e completado o res
sarcimento ao BNDES,' os saldos remanescentes no
FITP serão aplicados em programas de capacitação
profissional dos trabalhadores portuários avulsos.

Está em apenso o 'Projeto de Lei nº 1.152, de
1999, de autoria do Sr. Deputado Alceu Collares. Pre
vê ele, além da prorrogação pelo prazo de quatro



SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N2 862, DE 1999

Restabelece o prazo de cancelamen
to do registro profissional do trabalhador
portuário avulso, a cobrança do Adicionai
de Indenização do Trabalhador Portuário
Av~lso - AITP e o suprimento do Fundo
de Indenização do Trabalhador Portuário
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mais de 237 milhões de reais, suficiente para o paga- Avulso - FITP aos quais se referem os
menta da indenização a apenas 12.300 trabalhado- arts. 58 e 61 a 67 da Lei n2 8.630, de 25 de
res, num universo de 52.300. Mais de 5.000 trabalha- fevereiro de 1993, que "dispõe sobre o re-
dores estão com seus pedidos de indenização proto- glme jurídico da exploração -dos--pol1os-
colados no Banco do Brasil, sem mencionar os que organizados e das Instalações portuárias
re~orreram com êxito ao Poder Judiciário, sem que e dá outras providências".
haja recursos para que recebam as indenizações a
que fazelll jus. O Congresso Nacional decreta:

Diante desse quadro aflitivo, merece o nosso Art. 1º Ficam restabelecidos, nos termos desta
apoio, por sua indiscutível importância, a iniciativa lei, o prazo para cancelamento do registro profissional
consubstanciada nos projetos sob análise. Não se do trabalhador portuário avuiso, a cobrança do Adiei-
justifica deix~r ao abandono trabalhadores que, ha- anal de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso
vendo cancelado seus registros em tempo oportuno e - AITP e o suprimento do Fundo de Indenização do
nos termos da lei, estão agora privados das indeniza- Trabalhador Portuário Avulso - FITP dispostos nos
ções de~orrentes dessa opção e ainda, em razão artigos 58 e 61 a 67 da Lei n28.630, de 25 de fevereiro
desse cancelamento, impossibilitados de'retornar ao de 1993.
trabalho que exerciam. Art. 2º O prazo para cancelamento do registro

Por outro lado, a solução prevista no projeto não profissional do trabalhador portuário avulso, nos ter-
vai onerar os cofres da União, pois o aporte de recur- mos do art. 58 da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de
sos advirá do revigoramento da cobrança do adicional 1993, fica revigorado por 1 (um) ano, a contar da data
previsto na Lei de Modernização dos Portos e inci. da entrada em vigor desta Lei, abrangendo os traba-
dente sobre as operações de embarque e desembar- Ihadores portuários avulsos de que tratam os artigos
que de mercadorias exportadas ou importadas por 54, 55, 70 e 71 da Lei n

2
8.630, de 1993.

navegação de longo curso. Art. 3º O Adicional de Indenização do Trabalhador
Entretanto entendemos necessárias algumas Portuário Avulso - AITp, de que tratam os arts. 61 a 66 da

alterações no intuito de aperfeiçoar a matéria. Nesse Lei nº8.630, de 25 de fevereiro de 1993, é restabelecido
sentido estamos apresentando um Substitutivo. para vigência pelo penado de 4 (quatro) anos, contad~

Quanto às seis emendas apresentadas, cabe do início do exercício financeiro seguinte ao da publica-
destacar que a primeira, e mais importante, nada ção desta lei e prorrogável automaticamente enquanto
acrescenta ao projeto principal: fixa um longo prazo houver indenizações a serem pagas atrabalhadores por-
de dez anos para o restabelecimento da arrecadação tuários avulsos que tiverem requerido o cancelamento do
do AITP, mas mantém a previsão de que seja prorro- registro profissional nos termos do art. 58 da mesma lei,
gada automaticamente até que sejam pagas todas as ou houverem sido beneficiados por decisão judiciai no
indenizações, o que significa resultado ngorosamen- mesmo sentido.
te igual ao do projeto. As demais emendas estabele- § 1º Durante o período de vigência previsto no
cem restrições e (imites que em nada contribuem caput deste artigo, o AITP incidirá nas operações de
para a eficácia do que dispõe o projeto em epígrafe. embarque e desembarque de merc~dorias importa-

Por todo o exposto, o nosso voto no mérito é das ou exportadas por navegação de longo prazo à
pela aprovação dos Projetos de Lei nQ' 862 e 1.152, razão de:
ambos de 1999, com o Substitutivo em anexo, e pela 1- 0,7 (sete décimos) de Ufir por tonelada de
rejeição das Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 5 e 6/99. granel sólido;

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2000. _ 11-1,2 (um inteiro e dois décimos) de Ufir por to-
Deputado Wilson Braga, Relator. nelada de granel líquido; e

11I - 0,3 (três décimos) de Ufir por tonelada de
carga geral, solta ou unitizada.

§ 2!l Além das operações citadas no art. 64 da
Lei nº 8.630, de 1993, fica isenta do AITP a movi~

mentação de cargas destinadas ao Mercosul ou dele
oriundas.

Art. 4º Para o pagamento das indenizações pen~

dentes e das decorrentes dos pedidos de indenização
protocolados até a data de entrada em vigência desta



*PROJETO DE LEI Nº 984-A, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)

Dispõe sobre os fundos de previdên
cia municipais com menos de mil segura
dos: tendo parecer da Comissão de Seguri
dade Social e Família, pela aprovação deste
e das emendas de nºs 1,2,3 e 4, de 1999,
apresentadas na Comissão, com substitutI
vo (relator: Deputado Antônio Paloçci).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (Merito);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24, li)

*Projeto inicial publicado no DCD de 30-6-99

PARECER DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

SUMÁRIO

- emendas apresentadas na Comissão (4)
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento deemendas ao substitutivo
- parecer da Comissão - ~

- subst!tutivo adotado pela Comissão
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lei, fica o Banco Nacional do Desenvolvimento Eco- pletado o pagamento dos empréstimos efetuados
nômico e Social - BNDES autorizado a alocar ao pelo BNDES ao FITP, os saldos, porventura, exis-
Banco do Brasil S/A, gestor do Fundo de Indeniza- tentes no Fundo serão aplicados em programas de
ção do Trabalhador Portuário Avulso - FITP, sob a capacitaçâo profissional dos trabalhadores portuá-
forma de empréstimo, os recursos necessários ao rios avulsos, cabendo às Escolas Técnicas Federa-
pagamento referido. is o planejamento, desenvolvimento e execução

§ 1º A alocação de recursos de que trata o ca- dos referidos programas.
put deste artigo será efetuada em 6 (seis) parcelas Art 8º Esta lei entra em vigor 60 (ses_~~nta) dias
iguais, mensais e consecutivas, devendo a primeira após a data de sua publicação. :' :
ser efetuada 60 (sessenta) dias após a aprovação Sala da Comissão, 19 de setembro_de 2000. -
desta Lei. Deputado Wilson ~raga, Relator.

§ 2º Caberá ao BNDES determinar a adoção TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
das providências indispensáveis à alocação dos re- PROJETO DE LEI Ng 862199
cursos de que trata este artigo, independente de qua- (Apensado: PL nº 1.152199)
isquer outros atos de natureza administrativa.

§ 3º Os recursos financeiros de que trata o Nos termos do art. 119, caput, 11 e § lº, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, o ~r. Presi-

caput deste artigo serão reembolsados ao BNDES dente determinou a abertura _e divulgação nli Ordem
em parcelas semestrais, com o produto da cobran- do Dia das Comissões - de prazo para apresentação
ça do adicional, a iniciar-se no 130 (décimo tercei- de emendas, a partir de 21-9-2000, por cinco ses-
ro) mês após o restabelecimento do AITP, até sua sões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emen-
total liquidação. das ao Substitutivo oferecido pelo Relator.

Art. 5º As indenizações a serem pagas com os Sala da Comissão, 10 de outubro de, 2000. _
recursos financeiros obtidos com os empréstimos de João Marcos Ferreira Cantarino, Secretário em
que trata o artigo anterior serão as devidas aos tra- exercício. I

balhadores portuários avulsos em razão do cancela
mento do seu registro profissional e decorrentes de
decisões judiciais que transitarem em julgado, bem
assim as referentes aos demais pedidos de indeni
zação protocolados junto ao Banco do Brasil SIA,
gestor do FITP, até a data da entrada em vigor desta
Lei, e ainda pendentes, excluindo-se os trabalhado
res portuários avulsos já indenizados com recursos
provenientes de fontes diversas das previstas nesta
lei.

Parágrafo único. Os pedidos de indenização do
trabalhador portuário avulso protocolados junto ao
Banco do Brasil S/A com data posterior àda entrada
em vigor desta Lei serão pagos com o produto da ar
recadação normal do AITp, restabelecido nos termos
desta lei.

Art. 6º A indenização de que trata o art. 59 da
Lei nº 8.630, de 1993, é devida, também, aos tra
balhadores portuários avulsos, inclusive aposen
tados, que, havendo sido cadastrados e registra
dos com base nos artigos 54, 55, 70 e 71 da mes
ma Lei, estejam no efetivo exercício da atividade,
bem assim, aos trabalhadores portuários avulsos
que tenham seus direitos assegurados pelo Poder
Judiciário.

Art. 7º Satisfeitas as indenizações previstas
nos artigos 59 e 60 da Lei nº8.630, de 1993, e com-



Dezembro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA NO

J/gg

PROJETO DE La N"

984/99

I

Quinta-feira 14 67851

AUTOR: DEPlITAD01>EP. DOUTOR ROSINHA

TEXTOIJUSTlFICAÇÃO

PROJETO DE LEI Na 984, DE 1999
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DATA

Inclua~se, onde couber, O seguinte artigo:

Art.... O artigo 1° da Lei n° 9.717, de 27 de novembro de 1998, passa a
.vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1° .

II - financiamento mediante recmsos provenientes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios e das contribuições do pessoal civil e
militar, para os seus respectivos regimes;

In - as contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e as contribuições do pessoal civil e militar, somente poderão ser
utilivvJas para pagamento de beneficios previdenciários dos n:spcctivos
regimes;

IV • garantia da totalidade dos riscos cobertos no plano de beneficios,
preservando o equillbrio atuarial sem necessidade de resseguro, conforme
parâmetros gerais;

V - cobertura obrigatória a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, facultado o
pagamento de beneficios, mediante convênios ou consórcios entre Estados,
entre Estados e Municípios e entre Municípios;

Parágrafo único. No caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,
será considerado, para os efeitos do disposto neste artigo e da aplicaçlo dos
critérios de equihõrio financeiro e atuarial a receita OrilUlda da compensaçlo

_~~~~:<;----l;__.'1
ASSINATURA PARLAMENTAR _ .
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financeira de que trata a Lei nO 9.796, de 1999, bem como o disposto na Lei
Complementar nO 96, de 1999, quanto ao limite de gasto com pessoal ativo e
inativo, civil c militar."

JUSTIFICAÇÃO

o artigo 1° da Lei n° 9.717198, alterada pelo presente projeto, contém inúmeras
inconstitucionalidades que necessitam, igualmente, ser superadas.

Em priJ;neiro lugar, obriga os entes ·fedc:rati.vos a tributar proventos de inatividade e
pensão, o que a CF não autoriza nem determina. Em segundo lugar, reduz a capacidade de gestio dos
entes federativos ao vedar a realização de convênios e consórcio c exigir número mínimo de
segurados, quando o regime próprio depende da adoção de regime estatutário pelo ente federativo, já
que nesse caso o art 40 da CF é auto-aplicável. E, finalmente, exige m:eitas diretamente arrecadadas
dos entes federativos, partindo do falso pressuposto que sem receita própria não há autonomia
federativa

A presente emenda visa garantir aos entes federativos o exercício pleno de sua
autonomia, afastando tais restrições.

H,08,Cf9= ~ -=
DATA ----------~-____jA~SlSS~ PARLAMENT~



Dezembro de 2000 DllUuO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

[ EMENDAN'
~/99

Quinta-feira 14 67853

PROJETO DE LEI N-

984199

uso EXCLUSIVO DA COMISSÃo

I:COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

AIJTOR: DEPUTADODEP. DOUTOR ROSINBA
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PROJETO DE LEI N" 984, DE 1999

EMENDA ADITIVA

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:

IPARTIDO I UF I PÁGINA

PT PR 1.L4.

Art.... O artigo 2D da Lei nD 9.717, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com
as ~tes alterações:

"Art. 2D A contrib~ção normal da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios aos respectivos regimes próprios de previaência social dos servidores
públicos e dos militares deverá observar a mesma proporção fixada para a
contribuição dos empregadores sobre a folha de pagamento exigida pelo Regime GeraI
de Previdência Social.

§ IDA despesa líquida com pessoal inativo e pensionistas dos regimes próprios de
previdência social dos servidores públicos e dos militares de cada mn dos entes
estatais. acrescida à despesa com pessoal ativo, civil e militar, deverá observar o limite
fixado naLei Complementar de que trata o artigo 169 da Constituição Federal.

§ 3D A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios publicarão, até trinta dias
após o encerramento de cada mês, demonstrativo da execução orçamentária mensal e
acumulada até o mês anterior ao do demonstrativo, explicitando, conforme diretrizes
gerais, de forma desagregada:

I - o valor da contribuição dos entes estatais;

n-o valor das contribuições dos servidores públicos e dos militares;

m •o valor da despesa total com pessoal ativo civil c militar;

DATA ASSINATURA PARLAMENTAR
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IV - o valor da despesa com pessoal inativo civil e militar e com pensionistas;

v -o valor da receita corrente liquida do ente estatal, calculadanos tennos do § 10;

vm - os valores de quaisquer outros itens considerados para efeito do cálculo da
despesa liquida de que trata § 2° deste artigo.

§ 4°. Antes de proceder a quaisquer aumentos, revisões. reajustes ou adequações de
remuncraçao, proventos e pensões que impliquem aumento de despesas, os entes
estatais deverão atestar o cwnprimento do disposto no 3rt. 169, § l° da Constituição
Federal,

JUSTIFICAÇÃO

Tanto quanto o art. lO, o artigo '1!' da Lei nO 9.717/98, alterada pelo presente projeto,
contém inúmeras inconstitucionalidades que necessitam, igualmente, ser superadas.

Em primeiro lugar, parte do pressuposto de que os entes federativos estão obrigados a
a tributar proventos de inatividade e pensão, o que a CF não autoriza nem determina. Em segundo
lugar. limite a contribuição para o custeio dos regimes próprios, cuja responsabilidade final é do ente
federativo, à proporção 2xl, quando essa restrição deveria ser dirigida apenas à contribuição normal,
que por seu turno deve - por analogia autorizada pelo art. 40, § 12 da CF, que prevê que o regime de
previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e
critérios fuqulos para o regime geral de previdência social. Assim, observado esse principio, a
contribuição deverá ser, também, na mesma proporção, cabendo ao Tesouro a cobertura de eventuais
déficits em regime de repartição.

Ademais, o art. lO da Lei nO 9.717 invade a seara da lei complementar prevista no art.
169, e a presente emenda visa reafirmar a hierarquia normativa, afastando a invasão de competências
nela praticada.

A presente emenda visa gamntir a supramacia do texto contitucional e assegurar aos
entes federativos o exercício pleno de sua autonomia, afastando tais restrições.

I} I n 199_
DATA ASSINATuRA PARLAMENTAR



Quinta-feira 14 67855

EMENDAND

3/99

DUUUO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

I
~~II~USO====EXCLUSIVO====!DACOMISSÃ-O----IPROJETO DE LeI N"

984/99

Dezembro de 2000

/ COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

AUTOR: DEPUT~EP.DOUTOR ROSINHA IPARTIDO I UF I PAGINA
PT PR ..1l.i

TEXTO/JUS11FICAÇÃO

PROJETO DE LEI N" 984, DE 1999

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se., ao artigo }O, a seguinte redação:

"Art. l°. Os Municípios que tcmham regime próprio de previdência social
abrangendo um número menor do que mil segurados, considerados os
servidores ativos e inativos deverão mantê-Io, observados critérios de
cquiUbrio financeiro e atuarial, mediante a criação de fundo de solvência, ou
mediante a filiação, por meio de convênio ou consórcio, a instituto de
previdência que assegure o pagamento de beneficios previstos no 3rt. 40 da
Constituição Federal a servidores ocupantes de cargos efetivos.

JUSfIFICAçAo

A Lei nO 9.717198 partiu da equivocada concepção de que o Município que tenha
menos de mil segmados não pode manter regime próprio de previdência, devendo filiar seus
servidores ao RGPS. Isso afronta duplamente a Carta de 1988: fere o princípio da autonomia
federativa e os direitos assegurados pelo art. 40 da CF, que garante aposentadoria e pensão integral e
paridade entre ativos e inativos aos ocupantes de cargos efetivos. O RGPS não assegura tais
benefícios, e a filiação a esse regime não assegura os direitos dos servidores e seus dependentes.

Assim, é a presente emenda para assegurar aos entes federativos municipal opção que
viabilize a satisfação desses direitos sem prejllÍZO da busca do equilíbrio financeiro.

J
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rexrolJUSTlFlCAÇÃO

tlU)JE'tO DE LEI N· 984. DE 1999

EMENDA ADITIVA

Inciua-st!. onde couber. o seguinte amgo:

i PARTIDO i UF

: PT ;PR
PAGINA /'J ,L I

An.... Re\'ogam-se os art. 3". "I' e 10 da Lei n~ o '71':'. de 27 de nO\'embro de 1998.

JUSTIFICAÇÃO

Ao tr:nar de rillettlQOes à Lei n° 9.717/98. Ópr~leto de lei em tela nào pode deixar de
promover a revogação de normlis jpc;onstitucionais. dentre elas o anigo 3~ daquela LeI.

Esse áis~ositi\'Q expre!lsaIDente estabelece:

Art, ~" As contribuições dos servidores públicos e militares federais.
est~Uài~ c murticiplUS e os militares dos Estados e do Distrito Federal.
inatiVO$ e pensioílistas. para os respectivos regimes proprios de
previdência !IOCial fix1\Ô8S por critérios definidos em lei. serão feitas
por alíquotas não superiores às aplicadas aos servidores ativos do
respecti\lb ente estatal.

Todavia. Os entes federativos não estão obrigados a a tributar proventos de inatividade
e pensão. o que a Cf não autoriza nem determina. A isenção dos inativos'~pensionistas ê pressuposto.
inclusive. do regime contributivo obrigatório. que assesura o direito à aposentadoria após 3S anos de
contribuição - e não mais do que isso. Por isso. impõe-se revogar o art. 3° da Lei nO 9.717/98.

Quanto no art. 7° da mesma Lei. estabelece o mesmo. sem autorização constitucional.
penalidades com:ra os entes federativos que descumprirem as normas gerais e especificas contidas na

. Lei 9717. incorrendo em nOVll hipótese-de intervenção. Diz o arti!O 7° que propomos revogar:

,1' I 9 I qq
DATA ASSINATuRA PARLAMENTAR
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~

Art. "'0 O descumpnmento dll disposto nesta Lei pelos Estados.
Dismto Federal e Municipios e pelos respecnvos fundos. implicara. :i

partir de la dcjulho de 1999:

I • sUSl>ensào das mmsferências voJunt:lnas de recursos Dela l. màe

;: - ImDeàJmento Dara celebrar acordos. ..:ontrar05. com'cmos ou
~Iusres. bem como receber empresnmo~. xinanclamemos. unlls "
SUo\ enções em gera! de orgàl\S (lU ennàaaes Gol Aalllllllsrracào DlfCl:J •
mdirera da L:nião:

li! - suspensão de emprestllnos t: IinanCHUllentos lXll' mSllluu;:õe~
fimmcelras federais.

Essas penalidades. descabidas e desproporcionais, po~er:ill pre,iudicar. se cumpnda,.
g.ravememe os entes federam·os. que não mais poderão receoer transferenclas \'olunmrl3s. ou receber
emoresmnos e tinancllunenros do B"'DES. BA5A ou Bancu d\' 'ordesl.:. oreiudlcand\\ durameme :!.
regIões mais necessnaàas ov Dab

Fmaimemc:, II 3m!,!\' 11) da LeI ()-1- Ofl:\ é 1II001c:se \lO: • ~'l:lIIlC:ill" UI: rC:!!1I11~ Ofoono.•

aue e lnaàmindo em se rr:uanoo oe sen',dores estatutanos Que l:tzem lU~ ao Úlrell(l~ Ull:m ~1I da ("
Esse~ dlfC:ltos sào aUlo-apilcu\'els. nào senoo itCl!t' SUDOf (Iue nOSS:l um c;ntel:eaerall\ II remet::'
obngacões que são exc!uSl\'amentc suas para o I~SS. '

:
DATA ASSINATURA PARLAMENTAR



11 - Voto do Relator

É sem dúvida meritória a iniciativa da proposi
ção sob análise, uma vez que busca solução para um
grave problema que tem afetado os Municípios, em
geral, e principalmente os que possuem regimes pró
prios de previdência com menos de mil segurados. os
quais, por força da Lei nº 9.717, de 27 de novembro
de 1998, regulamentada pela Portaria nº 4.992, de 5
de fevereiro de 1999, terão que extinguir esses regi
mes e se vincular, obrigatoriamente, ao regime geral
de previdência social do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS.

Com efeito, a Lei nº 9.717/98 estabeleceu uma
série de exigências a serem cumpridds pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios no que toca à organiza
ção e ao funcionamento de seus regimes próprios de
previdência social. Entre essas exigências consta, no
art. 1º, inciso IV, da referida lei, que o~ regimes própri
os estaduais e municipais devem fornecer cobertura a
um número mínimo de segurados. Aq regulamentar o
dispositivo citado, a Portaria nº4.992199, em seus arts.
3º 9º e 21, estabeleceu alguns critérios a serem obser
vactos-para-feite-àa-er:ganização dos regimes previden
ciários e determinou a vinculaçâo obrigatória ao INSS,
no caso dos Municípios que não atendessem a esses
critérios.

I - Relatório

PROJETO DE LEI N!! 984/99
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA A segunda emenda pretende alterar o art. 2º da

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS mesm~ lei de forma a deter~in~r que a contribuição
da Umao, dos Estados, do Dlstnto Federal e dos Mu-
nicípios, para os seus respectivos regimes, deverá
ser igual à proporção fixada para as empresas no Re
gime Geral de Previdência Social, e não da forma
pela qual foi estabelecida no dispositivo e equivalente
ao dobro da contribuição dos servidores. -

A terceira emenda, por sua vez, é dirigida ao
Projeto de Lei nº 984, de 1999, que ora relatamos, e
pretende alterar o seu art. 1º para explicitar que o regi
me de previdência dos Municípios com menos de mil
servidores (inclusive inativos) deve garantir os direi
tos assegurados no art. 4º da Constituição Federal e,
também, para permitir que sejam realizados convênios ou
consórcios para a organização desse regime.

E, finalmente, a quarta emenda pretende revo
gar os arts. 3º, 7º e 1!! da Lei nº 9.717, de 27 de no
vembro de 1998, para eliminar deste diploma legal as
referências quanto à contribuição dos inativos, às pe
nalidades previstas aos entes federativos que des
cumprirem as exigências nele contidas e à previsão
de extinção de regimes previdenciáríos l'Dunicipais,
nas hipóteses que menciona.

É o relatório.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 11 de agosto de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, foram recebidas quatro
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 1999.- Elo
ízio Neves Guimarães, Secretário.

A proposição em epígrafe, de autoria do nobre
Deputado Rubens Bueno, busca garantir aos Municí
pios que possuem fundos de previdência com menos
de mil segurados o direito de optar pela sua vincula
ção ao regime geral de previdência social a cargo do
INSS, ou ao regime de previdência do respectivo
Estado, ou ainda pela manutenção do seu regime mu
nicipal, desde que, neste último caso, seja instituído
fundo de solvência.

Em sua justificativa, o Autor ressalta a importân
cia de sua proposição tendo em vista que a Portaria
nº 4.992, de 5 de fevereiro de 1999, determinou a vin
culação obrigatória dos Municípios com menos de mil
servidores ao regime do INSS, impondo-lhes, assim,
ônus significativo em face da exigência de recolhimento
da contribuição previdenciária de responsabilidade pa
tronal.

No prazo regimental, foram oferecidas quatro
emendas àproposição, todas de autoria do Deputado
Dr. Rosinha.

A primeira, pretende incluir no projeto em tela
modificação no art. 1º da Lei nº 9.717, de 27 de no
vembro de 1998, para suprimir a previsão ali contida
quanto à contribuição dos servidores inativos e dos
pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios, bem como a vedação de realiza
ção de convênios ou consórcios entre Estados, e mu
nicípios e entre Municípios a fim de viabilizar a organi
?aç~o de regimes previdenciários sob formas alterna
tivas. Além disso, a referida emenda redefine as exi
gência.aimp.Qstas a esses entes federativos, eliminan
do as restrições associadas ao funcíonamenfo de
seus regimes previdenciários, em particular a que os
obriga a possuir receita ampliada superior ao valor
das transferências constitucionais.



§ 3º A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios publicarão, até trinta dias após o encerra
mento de cada mês, demonstrativo da execução or
çamentária mensal e acumulada até o mês anterior
ao do demonstrativo, explicitando, conforme diretrizes
gerais, de forma desagregada:

I - o valor da contribuição dos entes
estatais;

11 - o valor das contribuições dos servi
dores públicos e dos militares;

111 - o valor da despesa total com pessoal
ativo civil e militar;

IV - o valor da despesa com pessoal
inativo civil e militar e com pensionistas;

V - o valor da receita corrente líquida
do ente estatal, calculada nos termos do §
1º deste artigo;

VI - os valores de quaisquer outros
itens considerados para efeito do cálculo da
despesa líquida de que trata o § 2º deste
artigo.

§ 4º Antes de proceder a quaisquer
aumentos, revisões, reajustes ou adequa-

"Art. 1º .

11 - financiamento mediante recursos
provenientes da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios e das contri
buições do pessoal civil e militar para seus
respe~tivos regimes;

111 - as contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípi
os e as contribuições do pessoal civil e mili
tar soni~nte poderão ser utilizadas para pa
gamento de benefícios previdenciários dos
respectivos regimes;

IV- garantia da totalidade dos riscos
cobertos no plano de behefrcios, preservan
do o equilíbrio atuarial sem necessidade de
resseguro, conforme parâmetros gerais;

V - cobertura obrigatória a servidores
titulares de cargos efetivos e a militares,

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N2 984, DE 1999

Altera a Lei nº 9.717, de 27 de no
vembro de 1998, para suprimir exigênci
as impostas quanto à organização e ao
funcionamento dos regimes previdenciá
rios estaduais e municipais e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
, Art. 19 A Lei nº 9.717, de 27 de novembro de

1998, passa a vigorar com alterações nos arts.lº e 22 ,

conforme ,a seguinte redação:
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Ocorre Rue a Constituição Federal, em seu art. bem como a seus respectivos dependentes,
40, ~ssegurpu, aos servidores titulares de cargo efeti- de cada ente estatal, facultado o pagamento
vo, regime previdenciário próprio, garantindo-lhes o de benefícios, mediante convênios ou con-
direito à aposentadoria integral e aos reajustamentos sórcios entre Estados, entre estados e mu-
em seus valores em bases iguais aos da remunera- nicípios e entre Municípios;
ção do cargo ocupado. É óbvio que ao obrigar os Mu- Parágrafo único. No caso dos Estados, do Distri-
nicípios a ,se vincull:~rem ao regime do INSS, a referida to Federal e dos Municípios, será considerada, para
lei busca suprimir direitos constitu?ionalmente garan- efeito do disposto neste artigo e da aplicação dos cri-
tidos, fat;endo aplicar aos servidores as regras vi- térios de equilíbrio financeiro e atuarial, a receita ori-
gentes nó regime geral de previdência social. unda da compensação financeira de que trata a Lei nº

Por esse motivo, entendemos ser de inquestio- 9.796, de 5 de maio de 1999, bem como o disposto na
nável valor a presente iniciativa e considerando a rele- Lei Complementar n9 96, de 31 de maio de 1999,
vância das contribuição trazidas pelas emendas apre- quanto ao limite de gasto com pessoal ativo e inativo,
sentadas. peio ilustre Deputado Dr. Rosinha, decidi- civil e militar.
mos aprovar o Projeto de Lei nº 984, de 1999, bem Art. 2º A contribuição normal da União, dos
como as emendas a ele oferecidas, na forma, porém, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos res-
do Substi~utivo em anexo. pectivos regimes próprios de previdência social dos

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. - servidores públicos e dos militares devera observa(a
Deputado Antonio Palocci, Relator. mesma proporção fixada para contribuição dos

empregadores sobre a remuneração e destinada ao
regime geral de previdência social.

§ 12 A despesa líquida com pessoal inativo e
pensionistas dos regimes próprios de previdência so
cial dos servidores públicos e dos militares de cada
um dos entes estatais, acrescida à despesa com pes
soal ativo, civil e militar, deverá observar o limite fixa
do na Lei Complementar de que trata o art. 169 da
Constituição Federal.



"Art.1º .

11 - financiamento mediante recursos
provenientes da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios e das contri
buições do pessoal civil e militar para seus
respectivos regimes;

111 - as contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
e as contribuições do pessoal civil e militar so
mente poderão ser utilizadas para pagamento
de benefícios previdenciários dos respectivos
regimes;

IV - garantia da totalidade dos riscos
cobertos no plano de benefícios, preser
vando o equilíbrio atuarial sem necessi
dade de resseguro, conforme parâmetros
gerais;

V - cobertura obrigatória a servidores ti
tulares de cargos efetivos e a militares, bem
como a seus respectivos dependentes, de
cada ente estatal, facultado o pagamento de
benefícios, mediante convênios ou consórcios
entre Estados, entre Estados e Municípios e
entre Municípios;

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera a Lei n!! 9.717, de 27 de novem
bro de 1998, para suprimir exigências im
postas quanto à organização e ao funciona
mento dos regimes previdenciários estadu
ais e municipais e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.717, de 27 de novembro de

1998, passa a vigorar com alterações nos arts. 1º e
2º, conforme a seguinte redação:
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ções de remuneração, proventos e pensões go, Alceu Collares, Almerinda de Carvalho, Ângela
que impliquem aumento de despesas, os Guadagnin, Antônio Palocci, Armando A~ílio, Car-
entes estatais deverão atestar o cumprimento los Mosconi, Costa Ferreira, Djalma Paes, Dr. Be-
do disposto no art. 169, § 12, da Constituição nedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduar-
Federal." do Jorge, Eduardo Seabra, Eni Voltolini, Euler Mo-

Art. 22 Os Municípios que tenham regime pró- rais, Henrique Fontana, IIdefonço Cordeiro; Jandira
prio de previdência social abrangendo um número Feghali, Jorge Costa, José Unhares, Lídia Quinan,
menor do que mil segurados, considerados servido- Luci Choinacki, Osmânio Pereira, Rafael, Guerra,
res ativos e inativos, deverão mantê-lo, observados Raimundo Gomes de Matos, Renildo Leal, Ronaldo
critérios de equilíbrio financeiro e atuarial, mediante a Caiado, Saraiva Felipe, Saulo Pedrosa, Serafim
criação de fundo de solvência, ou mediante filiação, Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino
por meio de convênio ou consórcio, a instituto de pre- Queiroz e Vicente Caropreso. -
vidência que assegure o pagamento de benefícios Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000.-
previstos no art. 4º da Constituição Federal a servidores Deputado Jorge Alberton, 1º Vice-Presidente no
ocupantes de cargos efetivos. exercício da Presidência.

Parágrafo único. O fundo de solvência de que
trata o caput deste artigo será constituído por contri
buições adicionais das Prefeituras Municipais com
base em alíquota a ser definida conforme avaliação
atuanal elaborada por entidades independentes le
galmente habilitadas, assim entendido o profissional
ou a empresa de atuária que estejam regularmente
inscritos no Instituto Brasileiro de Atuária.

Art. 39 Revogam-se os arts. 3º, 79 e 10 da Lei nº
9.717, de 27 de novembro de 1998.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Antonio Palocci Relator.

TERMO DE REGEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 984/99
Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 28 de Março de 2000 , por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 4 de Abril de 2000. - Eloízio
Neves Guimarães Secretário.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, una
nimemente, o Projeto de Lei de nº 984, de 1999, e
as emendas de n9s 1,2, 3, e 4, de 1999, apresenta
das na Comissão, com substitutivo, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Antônio Palocci.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto

e Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camar-
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.................................................................................... Art-2º-OS-Mur:Jicípios-queJenham regimapró~.

Parágrafo único. No caso dos Estados, do Distri- prio de previdência social abrangendo um número
I

to Federal e dos Municípios, será considerada, para menor do que mil segurados, considerados servido-
efeito do disposto neste artigo e da aplicação dos cri- res ativos e inativos, deverão mantê~lo, observados
térios de equilíbrio financeiro e atuarial, a receita ori- critérios de equilíbrio financeiro e atuarial, median-
unda da compensação financeira de que trata a Lei nº te a criação de fundo de solvência, ou mediante fiii-
9.796, de 5 de maio de 1999, bem como o disposto na ação, por meio de convênio ou consórcio, a instituto
Lei Complementar nº 96, de 31 de maio de 1999, de previdência que assegure o pagamento de bene-
quanto ao limite de gasto com pessoal ativo e inativo, fícios previstos no art. 4º da Constituição Federai a
civil e militar. servidores ocupantes de cargos efetivos.

Art. 2º A contribuição normal da União, dos Parágrafo único. O fundo de solvência de que
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos res- trata o caput deste artigo será constituído por con-
pectivos regimes próprios de previdência social dos tribuições adicionais das Prefeituras Municipa,is
servidores públicos e dos militares deverá observar a com base em alíquota a ser definida conforme avali-
mesma proporção fixada para contribuição dos empre- ação atuarial elaborada por entidades independen-
gadores sobre a remuneração e destinada ao regime tes legalmente habilitadas, assim entendido o PIO-
geral de previdência social. fissional ou a empresa de atuária que estejam regu~

§ 1º A despesa líquida com pessoal inativo e larmente inscritos no Instituto Brasileiro de Atuária.
pensionistas dos regimes próprios de previdência SOM Art. 3º Revogam-se os arts. 3º, 7º e 10 da Lei nº
cial dos servidores públicos e dos militares de cada 9.717, de 27 de novembro de 1998.
um dos entes estatais, acrescida à despesa com pes- Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
soaI ativo, civil e militar, deverá observar o limite fixa- blicação. .
do na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. -
Constituição Federal. Deputado Jorge Alberto, 1º Vice·Presidente no exer-
.................................................................................... cíclo da Presidência.

§ 3º A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios publicarão, até trinta dias após o encerra
mento de cada mês, demonstrativo da execução orça-,
mentária mensal e acumulada até o mês anterior ao do
demonstrativo, explicitando, conforme diretrizes gerais,
de forma desagregada:

I - o valor da contribuição dos entes estatais;

11 - o valor das contribuições dos servidores
públicos e dos militares;

111- o valor da despesa total com pessoal ativo
civil e militar;

IV - o valor da despesa com pessoal inativo ci
vil e militar e com pensionistas;

V - o valor da receita corrente líquida do ente
estatal, calculada nos termos do § 1º deste artigo;

VI - os valores de quaisquer outros itens conside
rados para efeito 'do cálculo da despesa líquida de que
trata o § 2º deste artigo. I

§ 4Q AntesJ, de proceder a quaisquer aumen
tos, revisões, reajustes ou adequações de remu
neração, proventos e pensões que impliquem au
mento de despesas, os entes estatais deverão
atestar o cumprimento do disposto no art. 169, §
19, da Constituição Federal."

*PROJETO DE LEI N2 1.022-A, DE 1999
(Do Sr. Vicente Caropreso)

Institui o Pró-Saúde, que dispõe so
bre dedução do imposto de renda por
contribuições para Hospitais Públicos e
Instituições sem fins lucrativos; tendo pa
recer da Comissão de Seguridade Social
e Família pela aprovação, com emenda
(relato,r: Deputado Osmânio Pereira). I

(As Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (Mérito e
Art. 54); e de Constituição e Justiça e del
Redação (Art. 54) - Art. 24,1i}

*Projeto iniciai publicado no OCD de 24-8-99
, - I

PARECER DA COMISSAO DE .
SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- complementação de voto
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000.-
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS Deputado Osmânio Pereira, Relator.

PROJETO DE LEI Nl! 1.022/99 EMENDA MODIFICATIVA

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente deter
minou a abertura. - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 11 de agosto de 1999, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 1999. - Elo
ízio Neves Guimarães Secretário.

I - Relatório

A presente iniciativa, de autoria do Deputado Vi
cente Caropreso pretende autorizar a deduções do
Imposto de Renda por contribuições para Hospitais
Públicos e Instituições sem fins lucrativos, assim
como àquelas destinada à atenção aos portadores de
deficiências físicas ou mental.

Não foram apresentada emendas.

O projeto propõe que apenas terão direito às do
tações decorrentes dos recursos arrecadados com as
deduções aquelas registradas no Conselho Nacional
de Assistência Social e atender os requisitas previstos
no art. 14 da Lei nº5.172, de 25 de outubro de 1966, ou
seja os critérios para serem consideradas não lucrativas,
de acordo com o Código Tributário Nacional.

O autor justifica a proposição pela dificuldade de
essas instituições terem acesso a recursos para o seu
aprimoramento e investimento, uma vez que o SUS
apenas aporta recursos para custeio.

" - Voto do Relator

Considerando que a iniciativa abrirá um novo
caminho para captação de recursos destinados ao
aprimoramento da rede de saúde pública e filantrópi
ca, este também de natureza pública, julgamos opor
tuna e adequada a propositura, à qual damos o nosso
parecer favorável.

É o voto.

Sala da Comissão, 1Q de dezembro de 1999 
Deputado, Osmânio Pereira, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em decorrência de sugestões apresentadas pe
los meus nobres pares, durante o processo de discus·
são do projeto na reunião ordinária desta Comissão de
Seguridade Social e Família, apresento voto favorável
ao projeto, com a alteração proposta pela emenda, em
anexo.

Dê-se ao inciso 11 do artigo 1Q do projeto a se
guinte redação:

" II - 3% do imposto devido, para as instituições
sem fins lucrativos relacionadas ao atendimento mé
dico hospitalar e as instituições relacionadas com o
atendimento às pessoas portadoras de deficiência".

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Osmânio Pereira, Relator.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

PROJETO DE LEI N2 1.022, DE 1999

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, una
nimemente, o Projeto de de 1999, com emenda,
nos termos do parecer do Osmânio Pereira, com
complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e
Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo,
Alceu Collares, Almerinda de Carvalho, Ângela Gua
dagnin, Antônio Palocci, Armando Abílio, Carlos Mos
coni, Costa Ferreira, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias,
Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduar
do Seabra, Eni Voltolini, Euler Morais, Henrique Fonta
na, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, Jorge Costa,
José Unhares, Lídia Quinan, Luci Choinacki, Osmânio
Pereira, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos,
Renildo Leal, Ronaldo Caiado, Saraiva Felipe, Saulo
Pedrosa, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Be
zerra, Ursicino Queiroz e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000.
- Deputado Jorge Alberto, 1º Vice-presidente no
exercício da Presidência.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao inciso" do artigo 1º do projeto a seguinte
redação:

" 11 - 3% do imposto devido, para as instituições
sem fins lucrativos relacionadas ao atendimento mé
dico hospitalar e as instituições relacionadas com o
atendimento às pessoas portadoras de deficiência".

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000.
- Deputado Jorge Alberto, 1º Vice-presidente no
exercício da Presidência.



PARECER DA COMISSÃO DE
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO

E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO

- emenda apresentada na Comissão
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as
agências estrangeiras de publicidade e
propaganda, quando contratadas por em
presas nacionais para a realização de tra
balhos de sua área no Brasil, utilizarem
trabalhadores brasileiros na composição
da mão-de-obra prevista para a respectiva
execução do serviço; tendo pareceres: da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, Pela aprovação,
contra o voto do Deputado Alberto Gold
man (relatora: Deoutada Ângela Guadag
nin); e da Comissão ~e Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, pela rejeição
deste e da emenda apresentada na Comis
são, contra os votos dos Deputados Aven
zoar Arruda, Babá, Jair Meneguelli, Paulo
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*PROJETO DE LEI N2 1.107-B, DE 1999 Paim, Paulo Rocha e Pedro Celso (rela-
(Do Sr. Bispo Rodrigues) tor: Deputado Eduardo Campos).

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24,1i,"G")

~ Projeto inicial publicado no OCO de 26-8-99

- Parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
çêo e Informática publicado no OCO de 9-11-99

Projeto de lei nO 1.107->\ de 1999
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Emenda Modlflcatlva

Dá-se ao art. 1° do PL nO 1.107-N99 a seguinte redação:

"Art. 1°. As agências estrangeiras de publicidade e propaganda,
quando da produção de serviços realizados no Brasil, contratados por
empresas 'nacionais, ficam obrigadas a utilizar trabalhadores
brasileiros na ordem minima de 213 (dois terços) do tolal necessário à
composição da mao-de-obra de técnicos e artistas."

JustificatiVa

A regra de 213 de trabalhadores brasileiros faz parte do costume
trabalhlSta, isto porque vigorou, durante muitos anos, norma públICa que
previa esse limite para a contrataçllo de trabalhadores estrangeiros. Por
essa razao, apresentamos Emenda modificativa para que seja aplicada, ao
invês do limite de 50%, o de 2/3. Com ISSO, além de preselVar a importaneia
do Projeto, ressalta-se a preocupação do seu Autor.

sala das Sessões, 22 de Novembro de 1999.

_~ I

""TA



Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou, o Projeto de Lei nº 1.107-A/99 e a emenda
apresentada na Comissão, contra os votos dos Depu
tados Avenzoar Arruda, Babá, Jair Meneguelli, Paulo
Paim, Paulo Rocha e Pedro Celso, nos termos do pa·
recer do relator, Deputado Ed1lardo Campas.

Estiveram presentes os senhores Deputados:

1- Relatório

11 - Voto do Relator

'tório.Éo

A proposição do nobre Deputado Bispo Rodri
gues visa obrigar as empresas estrangeiras de publi
cidade e propaganda, quando contratadas por em
presas nacionais, a utilizar trabalhadores brasileiros
na proporção de 50% (cinqüenta por cento) da
mão·de-obra necessária para a produção de serviços
realizados no Brasil.

Submetido à apreciação da Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática, o proje
to foi aprovado por maioria, nos termos do parecer da
relatora ilustre Deputada Ângela Guadagnin.

Nesta Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, foi recebida uma emenda modifica
tiva de autoria do nobre Deputado Paulo Rocha, que
visa elevar a proporção de trabalhadores brasileiros
contratados para 213 (dois terços) da mão-de-obra
necessári-::,

Deve ser elogiada a iniciativa do autor do proje
to, que pretende proteger a mão-de-obra nacional,
quando da produção de trabalhos publicitários no
Brasil por empresas estrangeiras.

Entendemo'>, no entanto, que o pretendido não
será alcançado ~ poderá prejudicar a imagem inter·
nacional do Bras,i1.

Em primeiro lugar, o que diferencia a empresa
estrangeira da nacional é que a primeira não está su
jeita às leis nacionais. Isso significa que não se pode
obrigar uma empresa estrangeira a cumprir lei nacional.

Por outro lado, tal imposição pode ser entendida
comõ intervenção indevidã do"E--statlo na seleção da
mão-de-obra para um serviço privado a ser realizado
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE no Brasil. Tal restrição pode desestimular a realização
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO de serviços em nosso País.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS Qualquer limite ou condição para a contratação
entre dois entes privados deve ser fundamentado na

PROJETO DE LEI N2 1.107-Al99 ordem pública, o que não se verifica na hipótese do
projeto.

Na produção de campanhas' publicitárias no
Brasil, são utilizados trabalhadores nacionais, ainda
que como intérpretes ou guias. Dificilmente tal trabalho
demora um longo período de tempo.

A mão-de-obra utilizada nos termos 'pretendidos
pelo projeto seria empregada de forma precária, às ve
zes por dias apenas. A contratação de agências estran
geiras por empresas nacionais tampouco é significativa.

Com efeito, as empresas nacionais de propa
ganda e publicidade, que figuram entre às melhores
do mundo, são as preferencialmente escolhidas para
a realização de trabalhos no Brasil. Especialmente
por já conhecerem a nossa cultura e tradição.

O crescimento econômico é a melhor forma de
garantir a contratação de trabalhadores e a diminuição
do desemprego em todas as atividades econômicas.

Quanto ao caso específico de contratação de
técnicos e artistas para a produção de peças publici
tárias, acreditamos que a competência já demonstra
da peJos profissionais brasileiros nessa área é o me
lhor estímulo à sua contratação por agências estran
geiras. A obrigação pretendida pode ter o efeito perverso
de desestimular tal contratação.

A emenda modificativa tem o mesmo escopo do
projeto, apenas elevando a proporção de trabalhado
res brasileiros a serem contratados de 50% (cinqüen
ta por cento) para 2/3 (dois terços) da mão-de-obra
necessária para a produção de serviços realizados
no BrasiVpor empresas estrangeiras de publicidade e
propag~nda.

Somos, portanto, pela reJelçao do PL nº
1.107-A/99 e da Emenda Modificativa nº 1/99.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Deputado
Eduardo Campos, Relator.

Nos termos do art. 119, caput, I e § Iº, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 19-11-99, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, foi recebida 1 (uma)
emenda ao projeto.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.



11 - Voto do Relator

A Comissão de Seguridade Social e Família, el\l
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime
mente, o Projeto de Lei de nº 1.124, de 1999, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Vicente Caro
preso.

A exigência de período de carência - número
mínimo de contribuições mensais - para a concessão
de benefícios é regra básica de qualquer seguro soci
al, fundamental para sua sustentação financeira,
não podendo, portanto, ser dispensada ou reduzida
aleatoriamente.

O artigo 25 da Lei nQ 8.213, de 1991 , no seu incj
so I, estabelece período de carência de doze contri
buições mensais para os benefícios auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez. No seu inciso 11, di~pen
sa de período de carência os referidos benefícios, nos
casos de acidente de qualquer natureza ou causa e
de doença profissional ou do trabalho, bem como nos
casos de o segurado, após filiar-se ao Regime Geral
de Previdência Social, for acometido de alguma das
doenças e afecções especificadas no artigo 151 da
mesma lei, entre outras: tuberculose ativa, hansenía
se, neoplasia maligna, doença de Parkinson e Aids.

O período de carência de doze meses para au
xílio-doença e aposentadoria por invalidez é adotado
pelo seguro social desde seus primórdios, já constan
do da Lei nQ 3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei
Orgânica da Previdência Social.

A Emenda Constitucional nQ 20, de 15 de de
zembro de 1998, determina, entre as regras de orga
nização da Previdência Social, a observância a critéri
os que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.

De ressaltar, também, que o Congresso Nacio
nal aprovou, nessa sessão legislativa, projeto de lei
de autoria do Poder Executivo, transformado na Lei nQ

9.876, de 26 de novembro de 1999, que, entre outras
providências, alterou o art. 25 da Lei nQ 8.213, de
1991, mantendo, entretanto, a exigência de período
de carência de doze contribuições mensais para a
concessão de auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez.

Ante o exposto, votamos pela rejeição do Projeto
de Lei nQ 1.124, de 1999.

Sala da Comissão, 18 de fevereiro de 2000. 
Deputado Vicente Caropreso, Relator.

111- Parecer da Comissão

*PROJETO DE lEI N2 1.124-A, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Reduz período de carência para
aposentadoria por invalidez e auxí
lio-doença; tendo parecer da Comissão
de Seguridade Social e FamRla pela rejei
ção (Relator: Dep. Vicente Caropreso).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - Art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 28·8·99

PARECER DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMíliA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
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Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba, Vi- duzir o período de carência vigente para o auxí-
ce-Presidente; Alexandre Santos, Avenzoar Arruda, Iio-doença e a aposentadoria por invalidez de doze
Babá, Fátima Pelaes, Herculano Anghinetti, Ivanio meses para seis meses.
Guerra, Jair Meneguelli, José Múcio Monteiro, Lucia
no Castro, Medeiros, Paulo Paim, Paulo Rocha, Pedro
Celso, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ricardo Rique,
Vanessa Grazziotin, Wilson Braga, titulares; Eurípe
des Miranda, Geovan Freitas, João Tota, Júlio Delga
do, Marcus Vicente, suplentes

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Jovair Arantes, Presidente.

I

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE lEI N2 1.124/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
I~terno da Câmara dos Deputa90s, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 26 de agosto de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 1999. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do ilustre
Deputado Enio Bacci, propõe alteração ao inciso I do

-art. 25 da Lei n· 8.213, de 24 de julho de 1991 - PIa
nos de benefícios da Previdência Social-, visando re-



11 - Voto do Relator

A matéria reveste-se de grande importância,
uma vez que estamos tratando de uma das modalida
des de investigação de maior dificuldade para as au
toridades, qual seja o desaparecimento de pessoas.
Como bem destaca o autor da matéria, um dos princi
pais recursos, nesse tipo de investigação, é a divulga
ção tempestiva dos dados relativos ao desaparecido,
de modo a possibilitar a sua identificação por terceiros.

Tal iniciativa é de grande importância para os fa
miliares dos desaparecidos, que enfrentam situação
profundamente desgastante, seja pelo sofrimento
pessoal decorrente do desaparecimento propriamen
te dito, seja pela angústia decorrente das dificuldades
e da morosidade inerentes a esse tipo de investiga
ção. É, portanto, a esses concidadãos que devemos
dar uma satisfação.

As emissoras de radiodifusão, os canais de ca
bodifusão e os veículos de imprensa representam imo

O Projeto de Lei n2 1.129, oferecido a esta Casa
pelo nobre Deputado Feu Rosa, torna obr,!gat6ria a di
vulgação de dados relativos a pessoas desapareci
das nas emissoras de radiodifusão sono~a e de sons
e imagens e nos canais de cabodifusão:'

Tal divulgação seria feita diariamente, em inser
ções totalizando dois minutos, veiculadas em horário
nobre.

A proposição foi enviada a esta Comissão para
exame, nos termos do art. 32, inciso 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. Transcorrido o
prazo regimental, não foram apresentadas emendas
à mesma.

"PROJETO DE LEI N!!1.129-B, DE 1999
(Do Sr. Feu Rosa)

Dispõe sobre a divulgação obrigató
ria de dados relativos a pessoas desapa
recidas nos meios de comunicação; ten
do pareceres: da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática,
pela aprovação, com emendas, contra os
votos dos Deputados Santos Filho e [ris
Simões (Relator: Dep. Bispo Wanderval);
e da Comissão de Finanças e Tributação,
pela incompatibilidade e pela inadequa
ção financeira e orçamentária deste e
das emendas da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática
(Relator: Dep. Ibere Ferreira).

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; de Finan
ças e Tributação (mérito); e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54) - Art. 24,11)

*Projeto inicial publicado no OCD de 28-8-99

SUMÁRIO

I - PARECER DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emendas oferecidas pelo relator (2)
- parecer da Comissão

- emendas adotadas pela Comissão (2)

11- PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO:
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: - termo de recebimento de emend,às
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e - parecer de-relator

Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo, - parecer da Comissão
Alceu Collares, Almerinda de Carvalho, Ângela Gua-
dagnin, Antônio Palocci, Armando Abílio, Carlos Mos- COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOtOGIA,
coni, Costa Ferreira, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, COMUNICAÇÃO E INFORMÁ:[,9A

Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Jorge, Edu- TERMO DE RECEBIMENTO D!= EMENDAS
ardo Seabra, Eni Voltolini, Euler Morais, Henrique
Fontana, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, Jorge PROJETO DE LEI N2 1.129/99

I . ')
Costa, José Unhares, Lídia Quinan, Luci Choinacki, Nos termos do art. 119, I e § 19 do Regimento in-
Osmânio Pereira, Rafael Guerra, Raimundo Gomes terno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de-
de Matos, Renildo Leal, Ronaldo Caiado, Saraiva Fe- terminou a abertura e divulgação, na Orqem do Dia
Jipe, Saulo Pedrosa, Serafim Venzon, Sérgio Carva- das Comissões, de prazo para apresentaçã,o de emen-
lho, Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e Vicente Caro- das, a partir de 31-8-99, por cinco sessç;es. Findo o
preso. prazo, não foram apresentadas emendas",ào projeto.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. - Sala da Comissão, 8 de setembrq ·pe 1999. -
Deputado Jorge Alberto, Primeiro Vice-Presidente, Maria Ivone do Espírito Santo, Secretá.rja.
no exercício da Presidência.

I - Relatório



"...........................................................
Sala da Comissão, 27 de outubro de 1999. - De

putado Bispo Wanderval, Relator.

111 - Parecer Da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o Projeto de Lei nº1.129/99, com emen
das, nos termos do parecer do Relator, Deputado Bis
po Wanderval, contra os votos dos Deputados Santos
Filho e íris Simões.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Luiz Piauhylino - Presidente; Robério Araújo - Vi
ce-Presidente; Arolde de Oliveira, César Bandeira,
Corauci Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira, Pauder
ney Avelino, Santos Filho, Vic Pires Franco, José
Melo, Sérgio Barcellos, José de Abreu, Júlio Semeg
hini, SalvadorZimbaldi, Sampaio Dória, Romeu Quei
roz, Átila Lira, Welinton Fagundes, Francistônio Pinto,
Jorge Pinheiro, José Priante, Marçal Filho, Marcelo
Barbieri, Nelson Proença, Pin~eiro Landim, José
índio, Luiz Bittencourt, Geovani Freitas, Antônio Joa
quim Araújo, Ricardo Barros, Nelson Meurer, José Ja
nene, Almeida de Jesus, Babá, Padre Roque, Walter
Pinheiro, Pedro Wilson, íris Simões, Albérico Cordei
ro, Agnaldo Muniz, Eurfpedes Miranda, Givaldo Ca
rimbão, Luiza Erundina, Bispo Wanderval e Lincoln
Portela.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Luiz Piauhylino, Presidpnte.

EMENDA ADOTADA PEU~ COMISSÃO N2 1 
CCTCI

Suprima-se do art. 2º do projeto a expressão "e
de sons e imagens".

Sala da Comissão, 17 de novembro de 1999.
Deputado Luiz Piauhyllno, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
N2 2-CCTCI

Modifique-se o caput do art. 4º do projeto, fican
do a redação do dispositivo como segue:

"Art. 4º A empresa jornalística e de radiodifusão,
bem assim o detentor de canal de cabodifusão, farão
jus a redução de até d9is por cento do imposto de ren
da devido, correspondente ao valor comercial do es
paço utilizado para divulgação de dados ou fotografi-

EMENDA Nº 1/99

SUprima-se do art. 2º do projeto a expressão "e
de sons e imagens". .

Sala da Comissão, 27 de outubro de 1999.- De
putado Bispo Wanderval, Relator.

EMENDA Nº 2/99

Modifique-se o caput do art. 4º do projeto, fican
do a redação do dispositivo como segue:

"Art. 4º A empresa jornalística e de ra
diodifusão, bem assim o detentor de canal
de cabodifusão, farão jus a redução de até
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portantes meios para a divulgação de dados de desa- dois por cento do imposto de renda devido,
parecidos, uma vez que alcançam público elevado, correspondente ao valor comel'cial do espa-
geograficamente distribuído e culturalmente diversifica- ço utilizado para divulgação de-dados-otdo-
do, o que não ocorre com outras formas de divulgação. tografias de pessoas desaparecid~s., na for-

A lei, oportunamente, oferece uma contraparti- ma prevista nesta lei.
da às emissoréj.s e demais veículos que divulgarem
tais informações, na forma de benefício de redução
em até 2% do imposto de renda devido, correspon
dente ao preço do espaço utilizado.

Estamos cientes da tradicional posição desta
Comissão; que tem-se pronunciado contrariamente a
quaisquer formas de utilização compulsória do espa
ço' das emissoras de radiodifusão e operadoras de
cabodifusãd:

Entendemos, no entanto, que este caso especí
fico reveste-se de especial relevância, por tratar-se de
situação que, ao par de remunerar, e ainda que parci
almente, as empresas jornalísticas e de radiodifusão
pelo espaço cedido, reveste-se de importância ímpar
para a sociedade brasileira.

No sentido de aperfeiçoar o texto, inserimos
duas modificações de redação, conforme as emen
das de relator que ora comentamos.

A primeira emenda, de caráter supressivo, su
prime do art. 2º a expressão "e de sons e imagens",
para evitar conflitos com o art. 3º do projeto em exa
me, que já contempla as obrigações relativas a tal
serviço.

A segunda emenda oferecida por este Relator,
de caráter modificativo, altera a redação do art. 4º in
cluindo a expressão "bem assim o detentor de canal de
cabodifusão", de modo aestender a essas empresas o
benefício da redução de imposto de renda.

Voto, em suma, pela aprovação da matéria em exa
me, Projeto de Lei nº 1.129, de 1999, e das emendas nº
1/99 e nº 2199, deste Relator.

. Sala da Comissão, 27 de outubro de 1999.- De
putado Bispo Wanderval, Relator.
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as de 'pessoas âesaparecidas, na forma preyista nesta
lei.
....................................................................................

Sala da Comissão, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Luiz Piauhylino, Presidente. _

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS. ,

. - , PROJETO DE LEI·N91.129.A19~

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
pa~tlr,d~ 6-12-99, por cinco sessões. Esg()~ad~ o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1999. -
Maria Linda Magalhães, Secretária. ' .

I - Relatório

O projeto nS! 1.129, de 1999, dispõe sobre a di
vulgação obrigatória de dados relativos a pes~oas de
saparecidas nos .meios de.comunicação, pr~vendo

um desconto de até dois por çentq do impos~o de renda
devido'pela empresa jornalística ou de rad!odifusã,o..
, ',' Na Comissão de Ciência e Tecnologia, ,Comuni
cação e Informática, o projeto foi aprovado, com
emendas.

Encaminhado à Comissão de Finanças e Tribu
tação,. não foram apresentadas .emenda,s ao projeto
no prazo regimental.

E o relatório.

11- Voto

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to inicialmente apreciar a proposição quanto à sua
c~mpatibilidade ou adequação com o plano plurianu
al a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento
a~ual, nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (RI, arts. 32, IX, h e 53,11) e de Norma
Interna da Comissão de Finanças e Tributação, que
'~stabeleceprocedimentos para o exame de compati
bilidade ou adequação orçamentária e financeira",
aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996.

No exame da proposição em questão verifica
mos que ela não indica a estimativa da perda de rece
ita: pública que se efetuaria com sua aprovação.

Em relação a isso, o art. 14 da Lei de Responsa
bilidade Fiscal (Lei Complementar nS! 101, de 4-5-00),
determina:

"Art. 14. A concessão ou ampliação de
incentivo ou benefício de natureza tributária
da qual decorra renúncia de receita deverá

estar acompanhada de estimà~~~'~o impac
to orçamentário-financeiro no '.e,~ercício em
que deva iniciar sua vigênCia' ~ ~ós dois se
guintes, atender 'ao disposto T!~~},?i, de diretri
zes orçamentárias e a pelo m.e~qs uma das
seguintes condições: I "'o'

I - demonstração pelo' proponente de
que a renúncia foi considerada'-nã estimati
va de receita da lei orçamentáriâ, na forma
'do art. 12, e de que não afétará ás metas de
resultados fiscais previstas no'anexo próprio
da lei de diretrizes orçamentárias;

" - estar acompanhada de'+neaidas de
compensação, no período ~~~cionado no
caput, 'por meio do aumento de: receita, pro
veniente da elevação de alíquo'tas, amplia
ção da- base de cálculo, majóra~ão ou cria
ção de'tributo ou contribuição:> 2'

§ 1Q A renúncia compreende anistia,
remis'são, subsídio, crédito p'restJmido, con
cessão de isenção em caráter não geral, al
teração de alíquota ou modificação de base
de cálculo que implique redução discrimina
da de tributos ou contribuiçõe~, e outros be
nefícios que correspondam á tratamento di-
ferenciado. ' ',I

§ 2S! Se o ato de concessão ou ampli
ação do incentivo ou benefíci~cde que trata
o caput deste artigo decorrer'da condição
contida no incisb 11, o bem3fício só entrará
em' vigor quando implementàdas as medi
das referidas no mencionado inciso.

11.........................................~................ . .
Por outro lado, o artigo 68 da Lei de Diretrizes

Orçamentárias para 2000 (Lei nº 9.811,' de 28-7-99),
estabelece o seguinte:

, "Art. 68. Não será aprovado projeto de lei ou edi
tada medida provisória que conceda oLi amplie incen
tivo, isençãô ou benefício, de natureza tributária ou fi
nanceira sem a prévia estimativa de renúncia de re-, ,
ceita correspondente, devendo o Poder Executivo,
quando solicitado pelo órgão del,iberativo do Poder
Legislativo, efetuá-Ia no prazo máximo de 90 (noventa)
dias:'

A fim de que esta Comissão prime pela ação
planejada e transparente ,na gestão fis~al, ?e modo a
prevenir riscos capazes de afetar o eqUilíbrio das con
tas públicas, mister se faz que esteja comprovado?
valor da renúncia em questão. Não havendo tal esti
mativa, não pode o presente projeto ser considerado
adequado ou compatível, sob os aspectos orçamen-



1- Projeto Inicial
11 '- Projeto apensado: PL. n2 3.426/00

111- Na Comissão de Trabalho, de Administração
e 8ervigo Público:

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!ll Para habilitar-se à concessão, permissão

ou autorização para o serviço de radiodifusão sonora,
ou de sons e imagens, as pessoas físicas sócias das
entidades postulantes deverão comprovar a residên
cia e domicílio, no município onde o serviço de radio
difusão vier a ser instalado, pelo período mínimo de
oinco anos anteriores à data de publicação do edital.

Art. 2Q A escolha da anti.dade beneficiária da
concessão, permissão ou autorização será realizada
mediante sorteio público entre as habilitadas.

Art 311 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

De acordo com a Constituição de 1988, deve
passar pelo Congresso Nacional a apreciação das
c~ncessões, permissões ou autorizações para o ser
viço da radiodifusão sonora e de sons e imagens,
conforme prevê o art. 223.

Aescolha, no entanto, continua sendo um ato
de iivre arb(trio do Poder Executivo, feita sem critérios
claros a, como se sabe, premiando os grupos políti-
cos que o apóiam. .

Nosso projeto pretende estabelecer dois critéri
os absolytamente claros, que livrarão o processo de
escolna das interferências indesejáveis. '

Em primeiro lugar,estabelece que as ReS$oa_~

físicas sócias das entidades postulantes deverão
comprovar a residência a domicílio no município onqe
o serviço de radiodifusão vier a ser instalado, pelo

I ,
.ín - Parecer da Comissão

PROJETO DE LEI N!ll1.185-A, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)

Estabelece os critérios para outorga
de concessão, permissão ou autorizaçãq
para os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens; tendo, parecer da
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tário e fimlnceiro, não obstante os nobres propósitos Comissão de Trabalho, de Administração
que orient,áram a sua elaboraç,ão. . , e Serviço Público pela rejeição deste e

Des~a- forlTlE!-, fica também prejudicado o exame do de n!ll 3.426/00, apensado (Relator:
quanto ao rnér,ito, na Comissão de Finanças e Tributa- Dep. Herculano Anghinetti).
ção, em acordo com o disposto no art. 10 da Norma {Às Comissões de Trabalho, de Admi-
Interna - CFT, supra mencionada: nistração e Serviço PÚblico; eie Ciência e

"Art. 1Q•. Nlps casos em que couber também à Tecnologia, Comunicação e Informática; e
Comissão .0 exame do mérito da proposição, e for de Constituição e Justiça e de Redação (Art.
constatad~ a ~ua incompatibilidade ou inadequação, 54) - Art. 24, 11)
o mérito não ser~ examinado peJo Relator, que regl$- SUMÁRIO
trará o fato em seu voto:'

Esta Comissão poderia, valendo-se da parte fi
nal do cap,...t do art. 68 da LDO/2000, se assim julgar
convenien~E! ~ antes de votar o presente parecer, soli
citar ao Poder Executivo a estimativa de renúncia de
receita implícita no projeto em tela. _.'

Pelo e?,pqsto, voto pela incompatibilidade e pela
inadequação orçamentária e financeira do Projeto de
Lei n9 1.129-A, de 1999, bem como das emendas da
Comissão pe Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática. ,

I •

Sala da Comissão, de de 2000. - Deputado Ibe-
rê Ferreir~.Relator.

A Comissão de Finanças e Tribut~ção, em reu
nião ordinária realizada hoje, conclui':J, unanimemen
te, pela incompatibilidade e pela inadequação finan
ceira e orçall)entária do Projeto de Lei n2 1.129-A/99
e das emendas da Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comuni,cação e Informática, nos termos do pare
cer do Relator, Deputado Iberê Ferreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Jorge Khoury, Presidente; Gastão Vieira e Antonio
Cambraia, Vice-Presidentes; Custódio Mattos, José
Militão, Rodrigo Maia, Sampaio Dória, Silvio Torres,
Veda Crusius, Edinho Bez, Germano Rigotto, Milton
Monti, P'?ldro.Novais, Cariito Merss, João Paulo, José
Pimentel, Ricardo Berzoini, Eni Voltolini, Fetter Júnior,
Dr. Evilásio, Marcos Cintra, Pedro Eugênio, Luiz Car
los Hauly, Juquinha, Ricardo Ferraço, Antônio do Val
le, Coriolano Sales, Benit~ Gama e Luiz Carlos Hein
ze.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Jorge Khoury, Presidente.



Dispõe sobre a preferência às enti
dades representativas da sociedade civil
e dos trabalhadores na concessão, per
missão ou autorização de serviços de ra
diodifusão sonora e de sons e imagens.

PROJETO DE LEI NS! 3.426, DE 2000
(Do Sr. Aldo Arantes)

(Apense-se ao Projeto de lei nº 1.185, de 1999)
O Congresso Nacionat decreta:
Art. 1º O processo de outorga de concessão,

permissão ou autorização de serviços de radiodifu
são sonora e de sons e imagens atenderá aos critéri
os de preferência a entidades representativas da so
ciedade civil e dos trabalhadores, conforme as dispo
sições desta lei.

Art. 2º As outorgas destinadas a atender a prefe
rência estabelecida nesta lei serão concedidas a pes
soas jurídicas sem fins lucrativas, especialmente
constituídas para tal fim, que prevejam em seus esta
tutos a existência de um conselho diretor composto
exclusivamente por representantes de, no mínimo,
cinco entidades representativas da sociedade civil e
dos trabalhadores e que atendam as demais exigências
previstas no Código Brasileiro de Telecomunicações.

§ 1º O conselho diretor terá caráter consultivo e
fiscalizará a emissora no tocante as suas atividades
de representação dos interesses do trabalhador, a
sua administração e ao conteúdo do material veiculado
em sua programação.

§ 22 Consideram-se entidades representativas
da sociedade civil e dos trabalhadores, para os efeitos
deste artigo, as entidades de classe, os sindicatos de
trabalhadores, as agremiações estudantis e respecti
vas uniões, confederações ou centrais, de âmbito na
cional.

§ 3º A pessoa jurídica candidata a outorga deve
rá designar pelo menos três diretores que serão, para
todos os efeitos. responsáveis pela operação da
emissora-.

Art. 3º As concessões, permissões e autoriza
ções de serviços de radiodifusão sonora que se des-

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPrTULO V
Da Comunicação Social

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDéNAÇÃO Dé éSTUDOS LéGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL 1988
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período mínimo de cinco anos anteriores à data de § 4º O cancelamento da concessão ou permis-
publicação do edital de abertura do processo. são, antes de vencido o prazo, depende de decisão

Com isto se premiará a iniciativa empresarial 10- judicial.
cal, o que fará com que a emissora, por ser controlada § 5º O prazo da concessão ouípermissão será
por pessoas da comunidade, se aproxime mais desta, de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
prestando melhores serviços. para as de televisão.

Se evitará, também, que pessoas ou grupos de .
outras regiões se candidatem, o que acaba fazendo .
surgir as "redes de comunicação", quase sempre
perniciosas.

Nosso projeto estabelece, ainda, que entre as
entidades locais habilitadas, a escolha daquela que
irá receber a concessão, permissão ou autorização,
se faça por sorteio público, eliminando-se, assim, as
possibilidades de favorecimento a quem quer que
seja e retirando-se do Executivo esta "moeda de troca"
em que se transformou esta escolha.

Pelos motivos expostos, esperamos contar com
o apoio dos ilustres senhores congressistas para a
aprovação do nosso projeto.

Sala das Sessões, 15 de junho de 1999.- Depu-
tado Rubens Bueno. . - - -

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis
temas privado, público e estatal.

§ 12 O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do Art. 64, parágrafos 2º e 4º, a contar do rece
bimento da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 32 O ato de outorga ou renovaçao somenTe
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

..............................;, .
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tinarem a entidades do setor privado serão distribuí- Uma sociedade antidemocrática conduz a um
das na proporção de 20% para as entidades repre- processo de concentração da renda, do poder, do
sentativas da sociedade civil e dos trabalhadores e saber e dos meios de comunicação.
80% para as demais empresas e entidades. Infelizmente é o que ocorre no Brasil, destaca-

Art. 4º As concessões, permissões e autoriza- damente na áre;3. das comunicações.
ções de serviços de radiodifusão de sons e imagens Temos hoje um quase monopólio, particular-
(televisão) que se destinarem a entidades do setor mente na área da televisão. Segundo Daniel Hertz
privado serão distribuídas na proporção de 10% para "cerca de 90% de tudo que se lê, se ouve qu se vê
as entidades representativas da sociedade civil e através dos meios de comunicação de massa, no
dos trabalhadores e 90% para as demais empresas País, é originado por conglomerados controlado por
e entidades. nove famílias".

Art. 5º O Poder Público divulgará, anualmente, Somente um canal de televisão atinge 99,2% do
lista das freqüências e canais disponíveis em cada 10- território brasileiro e assegura 78% da audiência.
calidade do Território Nacional, reservando, dentre Com isto, esses meios de comunicação forram a
estas, as destinadas a entidades representativas da consciência de milhões de pessoas. Transmitem pa-
sociedade civil e dos trabalhadores. drões de comportamento e concepções políticas que

Art. 6º A apresentação do projeto e a escolha da expressam os interesses dos grupos dominantes.
entidade vencedora segura os critérios estabelecidos no Tal fato traz graves conseqüências políticãs-e
Código Brasileiro de Telecomunicações, ressalvados os culturais. Políticas porque os interesses econômicos
seguintes procedimentos: dessas empresas orientam sua linha editorial para fa-

I - atendidas as exigências legais e havendo vorecer determinados grupos. Isto ficou claro nas últi-
uma única entidade solicitante, o Poder Público outor- mas eleições presidenciais em que os granc;les meiqs
gar-Ihe-á a concessão, permissão ou autorização de comunicação fizeram as campanhas de Fern~ndo

para execução do serviço, na forma da lei: Color de Melo e, por duas vezes, de Fernando Henrique
, d'd d '- d Cardoso.11 - havendo mais pe I os e autorlzaçao o '. . , ,

, • ., " A ,. Do ponto de vIsta cultural, os preJUlzos tambem
que ~Ispombllldade .de f~equen:,as o~ c~nals em u~~ são grandes. O objetivo de uma rádio ou t~levlsão co-
localidade, as autorlzaçoes serao atnbUldas as sollcl- mercial é obter lucro e não elevar o nível cultural do
tantes que comprovem evidente vantagem, conside- nosso povo. Com isto, tem havido uma invasão de fiI-
rado o critério da representatividade e grau de res- mes, programas "enlatados" estrangeiros nas emis-
ponsabilidade administrativa do conselho diretor da soras de televisão e de músicas estrangeiras de baixa

I ,

entidade, auferido pelo número e pela representativi- qualidade nos canais de rádio. Segundo Otávio lanni
dade dessas entidades no conselho e pelas atribui- "No mundo contemporâneo, há uma fabricação inten-
ções previstas para o mesmo no Estatuto da entidade sa e crescente de produtos culturais, dos mais dife-
e em sua ata de constituição. rentes e diversos tipos, como ?,erc:adorias. Eles m.,?vi-

111- constatando-se equilíbrio da representativl- mentam empres~s, orgamzaço,:s, co~poraçoes.
d d d fd d !' 't t P d P 'b!' Como as corporaçoes, em geral, sao enraizadas em
a; as en I a es so ICI an es, o o er, u_ICO po- países que têm poder econômico e que dispõem de

dera rec~mendar alguma form,a de assoCl~çao entre tecnologia, eles acabam se impondo no âmbi,to da
estas. Nao sendo bem sucedida a tentativa, proce- produção cultural. Os países pobres têm uma grande
der"se-á á escolha da vencedora por sorteio. riqueza cultural, mas essa riqueza não poder, fazer

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta face à expansão avassa~a~ora da indústria organizada
lei em noventa dias, contados de sua publicação. em termos de corporaçao .

, 'Q .', ' Por outro lado, há uma campanha orquestrada
, ,Ai"t._8 Esta leI entra em vigor na data de sua para defender a política de reformas do Governo Fe-
pubhcaç~o. deral que atende aos interesses dos banqueiros na~i-

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. onais e internacionais e segue as determinações do
. _ FMI. Todavia, as manifestações dos trabalhadores u,r-

Justiflcaçao banos e rurais, aposentados, estudantes, setores Ii-
Na sociedade moderna os meios de comunica" gados à saúde ao denunciarem as graves conse-

ção jogam papel decisivo no processo de formação qüências qessas reformas não encontram guarida
política e cultural da sociedade. nesses meios de comunicação.
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Só é possível construir uma verdadeira demo
cracia quando a sociedade tem condições de ter as
múltiplas opiniões sobre determinados temas que
vão interferir em seu dia-a-dia.

Hoje, isso é impossível porque os grandes mei
os de comunicação estão nas mãos de empresários
ou políticos comprometidos com o atual sistema.
Aliás, foi prática muito difundida no Brasil a conces
são de canais de rádio e televisão para garantir apoio
de parlamentares aos projetos do Governo. Mais re
centemente houve uma alteração e as concessões
passaram a ser feitas por meio de licitação, todavia o
critério decisivo é o poderio econômico.

Assim sendo, os setores empresariais têm os
seus poderosos veículos de comunicação e a grande
maioria do povo, os segmentos majoritários da socie
dade ficam impedidos de difundir, mais amplamente,
suas opiniões.

O objetivo desse projeto de lei é garantirque 20%
dos canais de rádio e 10% das emissoras de televisão
sejam destinadas às entidades representativas da so
ciedade civil.

A democratização dos meios de comunicação é
uma questão essencial para o avanço da democracia
no Brasil. Isto não ocorrerá se a legislação não garan
tir os meios para que as entidades representativas
dos trabalhadores, estudantes, das universidades e
entidades nacionais como OAB, ABI obtenham con
cessões para rádio e televisão e que possam, assim,
levar a sua mensagem ao povo brasileiro.

Estamos certos da importância e da conveniên
cia da iniciativa e, por tal motivo, solicitamos aos no
bres colegas o apoio à proposta, necessário à sua
aprovação.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2000.- De
putado Aldo Arantes.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 1.185199

Nos termos do art.119, caput, I e § 12, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 4-10-99, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 11 de outubro de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 1.185, de 1999, ol;>jetiva defi
nir critérios para outorga de concessão, permissão ou
autorização para exploração dos serviços de radiodi-
fusão sonora e de sons e imagens. "

Para tanto estabelece que, para habjlitç!r-se à
concessão, permissão ou autorização, as .pessoas fí
sicas sócias das entidades postulantes dey~rão com
provar residência e domicílio no município onde o ser
viço de radiodifusão vier a ser instalado, pelo período
mínimo de cinco anos anteriores à data de puplicação
do edital.

Adicionalmente, dispõe que a escolha <da enti
dade beneficiária da concessão, permissão ou autoriza
ção deverá ser feita, entre todas aquelas habilitadas,
por meio de sorteio público. <''-

Durante sua tramitação nesta Casa, foi apensa
do ao projeto principal o PL n!! 3.426, de 2000, de au
toria do nobre Deputado Aldo Arantes, também com
o objetivo de estabelecer preferências quando da
outorga dos serviços em questão.

Esgotado o prazo regimental para aprese<ntação
de emendas aos projetos, nenhuma foi recebida.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, analisar o mérito
das proposições, conforme disposto no art. 32, inciso
XIII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Com o projeto de lei sob comento, pretende o
nobre autor alterar os critérios de escolha das entida
des beneficiárias de concessões, permissões e auto
rizações para exploração de serviços de radiodifusão
sonora ou de sons e imagens.

Segundo sua justificativa, esses critérios não
são claros, motivo pelo qual a escolha acaba sendó
um ato de livre arbítrio do poder concedente, recaindo
esta, com freqüência, sobre grupos políticos que o
apoiamo Ao pensarmos desta forma, não hav~rá mais
possibilidade de se confiar em nenhum gestorpúblico.

É nosso entendimento que não se pode partir do
princípio que todos ou a maioria dos processos de
concorrência pública são desonestos e, a partir daí,
engessar toda a máquina do Governo com regras que
acabam por não surtir o efeito desejado, apenas difi
cultando a ação da administração. Os casos de favo
recimento, citados na justificativa do ilustre autor, de
vem ser apurados e seus culpados punidos, na forma
da lei.



PROJETO DE LEI N!! 1.204/99

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ,
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLico

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emendas oferecidas pelo relator (2)
- parecer da Comissão ,
- emendas adotadas pela Comissão (2)
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Com tudo isto, verifica-se que o projeto sob aná- dos do Abono Salarial do PIS/Pasep ao
Iise, se aprovado, restringiria a participação_de eoo: fitlanciamento de programas estaduais,
correntes'nos processos de outorga dos serviços de municipais e do Distrito Federal, nos ter--
radiodifu~ao, tendo por base seu endereço e, dentre mos que especifica, e dá outras provi-
aqueles que'se enquadrem nessa exigência, far-se-ia dências; tendo parecer da Comissão de
sorteio para escolha. Trabalho, de Administração e Serviço Pú-

Isso'tornaria, a nosso ver, o processo totalmen- bUco pela aprovação, com emendas (Re-
te antidemocrático e baseado em' critérios que não os lator: Dep. Avenzoar Arruda).
da competência técnica e capacidade de gestão da (Às Comissões de Trabalho, de Admi-
emissl!ira,,'desconsiderando, portanto, a questão da nistração e Serviço Público; de Finanças e
qualidàde-'e, por conseguinte, o usuário final dos ser- Tributação (Mérito e Art. 54); e de Constitui-
Viços,o'qué se veria obrigado a se contentar com os ção e Justiça e de Redação (art. 54) - Art.
serviços que os candidatos estabelecidos em sua re- 24, 11)
gião pudessem oferecer, já que os de fora estariam "Projeto inicial publicado no OCO de 9.9.99 ,
automaticamente desclassificados,do prÇlcesso.

,Q'e".forma semelhante, o projeto apensado pre- PARECER DA COMISSÃO DE TRABALl-IO,DE
tende criar privilégios para empresas que tenham, em ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
seu cqnSiEllho diretor, representantes de entidades da SUMÁRIO
socied,a;de. civil, dando-lhes preferência nos proces
sos de,loutorga. Novamente procura-se restringir o
processq de concorrência, ato esse com o qual não
podemos concordar.

~ql?im, ante todo o expos~o, só nos resta votar
pela ~~jl?[ç~q, no mé~i~o, do Projeto de Lei nº~ .185, de
1999, b~m como de seu apensado, o Projeto de Lei nº
3.42S;'t1e 2000. ,',

S'~ja da Comissão, 5 de dezembro de 2000. 
Deput~~o ~erculano Anghinetti, Relator.

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião orqinária realizada hoje,
rejeitolt, unanimemente, o Projeto de Lei n·1.185/99 e
o Projeto de Lei nº3.426/00, apensado, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Herculano Anghinetti.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba,

Vice-Presidente; Alexandre Santos, Avenzoar Arru
da, Babá, Fátima Pelaes, Herculano Anghinetti, Iva
nio Guerra, Jair Meneg'uelli, José Múcio Monteiro,
Luciano Castro, Medeiros, Paulo Paim, Paulo Rocha,
pedro Oelso, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ricardo Ri
que, Vanessa Grazziotin, Wilson Braga, titulares; Eu
ripede~, Miranda, Geovan Freitas, João Tota, Júlio
Delgado, Marcus Vicente, suplentes.

,Sala da Comissão. 13 de dezembro de 2000. 
,Jovair Arantes, Presidente.

"'PROJETO DE LEI N!! 1.204-A, DE 1999
(Do Sr. Pedro Celso)

Altera a Lei nS! 8.019, de 11 de abril
de 1990, destinando recursos não saca-

, I

Nos termos do art. 119, caput, I e § 112, dO,Regi-
menta interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 4-10-99, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 11 de outubro de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araujo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº1.204, de 1999, do ilustre De
putado Pedro Celso, visa a alocar os recursps do FAT,
destinados ao pagamento do abono salarial e não sa
cados pelos seus beneficiários, para o financiamento
de prograrT1as de combate ao desemprego, nos mol
des preconizados pela Lei nº 9.533, de 1997, que pre
vê o apoio financeiro da União a municípios que insti
turrem programas de renda mrnima vinculados a
ações socioeducativas.

O art. 1Q acrescenta novo artigo à Lei nº 8.019,
de 1990, estabelecendo a destinação dos recursos



EMENDA MODIFICATIVA Nº 1

Dê-se ao art. 1O-A, de que trata o art. 19 do pro
jeto de lei, a seguinte redação:

"Art. 1O-A. Os recursos do FAT destinados ao
pagamento do abono salarial, de que trata o art. 9º
da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, não saca
dos por seus beneficiários, serão utilizados no apo
io financeiro a programas estaduais, municipais e
do Distrito Federal de combate ao desemprego."

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2000. 
Deputado Avenzoar Arruda, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 2

Dê-se ao art. 3º do projeto de lei a seguinte re
dação:

'~rt 32 O aporte de recursos de que trata esta lei
será limitado a 50% (cinqüenta por cento) do valor to
tal dos programas mencionados no art. 22, devendo o
apoio financeiro da União ser realizado, no que cou-

11 - Voto do Relator
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não reclamados pelos beneficiários do abono salarial envolve a concessão de empréstimos onerosos. O
ao financiamento de programas estaduais, municipa- pagamento de abono salarial envolve a transferência
is e do Distrito Federal de combate ao desemprego. direta de renda a trabalhadores que receDeram, em

O art. 2º define que tais programas deverão ser média, até dois salários mínimos de remuneração
voltados à concessão de uma renda pecuniária men- mensal no ano de referência. Nada mais justo, por-
sal aos chefes de família desempregados, cujos filhos tanto, que a parcela não utilizada desses recursos
freqüentam escola pública ou programas de educa- seja também destinada a programas de concessão
ção especial. Para fazer jus a essa renda mínima, es- de renda mínima, envolvendo o combate aó desem-
ses trabalhadores devem prestar serviços comunitári- prego, a manutenção de filhos na escola, a prestação
os ou de natureza social e, ainda, freqüentar cursos de serviços comunitários e a participação em cursos
de educação profissional. de qualificação profissional. . "',

O art. 39 estabelece que o repasse dos recursos Não obstante a excelência da proposta sob exa-
aos entes federados será limitado a 50% do valor total me, dois aperfeiçoamentos deverão ser feitos em sua
dos respectivos programas, com base nos critérios defi- redação, justamente para preservar a intenção original
nidos pela Lei n9 9.533, de 1997, que estabelece o limite do autor. Em primeiro lugar, corrige-se a menção sobre
máximo do benefício em R$15,OO, multiplicados pelo a origem dos recursos mencionados, no art. 10-A, na
número de dependentes entre zero e 14anos de idade. medida em que os mesmos já são recursos do FAT e

Segundo o autor, 'proporcionar um destino soci- não do Fundo de Participação PIS/Pasep; Com isso,
ai para esses recursos não utilizados no pagamento torna-se desnecessária manutenção do parágrafo úni-
do abono salarial do PIS/Pasep é o objetivo funda- co desse artigo. Em segundo lugar, substitui-se a ex-
mental do presente projeto de lei". Nesse sentido, 'bs pressão financiamento por apoio financeiro, de modo a
programas de garantia de renda mínima constituem tomar o projeto compatível com a terminologia da Lei n2

uma das melhores alternativas de políticas sociais 9.533, de 1997, e a eliminar, de uma vez por todas,
para enfrentar a chaga do desemprego, na atual qualquer possibilidade de interpretar o repass~ desses
conjuntura brasileira". recursos como empréstimo, quando se pretende que o

Esgotado o prazo regimental, não foram apre- mesmo se constitua em transferência. I

sentadas emendas. Diante do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 1.204, de 1999, com as emendas
modificativas anexas.

Sala da Comissão, de de 2000. - Deputado
Avenzoar Arruda, Relator.

É extremamente oportuna a iniciativa do ilustre
Deputado Pedro Celso, ao propor uma destinação
adequada aos recursos do Fundo de Amparo ao Tra
balhador - FAT, não reclamados pelos beneficiários
do programa do abono salarial, criado nos moldes do
§ 3º do art. 239 da Constituição Federal.

Tal programa, mesmo depois de transcorridos
dez anos de sua implantação, ainda apresenta uma
parcela substancial de trabalhadores que, apesar das
campanhas de divulgação, não comparecem para sa
car o benefício, correspondente a um salário mínimo.
De fato, esses trabalhadores correspondiam, em
1998, a 17% dos beneficiários inscritos no PIS e a
20% dos inscritos no Pasep.

Atualmente, as somas não utilizadas no pagamen
to do abono salarial passam a se constituir disponibilida
des financeiras do FAT, ampliando os recursos disponí
veis para diversos programas de crédito autorjzados pelo
Conselho Deliberativo do FAT (Proger, Pronaf, Proem
prego e outros).

Nesse contexto, a proposta do Deputado Pedro
Celso é mais coerente com a destinação inicial dessa
parcela de recursos do FAT do que seu atual uso, que



1- Relatório

Acrescenta parágrafo ao art. 4,2 da
Lei nº 7.357, de 02 de setembro de 1985,
estabelecendo a obrigatoriedade de pa
gamento pelos bancos, de cheque com
valor igualou inferior ao limite de emis
são ao portador; tendo parecer da Co
missão de Economia, Indústria e Comér
cio, pela aprovação deste, com substitu
tivo, e da emenda apresentada ao su~sti

tutlvo (relator: Dep. JOÃO PIZZOLATTI).
(Às Comissões de Economia, Indústria

e Comércio; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24,1i)

*Projeto inicial publicado no DCD de 02/10/99

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,I,· ,
INDUSTRIA E COMERCIO

SUMÁRIO

O Projeto de Lei em epígrafe dispõe sobre a
obrigatoriedade das instituições bancárias pagarem

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido peio relator
- emenda oferecida ao substitutivo
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo
- parecer à emenda apresentada ao substitutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE ECONOMIA,, , ,
INDUSTRIA E COMERCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.285/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões - de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 30/11/99, por cinco sessões.

I

Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, em 7 de dezembro de 1999.
- José Umberto de Almeida Secretário.

Parecer da Comissão
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ber, nos termos previstos nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 1º *PROJETO DE LEI N2 1.285-A, DE 1999
da Lei nº 9.533, de 10 de dezembro de 1997." (Do Sr. Freire Júnior)

Sai~ da Comissão, 23 de novembro de 2000. 
Deputado Avenzoar Arruda, Relator.

- ... I , 11,

A Çomissão de Trabalho, de Administração e
Serviço P4blico, em reunião ordinária realizada hoje,
APROVOU, com emendas, o Projeto de Lei nº
1.204/99, contra o voto do Deputado Pfi!dro Henry,
nos termos do parecer do relator, Deputado Avenzoar
Arruda.

Estiveram presentes os senhores Deputados:

Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba, Vi
ce-Presidente; Alexandre Santos, Avenzoar Arruda,
Babá, Fátima Pelaes, Herculano Anghinetti, Ivanio
Guerra, Jair Meneguelli, José Múcio Monteiro, Lucia
no Castro, Medeiros, Paulo Paim, Paulo Rocha, Pedro
Celso, .Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ricardo Rique,
Vanessa,Grazziotin, Wilson Braga, titulares; Eurípe
des Miranda, Geovan Freitas, João lota, Júlio Delga
do, Marous Vicente, suplentes.

Sála da Comissão, em 13 de dezembro de 2000.
- Depu'tado Jovair Arantes, Presidente.

EMENDA Nº 1 ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao art. 1O-A, de que trata o art. 1º do pro
jeto de lei, a seguinte redação:

"Art. 1O-A Os recursos do FAT destinados ao
pagamento do abono salarial, de que trata o art. 9º
da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, não sa
cados por seus beneficiários, serão utilizados no
apoio financeiro a programas estaduais, municipa
is e do Distrito Federal de combate ao desempre
go."

S,ala da Comissão, em 13 de dezembro de 2000.
- Deputado JOVAIR ARANTES, Presidente

EMENDA Nº 2 ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao art. 3º do projeto de lei, a seguinte re
dação: -

"Art. 3º O aporte de recursos de que trata esta
Lei será limitado a 50% (cinqüenta por cento) do

I
valor total dos programas mencionados no art. 2º,
devendo o apoio financeiro da União ser realizado,
no que couber, nos termos previstos nos §§ 2º, 3º e
42 do art. i 2 da Lei nº 9.533, de 10 de dezembro de
1997."

Sala da Comissão, em 13 de dezembro de 2000.
- Deputado Jovair Arantes, Presidente



SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N2 1.285, DE 1999

Dispõe sobre o "cheque garantido",
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o cheque garantido, que

conterá esta denominação expressa em sua face e
será livremente contratado entre a instituição bancá
ria e seu cliente, titular de conta de depósito à vista,
de acordo com regulamentação a ser expedida pelo
Conselho Monetário Nacional.

Art. 2º A instituição bancária sacada fica obri
gada a honrar cada cheque garantido emitido por
seu cliente até o limite de emissão ao portador,
conforme valor fixado pelo Conselho Monetário
Nacional.

Art. 39 A instituição bancária poderá contratar
seguro de crédito com a finalidade exclusiva de ga
rantir o pagamento do título de crédito instituído por
esta lei, cujo ônus caberá exclusivamente ao cliente
que optar pela modalidade de cheque garantido.

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2000. - De
putado João Pizzolatti Relator.

11 - Voto do Relator

A proposição foi distribuída inicialmente a esta
Comissão Técnica, devendo tramitar em seguida nas
Comissões de Finanças e Tributação e de Constitui
ção e Justiça e de Redação. No prazo regimental, não
lhes foram apresentadas quaisquer emendas.
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os cheques com valor igualou inferior ao limite de Deste modo, também determinamás-a obrigato-
emissão-ao portador. riedade dos bancos honrarem os cheques de seus cli-

Na verdade, a proposição estabelece esta obri- entes até o valor de emissão ao-portador (atualmente
gatoriedade para os bancos mediante a inserção de fixado em R$ 100,00 pelo Conselho Monetário Nacio-
um novo parágrafo ao art.4º da Lei nº 7.357/85, deter- nal). Este limite é definido para cada folha de cheque
minando que: "Independentemente de fundos dispo- emitido pelo cliente.
níveis, o banco deverá efetuar o pagamento de che- Além da instituição do "cheque garantido", estabe-
que de valor igualou inferior ao limite de emissão de lecemos a necessidade de vinculá-lo à contratação de
cheque ao portador, definido pelo Banco Central do um seguro de crédito em benefício do próprio cliente,
Brasil". uma vez que este seguro irá permitir a restituição de va

lores não honrados por eventual inadimplência.
Acreditamos que desta forma, os bancos passa

rão a obedecer critérios mais rígidos na abertura de
suas contas e poderão, por outro lado, continuar a
prestigiar seus bons clientes com o produto "cheque
garantido" ou "cheque especial", como vêm fazendo
nos dias atuais. Entretanto, os clientes que dispuse
rem desses "cheques garantidos" também saberão,
previamente, que estarão obrigados a pagar o prêmio
do seguro, a ser definido pelas próprias seguradoras,
se quiserem contar com a garantia que este produto
lhes proporciona.

Diante do exposto, quanto ao mérito, somos
pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.285, de 1999,
na forma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2000. - De
putado João Pizzolatti, Relator.

A proposição apresentada pelo ilustre Deputado
Freire Júnior faz suscitar um tema muito discutido
nesta Comissão em outras legislaturas, qual seja a
co-responsabilidade dos bancos para com os che
ques "sem provisão de fundos" emitidos por seus
clientes. Na verdade, a discussão ocorre pela necessi
dade de moralização do cheque, como título de crédito
que é uma ordem de pagamento à vista.

Nos últimos anos vimos observando um absolu
to desvirtuamento das características do cheque,
pela incidência de cheques "sem fundos", que revela
uma verdadeira indústria do calote e do estelionato
por parte de indivíduos de má-fé e mal-intencionados.

Entretanto, em que pese a clara e inequívoca
responsabilidade do emitente de um cheque, prevista
inclusive na Lei nº 7.357, de 2 de setembro de 1985
(conhecida como a "lei do cheque"), que deverá sem
pre arcar com as conseqüências na esfera civil e pe
nai, não se pode desprezar o papel dos bancos nesta
relação de "causa-efeito". Estes são os únicos res
ponsáveis pela abertura de contas correntes para
seus clientes e, por conseqüência, são obrigados a li
berar ao menos um talão de cheques, segundo as
normas do Conselho Monetário Nacional.

Assim, é preciso que o legislador imponha algu
mas condições para que o sistema bancário comece
a repensar seus critérios de abertura de contas cor
rentes, buscando selecionar melhor seus clientes e,
por via de conseqüência, restabelecer a credibilidade
do cheque junto à praça.

Isto posto, aproveitamos o mérito da proposição
para aprimorá-Ia na forma de um Substitutivo, e ao
contrário de modificarmos a Lei nº 7.357/85, optamos
por criar a figura do "cheque garantido".
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PROJETO DE LEI N"

1285/99

COMISSAo DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

pAGINA

01101
PFL MGAUTOR: DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS

';==:::=================================::;::=:=::;====::;:=:=~PARTIDO UF

TEXTO/JUSTIFICAÇAO

Dê-se ao art. 2° do substitutivo oferecido pelo relator a seguinte redaçao:

"Art. 2° As instituições bancárias que optarem por oferecer aos seus clientes o cheque
garantido, mediante regulamentação, ficam obrigadas a honrar o pagamento dos
mesmos, até o limite de emissão ao portador, conforme valor fixado entre as partes.

, Parágrafo único. Nos casos em que o limite de emissão fixado no caput deste artigo for
excedido pelo titular da conta ou mesmo quando sobre ele figure restrições de ordem
creditícia, a instituição financeira poderá, a seu critério, suspender ou cancelar o contrato
firmado, visando resguardar a confiabilidade do cheque garantido."

JUSTIFICAÇÃO

A Câmara dos Deputados travou, em 1998, importantes debates com o objetivo de conferir ao
instituto do cheque maior confiabilidade, uma vez que o numero de devoluções por
insuficiência de fundos era apontado pelas entidades representativas do comércio como uma
grave ameaça.

Tais discussões patrocinadas por esta Casa, com o apoio do setor financeiro, do Banco
Central e dos comerciantes, resultaram num acordo que deu origem a Resolução 2.537/98,
do Banco Central do Brasil, inserindo nos próprios cheques informações que lhe conferem
maior segurança, bem como outras inovações.

O projeto em tela busca. da mesma maneira. evitar que a emissão de cheques sem a devida
provisão de fundos possa prejudicar aqueles que os recebem.

O relator, por sua vez, ao instituir nova modalidade de cheque, sabiamente, encontrou uma
alternativa para preservar o instituto em sua concepção original, aplicada internacionalmente.
Ao mesmo tempo, oferece uma nova modalidade de cheques, cujo objetivo é justamentE!
garantir aos seus recebedores valores até determinado limite. Entretanto. sugerimos que tal
limite seja fixado não pelo Conselho Monetário Nacional, mas pelas partes, tendo em vista
que cada cliente pode dispor de um limite diferente, a'partir de suas condições individuais.

A emenda que apresentamos visa oferecer novos mecanismos para que esse novo produto
seja mais atraente tanto aos clientes quanto às instituições financeiras.

Ao permitir, por exemplo, que o banco cancele o contrato nos casos em que os clientes
emitam cheques além do limite de garantia acordado ou fixado pelo CMN, estare!,"os
conferindo maior confiabilidade e segurança ao ( eque garantido, pois representa por si só,
sinal de boa credibilidade por parte do seu detent .-

DATA

(~~rt~~/
1 ASSINATURAPARIAME~



ção.

PROJETO DE LEI N2 1.285, DE 1999
(Do Sr. Freire Júnior)

Dispõe sobre o "cheque garantido"
e dá outras providências.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o cheque garantido, que

conterá esta denominação expressa em sua face e
será livremente contratado entre a instituição bancá
ria e seu cliente, titular de conta de depósito à vista,
de acordo com regulamentação a ser expedida pelo
Conselho Monetário Nacional.

Art. 2QA instituição bancária que optar por ofere
cer ao seu cliente o cheque garantido, mediante regu
lamentação, fica obrigada a honrar o pagamento do
mesmo, até um determinado limite de emissão, con
forme valor fixado entre as partes.

Parágrafo único. Nos casos em que o limite de
emissão mencionado no caputdeste artigo for excedido
pelo titular da conta ou contra este figure restrições de
ordem creditícía, a instituição financeira poderá, a seu
critério, suspender ou cancelar o contrato firmado, vi
sando resguardar a contiabilidade do cheque garantido.

Art. 3Q A instituição bancária poderá contratar
seguro de crédito com a finalidade exclusiva de ga
rantir o pagamento do título de crédito instituído por
esta lei, cujo ônus caberá exclusivamente ao cliente
que optar pela modalidade de cheque garantido.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publica-

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Enio Bacci, Presidente.

PROJETO DE LEI NS! 1.484-B, DE 1999
(Do Sr. Átila Lins)

Cria área de livre comércio no Muni
cípio de Parintins, no Estado do Amazo-

PARECER À EMENDA APRESENTADA
AO SUBSTITUTIVO
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS 111 - Parecer da Comissão

PROJETO DE LEI Nº 1.285/99 A Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
em reunião ordinária realizada hoje, APROVOU unani
memente o Projeto de Lei nº 1.285/99, com substitutivo,
e a emenda apresentada ao substitutivo, nos termos do
parecer do Relator, Deputado João Pizzolatti.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João Piz

zolatti e Paulo Octávio - Vice-Presidentes; Alex Canzia
ni, Antônio do Valle, Clementino Coelho, Emerson Ka
paz, Francisco Garcia, José Machado, Jurandil Juarez,
Lídia Quinan, Márcio Fortes, Maria Abadia, Ricardo Fer
raço, Ronaldo Vasconcellos, Roberto Pessoa, Rubem
Medina, Rubens Bueno e Zaire Rezende.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Enio Bacci, Presidente.

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao substitutivo, a partir de
18/09/00, por cinco sessões. Esgotado o prazo, foi
apresentada (1) uma emenda.

Sala da Comissão, em 6 de outubro de 2000. 
Aparecida de Moura Andrade Secretára

I - Relatório

Em 23 de agosto do corrente ano, apresentamos
a esta Comissão de Economia, Indústria e Comércio da
Câmara dos Deputados nosso parecer ao Projeto de
Lei nº 1.285, de 1999, favorável à sua aprovação, na for
ma de um Substitutivo. Aberto o prazo regimental de
cinco sessões para apresentação de emendas ao
Substitutivo, a partir de 18 de setembro de 2000, foi
apresentada uma emenda àquela proposição, de inicia
tiva do nobre Deputado Ronaldo Vasconcelos.

A única emenda apresentada oferece nova re
dação ao art. 2º do Substitutivo com o objetivo de ofe
recer novos mecanismos para que o novo produto
"cheque garantido", instituído por intermédio do
Substitutivo que apresentamos, se torne mais atraen
te, tanto para os clientes dos bancos, quanto para as
próprias instituições financeiras.

Na verdade, a emenda apresentada aprimora o
texto do Substitutivo, na medida em que vem permitir,
por exemplo, que o banco cancele o contrato nos ca
sos em que o cliente emita cheque além do limite de
garantia fixado entre as partes, conferindo maior con
fiabilidade e segurança ao cheque garantido.

Por fim, a emenda ainda sugere que o limite do
cheque garantido seja livremente acordado entre as
partes, desvínculando-o do valor de emissão de cheque
ao portador fixado pelo Conselho Monetário Nacional,
como estava originalmente previsto no Substitutivo.

Diante das considerações acima, igualmente ex
postas pelo ilustre autor, Deputado Ronaldo Vasconcel
los, na justificação de sua emenda, ficamos plenamente
convencidos de que esta vem, de fato, aperfeiçoar o tex
to do Substitutivo que apresentamos anteriormente.

Em face do exposto, decidimos acatar integralmente
a única emenda apresentada pelo Deputado Ronaldo
Vasconcellos. Entendemos, ainda, que a melhor forma de
fazê-Io é propondo a esta egrégia Comissão a aprovação
do Projeto de Lei nQ 1.285/99, com a emenda acolhida.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2000. 
Deputado João Pizzolattl, Relator.
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nas e dá outras providências; tendo pare
ceres: da Comissão da Amazônia e de De
senvolvimento Regional, pela aprovação
(relatora: Dep. ZILA BEZERRA); e da Co
missão de Economia, Indústria e Comér
cio, pela aprovação, contra o voto do De
putado José Machado (relator: Dep.
JURANDIL JUAREZ).

(Às Comissões da Amazônia e de De
,senvolvimento Regional; de Economia, Indús
tria e Comércio; de Finanças e Tributação
(Mérito e Art. 54); e de Constituição e Justiça
e de Redaçao (Art. 54) - Art. 24,1i)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11- Na Comissão da Amazônia e de Desenvolvi-

mento Regional:
- termo de recebimento de emendas
-= pare.cer dÊ !~~tQ.ra .
- parecer da Comissão
111- Na Comissão de Economia, Indústria e Co-

mércio:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
- voto em separado

o Congrc;:sso NacIonal decreJ:a:

Art. ] o Fica .cnada. Uln2 .área. de livre comércio - ALe no
MunlcIpIo de Parinrins. no Estado do A:rnazonas.

Parágra:fo único. O regime fiscal especial InsJ:1J:uido por es'ta LeI.
coJ:n a finalidade de promover o desenvolvimento da reglão. aplica-se. e~Cll.lSIVal:T1enl:=.a

ar=a de livre comercio a que se refere o caput -deste -arl:1go.

Art. ::0 ConsIdera-se in'tegrarne da area de 11v.e comerCIO a
supeTficie T.erri:t.orial do respectivo 'Tnun3.cipio.

Art. 3 0 As rnercadonas esn-angeiras ou nacionais enviadas a arc::a
de livre comercio serão. obnga:tonarnen1:e. destinadas às empresas aU1:onzadas a operar
nessa área.

An:. 4° A en1:rada de rnerca&iorias es=ngeiras na are:a. de h..-re
comerCIO far-se-á COIn a suspensão do lxnposto de IInpon:ação e do imposto soore
Produtos Ind.usttializados. que será convertida em isenção quanelo as rnercadonas forem
des1:Inadas a:

I - consumo e vendas inrernas na área de 'livre comercIO';

TI - beneficianJerno. exn seu 1:ern'tono. de pescado. pecUária. recursos 1Tll.neralS· e
rna1:érias-prirnas de origem agricola oufio~;

m - agropecuária e pisciculnn-a:

IV - instalação e operação de serviços ele nIrÍSEDO ou de qualquer nal:UTeza:.

v - estoca.gem para. comercialização no mercado externo;

VI - indUS'tJ:ialização de produtos eED seu 1:errttório.

§ "1 0 A -suspensão.de impostos será ltaD1bém COrt"l,.-ertida -enz 1senção
nos casos de mercadorias que deixarem a área de livre co:mércio COEDO:

a) bagagem acompanhada de viajanJ:es. obseT"'.·ados os h:tn1%=
fixa.cios pelo Poder Executivo. por ixn:ennédio da Secre'taTia da Recei1:a FederaL

b) TeEnessas poS'I:aÍs para o reSUU11:e do Pais. nas condições fixadas
pelo Decre'to-lei nO 1.804. de 3 de set:embro de 1980. Inodificacio pela LeI n° 8.383. de 30
de d=embro de 1991.

§ 2 0 A.s :mc::rcadorias estrangeiras. que sairem da àrea de U ...'Te
coxnércio para o reSl;a:n:re do Pais. cs'tatiio sU.Jei~ â ttiburaç:ào no momen1:O de sua
in1:l:rnação. exce1:O nos casos previ:nos no § 10 de:s1:e an:igo.
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§ 3° a industrialização a que. se refere o inciso VI do cupur estará
sujeira ao cwnprimento das mesmas nonnas e requisitos aplicâveis à Zona Franca de
Manaus. mclusive no que. se refere â autorização para o funcionamento das empresas.

Art. 5° As. importações. de mercadorias. destinadas à área. de Ih'Te
comércio estarão sujeitas. aos procedimentos nornuús de imponação. previamente. ao
desembaraço aduaneiro.

Art.. 6° A saída de mercadorias. esnangeiras da ár=a de livre
comércio para. a restante da território nacional. é considetada.. para efeitos fiscais. e
adminístrativos. como importação normal.

An. 7" Os produtos nacionais ou nacionalizados. que entrarem na
área de livre comércio. esrario·isentos do Imposto,sobre Produtos Industrializados. quando
destinados às finalidades mencionadas no capat do an. 4°.

Parágrafo Uníco. ficam asseguradas a manutenção e a utiIi2ação \
dos créditos do Imposto sobre Produtos lndumializados relativos às materías-pnmas.
produtos intermediários e material de- embalagem empregados na industrialização dos
prociwos entrados na área de livre comércio.

Art. ao Estão exclUÍdos dos beneficios fiscais de que tratam os
amgas 4° e 7" os produtos abaixo mencionados, compreendidos nos capItUlas etou nas
posIÇÕes indicadas- na Nomenclatura Brasileira de: Mercaàonas... aprovada. pela Resolução
nO 75, de .2: de abril de 1988, do Comite Brasileiro de. Nomenclatura. com alterações
posteriores:

a) armas e munições: capimlo 9--3;

b)o. veiculos. de passageiros: posição 8703 do capItUlo 87, exceto
ambulâncias. carros funeráiios. carros celulares ejipes~

c) bebidas alcoólicas: posições 2203 a 2206 e 1208 (exceto
220S.1Ue:!:08.90.0100) do capitulo:~~ e

d) fumo eseus derivados: capitulo 24.

Art. 90 O Poder Executivo regulamentará a aplicação dos regimes
aduaneiros especiais para. as.mercadorias: estrangeiras destmadas à. àrea de livre comércio.
bem como para..as ~ercadorias. dela procedentes.

An. 10 O Banco Central do Brasil nonnarizarã os procedimentos
cambiaIS apiicavcls às operações da arca de- Ih.Te comercio, \isando favorecer o seu
comércio extenor.

Art 11 O limite. global para as imponações da ãrea de livre
comercJO sera estabeleclào anualmente pelo Poder E."(ecunvo. observados os crnerios que
julgar pemnentes. no ato em que o fizer para as demaIs àreas de livre comércio· já
exÍ5temes.



Dezembro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 67881

An. 12 A área de livre comerCIO de que trata esta Lei será
adminIstrad.a -pela Supenntendêncla da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, que
coordenara as ações necessanas"para sua ImplantaÇão e funclonamento.

."\n. 13. A Secretana da Receita Federal exercerá a vigilãncia e a
repressão ao contrabando e ao descammho na 'área de livre comerCIO, sem prejuízo da
competênCIa do DepartamentO de Policia Federal.

Paràg:rafo únIco. O Poder E.'\':ecurivo devera assegurar os I'CCW'SOS

matenais e humanos necessànos aos serviços de fiscalização e controle aduaneIro da área
de livre comercio.

An. 1-1- As isenções e beneficios iDStituidos por esta Lei serão
mantidos pelo prazo de \ime e cinco anos.

.o\n. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

mSTlFlCACÃO

o Municipio de Parintins está localizado no coração da floresta
amazônica..a cerca de .500 km de Manaus. capital do Estado. Trata-se de uma região

praticamente isolada, que não possui .acessos rodoviários. e cuja .acessibilidade depende.
exclUSIvamente, dos meios.de traDSpOrrc áereo e fluvial.

Como na maioria das regiões brasileiras,.a situação do mcreado de

trabalho em Parintins epreocupante. e o fatO de existir uma Zona Franca em Manaus não

tem sido suficiente para garannr à economIa local condições de manter um nível de

atividade econômica capaz de. minimamente, suprir as neceSSIdades da população.

Considerando o desenvolvimento .que. nos 'anos ~ntes. vem

alcançando O turismo ecológico 1:. ainda. as festas do folclore regional. que atraem wn

grande contingente de "iajantes para Parintins, a implantação de uma área de livre

comercio no município poderá ser um fator de aquecimento da economia locar.
reacendendo -as esperanças dos' brasiieiros que vivem naquela distante região e. hoje, não
vislumbram qualquer possibiiidade de alcançar -padrões dignos de 'SobrevwêncIa.

Inúmeros projetos com o .objetivo de criar áreas de livre comércio

em \·àrios mUnIcipios brasileiros estão tramitando nesta Casa. Pode-se obsen-ar. entre a

maior pane dos textos. uma. grande semelhança. á qual visa. certamente, evitar que sejam

criadas áreas livres com caracterisricas distintas. o que dificultana. não apenas. sua

nonnatização, operação e controle pelas autoridades. mas tambêm a transparência dos

beneficios e seu conhecimemo pelos empresários.
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Nosso projeto segue. esta. Padronização, trazendo como novidade,

apenas. a permissão pam que sejam industrializados produtos na ALe. o que se. justifica

pela sua proximidade e possibilidade de complementandade com a Zona Franca de

Manaus. e' a atribuJção' de sua adnnmmação à StJFRAMA. que. da mesma forma. já
responde pelas demais ALC's situadas na regrão amazônica.

É sabido que as áreas de livre .çomercio, como instrumcmo de

política econômica, provocam um rapído e efetivo suno de crescimentO da economia

local, com efeito imediato sobre o lÚvel de emprego e renda, contribuindo de forma
relevante para o fonalecimemo,das contas externaS.

Este, portanto. é um- projeto que deve merecer a apro,,'aÇào desta
Casa. pois. além de contribuir fonememe para o desenvolvimento de regiões pobres de

nosso Pais. coaduna-se com as- maiores necessidades da economia nacional.

Sala das Sessões, em 12 de,,~ de 1999.

Depumdo~uJ~
LEGISLAÇÃO CITADA A:'IlEXADA PELA

COOROE\AÇÃO DE E5.TL"DOS LEGISLAnvos . CeDI

DECRETO-LEI N° 1.804, D'E03 DE SETEMBRO DE 1980.

DISPÕE SOBRE TRIBUTAÇÃO
SIMPLIFICADA DAS REMESSAS
POSTAIS INTER..NACIONAIS.

An. 1°. Fica instituído o regime: de nibmação' simplificada para a
cobrança do Imposto sobre a ImportaÇão incidente sobre bens contidos em
remessas postais imemaçionais, observado' o disposto no an. 2° deste Decreto-lei.

§ 10 Os bens compreendidoS' no regime previsto neste anigo ficam isentos
do Imposto sobre Produtos Industrializados.

§ 2° A tributação simplificada poderá efetuar-se pela classificação
genérica dos bens em um ou mais grupos, aplicando-se alíquotas constantes ou
progressivas em função do' valor das remessas, não superiores a 400%
(quatrocentos por cento). .

§ 3° (Revogado pela Lei nO 9.001, de 16/0311995).
§ 4°' Poderão ser estabeleciâos requisitos e condições para aplicação do

4isposto neste artigo.

An. 10:. O Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de' que trata o
ano 10' deste Decreto-lei, estabelecerá la: classificação genérica e fixará as alíquotas
--especiais a que se-refere-o § 2° do art. l°, bem como poderá·.
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- -} - dIsPor sobre nonnas, métodos e padr&es especificos de valoração
aduaneira dos bens contidos em remessas postais internacionais;

11 - dispor sobre ti isenção ,do Imposto sobre a ImportaÇão dos bens
contidos .em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente
em outras moedas, quando destinados a pessoas fisicas.

* !nCl.'W II com redação dada pela Lei nQ 8.383. de 3D 12 1991.

Pará:orafo único. O Ministério da Fazenda poderá. também, estender a
aplicação do regime às encomendas aéreas internacionais transportadas com a
emissão de conhecimento aéreo.

Art. 3". O inciso XVI, do '3I't 105, do Decrero-Iei nO 3i, de 18 de
novembro de 1966. passa a vigorar com a seguinte redação:

* Tato nOlm Integrado ao Decreto-lel mmi{ficado.

Art. -+. Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

LEI N° 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991.

INSTITIIT A UNIDADE FISCAL DE
REFERÊNCIA, ALTERA A
LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A
RE1\1DA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTIJLO I
Da Unidade de R~ferência - UFlR - (artigos 1 a 3)

An. 1°. Fica instituída a Unidade Fiscal de Referência - UFIR, como
medida de valor e parâmetro de atualização menetária de tributos e de valores
expre,,;sos em cruzeiros na legislação uibUIária federal, bem como os relativos a
muitas e penalidades de q~quer natureza

§ 1°O disposto ~esIe Capitulo aplica~se a tributos e .contribuições sociais,
inclusive previdenciárias, de intervenção no domínio econômico e de interesse de
categorias profISsionais ou econômicas.

§ 2° E vedada a utilização da UFlR em negócio juridico como referencial
de carreção monetária do preço de bens ou serviços e de salários, aiuguéis ou
"royalties ll

•

Art. 2°. A expressão monetária da UFIR mensal será fixa em cada mês
calendário; e da IJFIR diária ficará sujeita.a variação em cada ma e a do primeiro
dia do mês será igual à da UFIR do mesmo mês.
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§ 10 O Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento~ por intermédio
do Depanamento da Receita Federal. divulgará a expressão monetária da UFIR
mensal:

a) até o dia 1 de janeiro de 1992, para esse mês, mediante a aplicação, 
sobre Cr$ 126.8621. do Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
acumulado desde fevereiro até novembro de 1991, e do Índice de Preços ao
Consumidor Ampliado - lPCA de dezembro de- 1991, apurados. pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE~ -

b) até o primeiro dia de cada mês. a partir de 1Q de fevereiro de 1992, com
base nO' rPCA.

§ 20 O lPCA, a -que se refere o parágrafo anterior, será constituído por
série especial cuja apuração compreenderá o penodo entre o dia 16 do mês anterior
e o dia 15 do mês de referência
.~.".. "" '" ..
.. ••••• ,. " 4 .

COMIrt BRASILEIRO DE NO:MENCLATURA

RSSOLuçAo N9 75, DE 22 OE ABRIr. DE 1988

o COMITa 3RASl1.El.RO DE NOMENCLAT.URA (CBN). no, uso das
a~ribuições que lhe são conferidas pelo ar~iio 15& do De~re~o·lei n~
37. de 18 de novembro de 1966, ~ tendo em vis~a a adesão do Brasil a
Convenção Internacional sobr~ o Sis.~e~ Harmonizado de Designação e de
Codifil:a;ão de- Mercadorias. em 31 àe olJ:tubro de- HJB6,. RESO!.VE:

Art. 1" • fica a12rovada a Nomenc:1a tura ~Bras ileira de
Mercadorias (NBM/SH), baseada nô Sistema Harmonizado de Designação e
de Codificação de Mercadcrias elaborado pelo Conselho de ~ooperação
Aduaneira. -

Art. 29 • A Nomen~l~~ura Brasileira de Mercadorias CNBMV
SHl, baixada co~ esta Resolução, entrará em vi~r em 01 de janeiro ele
1989.

m:LOtZA CAMARGOS MORE!U
Presi.ciente

....._ --.- _..-.~-----.- ..-.-.- _..-.-- .. __ .•................•......- -
Sc,ãO XIX ~

Anas e llIIli;ies: suas partes c acessórios,
Ca,;tll1a 93

AraiS I .uni,ões; SUIS partes ~ acessórias

:/c.....
/

l'IlQ\~

Notas.
i. O presente ea,;tul0 nio c~rccnGet .

a) os ful.inante~ t cápsulas ful.ínant!s~ os detona~cres. os foguetes de iluaina
cão ou contra o ,rlnjze e outros artigos do Capitulo 36:

11) as partes e acessíri~ de u~ te~al. na ac~;io da Hota 2 da Sc;âo XU. de ae
tais Caluns c$c,ão XVI, e os artefatos sraelhantes de ~lástico (Capitulo 39);

c) OS carros. de coabate c alltaliYC'ls blindados (po5lclia &711>:
d) as liras telescópicas e outros diSPOSitivos 'pticos. sarvo quando .onta~os nas

a~a.s ou. quando nio aontados. que se apresente. coa a5 araas a _ue se destinea
CCap tt 1110 91);
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c) .5 bestas, arco~ e flechas ~arl tiro. as .r~s r.botadas pa~a esgria. [as ar
aas coa ~aracterist.cas de brin~uedol (~itulo 95';

;) ~s ar..s e aun;ciC$ ~D. ~aracttristicas ~e objet~5 de "cDlc.ác eu dt ant'luida
des (posicães '7t5 ou 97"'.

2. fia 'ac«l'Cic ua 'PG5iCio "9316. o t~.o ~artfl flie =-,r~de ~s .."arelhos de r:ádio ou
de rsda,.. da ~os ido 852&.

NOTAS COftPt.nEHTARES CHCH
.fIC (~·1) Fica 1'ftWl:iClI5 nr. 11: as aI ;..uotas 'CID r.pt incidenh ......r '-c.rttlCftos '4e

.u~l~uer espécie. se. projétil, exceto par. caea e ~porte·, classificadas
no c.digo 93.16.

Me C9S-2l Fica. reduzidas a ex (zero por cento) as ali~uota5 do IP! incidente ~re

os prDdutos classificados nos cidilos 93'~••e.e1te. 93.:.tt••2.'.
~'3.~e.'9" T ~••á. ~~ando ~cstinados aos 'r,ios dt segurane; 'Pública tr
drnis f: -estaduais.

--------
Cé!lIGO NBMISH I-----1
POSI~jSOIIml

-------------------_._--_._----...;~

-MERCIl1)OIIA

E Sus-IE SUa-\
POSICÃO IIm I

AI.IIUOTA
%---------'-------------------

93'1.&& .1e.
nu

93ei:.ee e1.'
"'2"9.313

"9383.11

'1"99"
93'3.2~ tH'

-nas.s. ettt

Ar...sde guerr.a, ~xeeto r~ilver.e5, p.stol-as r ar_as brancas
-- Para uso ca aeronáutica • • • • • • • • • • • • •
--- O~trDs ••••••• 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• e
~fVólv.eres c 'P,st~lal. exceto os das _osicoes 93.3 DU '314
- R.tflr.o."'1YEres .....~........................4~

--- Pistolas ••••••••••••••• ~ ••••••• ~ •••• ~S

Olltr....s .araas 'CI.c: f:aJO e '2,ar-ell\os "st.aell\'antH ,,~t. v.t i \ i:tt.. ~ llt-l'l~.ra

c:io da 'Pilvora [_OP' 'l:Xt!8Plo: eDinJardas I: carab'nas. 'lle caca. arus
de fogo carregáveis exclusiva.ente "ela boca, pistolas lanea-fOluctcs
t outros aparelhos concebidos apeftas pari Ianear fOluttrs de sin.li
:a;ãc. ~istolas c~cy.lver~s~ara ti~ de f~sti.·Ctiro se. bala).
pistol.s 41 iabclo c.tivo ,ara abatrr an .... is. c:~nh.e5 tanc:a-a.arras3
- Araas dI: foso carresãvcis I:xclus'Yaaeftt~ ~cl. boca
-- ta".bln.~. ~S'ln;a~dal ~ ~tlhant~s. dI ~a~ .,... ~S

--- Out~os ••••••••••••••••••••••••• ~~

- O~tras E5'~ns.rGas c ~arabina•• de .~~.a cu de tirC-lc-alvo. coa ,e-
lo aeftOS u. cano líso •••••••••••••••••• • • ~S

- O~tr•• es,ingardas e ~.rabinas. ~e cac:a ou dE ti~..o-.Iyo ~S

..· ~-

...· ... ..:

..,.
• • .. ..J

• • • • • .c!.=

dt: .0
áa p05icliio

• .lS
la. dc ar coa,r i.iço 0'.1 lie eis. Ci!lSctrtn l. t:;:c~tl:l a.
9307 •••••• • • • • • • • • • • • • • ••••
P8rtE! e aces'trios de! art;!c! d~! posições 7~~1 ~ 93~

- De rtyílv~r!s O~ ~istol,s ••••••••
- ~t t:~in9aréas D~ c~rabl~.s G~ .'o~i~~o ~~!

.-- C.no. lisol ••• ~ ••
-- O'Jtr'C:l • • • • • • • • • • • • •
- ~1.ttro!-

--- ';'~olltivo. amo~t~:r::~t! de rt:~o. ~mc~i~rl!. ~E ~~rracha. ~~r~

u;:in!ardu. ca.."t::nu r UMElhl:'ot.Il'S

--- S.r.dclEiras r~r" ~;r·n~~'Z~~. t~~abi".! t !!.~ih~ntri

---- l)e CC\lI'C!

.e-_ QU.l0UE~ :utr~ .• ~ •••
--- ':.;tl"O!
---- Das al'.as c~..rErn~i~~$ ~ ~o!:~ào 93~!

---- ~ul1~uEr ~~tr~ ..., •••••

;1315
~es. ~ f t·,,~e

t:3e!i.:
1:31:;.:::1 etP,
~1I:;.'::1 l'l~~l'

93IS." - ~trO$

t1" - !listaI.s de .$inal inc:âo • . . .. . . . . . . . . .. .
"" - Outras . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

93t4••e "" Outru aras ('llr c::c.J11o= !Sp in.arrl&l. ,araJlinas t: 11 istohs.
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~g~bas, granadas, tcrpedcs, ~inas. Misseis, cartu'ho~ e outras muni
~=tS E projéte;s, E Su~s partES, Incluídos os :agalotes, chumbos de
caca E buchas para cartuchos
- Cartuchos E suas partes, para pIstolas de rebitar ou para Pistolas

dE i.belo ~3tjvc para abatEr animais ••••••••••••• 4~

- Cartuchos e suas partES, para Espingardas ou carabinas De cano }i-
50; chuabos para carabinas de ar co.pri.ídc

-- C.rt~cnQS ••••••••••
-- Outras ••••••••••••
• Outros cartuchos E suas partES •••••
- o~trQs ••••••••••••• _ .. ~ •
Sabres, espadas, baionEtas, iancas e outras araas brancas, suas par-
tes E bainhas ..
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°306

'r::e~.10 eeee

'r306.::

93e6.::i een
9396.2<: eeee
9306.30 eeee
93~6.ge 00ee
'?307.ea eeee

.....................................................• -- ..•..•..•... _-_ ....•.•••..•...•.

CapitulO' S7

Ueicu.los autoaóveis.. trat~5. cidos e outrtt5
veiculas terrestres, suas partes e acessórios

Notas.

1. O presente C~pitulo não cc.pr€enO~ 05 veicu.les conceoidos para circular ~nica.ente

sobrE .Ias térreas.
2. Consiéeraa-sr tratores. na aCE~c do presente Ca~itulo. os- veiculos .otores es

s.nci~l.ente concebidos para p~~ar OU.Eapurrar instruarntos, veiculas ou cargas.
aes.o que apresente. certos dispositivos acessirios. que F'erai,ta. o trll:lSporte de
~crra.entas. SE.cnt~s. adubos. EtC•• relacionados coa o seu use ~;ncipal.

3. tons-lCter••-se veiculos autn'veis- para transporte- coletivCJ de pas5afciros. na
acefl~ao da posido 8712. ~ veiculas cc:mcC'lnU0'5 ..V"~ t'ran5PVrt"ar àez peSSI:lil5 no
.ini.o. incluido o aotorist••

4. Os chaSSIS dE veicu10s a~tc.óvEIS. ~uando providos de cahina. c~asslfic:a.-5e ~as

POSICOES S7a2 • S7e4 E nao nã p051cáo 2766.

5. ~ p~s;:ao a71~ eoaprEtnde toàas ã5 biciclEtas par~ erian~as. ç~ o~trcs ciclos par.
crianc.s classiiicaa-se na posicão 95e1 •

._---_.- --_ .........••......... _ __ ....•.... __ -.............••...•

2713 Autoaóveis de passageiros e outros veiculos auto.óvtls principal.ente
cDncebidos para transporte de pessoas (exceto os da posi~o 8712).
íncluidos os veiculos de use .isto C'station .agons·) e os auto.'vcis
ele ccrridl

878S.19 eeee - Veiculos esp,cial.ente concebidos para SE desloc~r sobrr a n~Yf:

veiculos eSPEciais ~ara c transporte de pessaas nOS t~pos dE sal;E
E yeiculos seaelr.ante5

Outros veiculas com mOtor OC Fistac a'tt~n~tivc, dc .snlcãc ~c~

centelha (iais;a)

-- De cllíncrada nao superIor a iete e~3

87es.:::! -- OE eilind~ad. superior a'18ee c~3. mas nao s~pericr a iStO cm3

.1 --- AutomÓVEIS dt passageiros com .ot~ ~ gasol~na

e199 ---- QualqUEr outre

e~ --- Autca~VEis dE ~as5ageiros CCC ~ctcr a ileocl
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Qual'Cluer outro

--- Outrcs
Out~O! v~ículos, CQ~ motQr dE ~i~tiQ, dE i~ni,ic por =~=pres5ão

(dits€l ou semldiese1)

Gualquer outro

-- De cilindrada superior a 1S&t c:3, aas nao s~~erior a 36ee ,.3

--- ~~to~oVEis dE ~.ssõ5eiros

---- Qualquer outro

--- Outros

-- De cilíndradã superIor a 3eee cm3

-- lual~uer outro

--- Automóveis dt Pâss.geiros cca .etcr • gasolina, de até ift:~ de
potincia bruta (5AE'

--- Autaaóveis 4e pass.gElros coa motor. Sisolina

--- Autoaóveis de passaseiros coa .eter a gasoli~a, de .ais ~e 1tl HP
de potência bruta C$AE)

---- Qualquer outro

--- Outros

--- l\utoaóvt'is .#! pusaseiro'i ~Oll lIOtur a álcccl, de att: 1ee HP de
potencla bruta rsAE'

---- -ctD C~~QaP!~~I~<knQcked -dc.n~~

- 111al'luer -OUtro

--- Outros

--- Aabulinrta

._-- Mtoaóvt:is ele i1aSSiStlros co= .etor ·i álcJ)ol, de Ilais de U' ;';P
~e ~otincta ~ruta CSAE)
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'ê~9

99.e

8703.2~

61

tie1

.199

i2

1211

em

ê3

'~n

1399

g04

.461

04"

esee

5'9ge

e7e:;.~4

a1

01e1

~l"''i'

02

6201

6299

0Jee

9910

6703.3

1:'70:::.:31

9100

9900
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S7e3.3~ -- De cilindrada superior a 1500 c=3. mas n~o sUFerio~ ~ ~~ea cm~

li. -- A.Jto==vE'i s. de passiige.ircs

0111. --- DE:" até. 1Ga HF de pct~nc:ia bruta (SAE)

010: ---- OE mais d€ 1ee h~ dE PGtênciÃ bruto

62fe --- Ambulância

998e --- Outros

a7e3.~ -- De cilindrad. su~erior •. ~see c~a

eiee --- Autoa~veis d~ ~assagtiro~

".. -- Outros

8713.,e - Outros

9900 --- OUtro~

cwnalo :22

Notas•

• > a i,uI d~ -ar (pos;cio 2Slf)r

b) as á,uas destiladas." di condutibilidadt OQ dt itual ,riu de ,urr%a (pOlicio
2851),

c) li sohadcs IUOSI$ ~ue cClfttcnhu. ,. peso...is dI 1.% dI ácido acitico <,osi·
cio 291$),

d) os Hd i CIlICfttos das ,os i cin 3M3 ou 3M4'

e) os produtos etc ,erfu.ar i I ou di toucador (tap itu!o 33).

2. Ma acepcio do ,resentc Capítulo c dos Capítulos 2. t 21. o teor alcDílicD ea YDlu
~ dcter.,na-sc ã tcapcratura de 2. ,rlus centí,rados

3. Na accpdo da posido 22.2, considcraa-H fluidas Aio alcoilicas u bnidas clLoio
teor ~lccólicD e. yolua~ não txceóa .,$1 vol. As bebidas alcoílicas classifit~.

se, ccnlorn o caso, nas posi;on 22.3 a 221' ou na posido 22t8.

NOta de Subposi;âo.

1. Na ac~cio da sub,osicâo 22'4.1', tonsidcra.-K viMOS nfIQaJItn e Vinhos cwuo
lOS os ·... nflas que urtS«fttn. lIuudo conserva'os oi tnP~ratura de 2. graus cent í
grados N ruipintn 'ec:"~dos, 'lU t91JJ:.cp-r:nsio iguaCcau ~lIf!-erlOt' .a 3 bares.
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1. Ent~nd~-5e por ·vinhe frisante· ou ·Yinho gaseificado·, c vinho de arsa de sabor
seco OU adoclc260. coe uaa gaseifica~io aáxiaa de 1.5 at-asferas (1,518 bar~) à
teaperatura de l' graus tentígrados e graduaçae alccilica de 1. a 12.5 Jra~s cen
tígrados, e. Yolua~ (.raus Gav Lussac) •

•1.. - Concentrado de cerwja

62 - EiI reci,iences 'dH'ert!ftt~s -dos de hh. de cuacidade até 1 litro

.211 -- De baixa f'f:l"Hntado

.2.2 -- De alta feraentacão

.3.. --- EiI lata

t4le --- EiI barr i1 ou e. rec:ip lentes seae1hantes

".. --- Outros

22.4 Uinhos de uvas fr~al, incluídos os vinhos enriquecidos coa álcool;
BCStas dt uvas. bCluidos os da ,osieão 2"9

22'~.1' - Vinhos tspuaantes t vinhos espuaosos

ele' --- Chaapanha

92'. --- Koscat«l ~spuaant~

99.e --- Out~o5

22'''.:2
22e4.21

&1

eU1

01.2

e19'1

G2

82.1

8212

62.3

8299

ê3

0391

- Outros vinhos; .ostes de uvas cuja fer.entacao tenha sido i.,edida
ou lnterroapida Por a.diciío de álcool

-- Ea r~cipientes de capacidade nâo superiQr a 2 litros

--- Yi nhos dI! aesa

- Verde

---- Frisante

---- Qua.lqUEr outro

--- Vinhos de sobr~al!sa Ou licorcsos

-- Da aade I ra

---- Do porte

-- De Itere::

---- QualqUEr outro

--- Mostos ar uvas ~uja fEr.enta;áo tEnha sido i.prdida ou intrrroa
,ida par aditio de ilcool

---- Hic irr.entados.. aaicicnadosde ~lcool. coapreendrndc as mistelas



---- Verde

- 00 porto

--- e~alqútr outro

---- De llere:.
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--- Filtrado docr

- outras sostos de uvas

--- Outros

VerlUtes t ~tras vinhos de uvas frtstas preparados cOl plantas ou
substine i as aro.ãt.1 tis

_ ~ retipientt~ de capacidade não superior a 2 litros

--- Vinhos de sobroesa ou 1ic:oro~s

-- Da Dadeira

---- Co. reracnta,ao interrompida por a4i,ão de áleool. eoapreendtndo
as .istrlas

--- ~inhos de aesa

- FrisantE

- Outros

--. Qualquer outro
--- Hostos de uva. cuJ. fera.nta;ão tenha sido i.pedlda ou interro.·

pida por adi,ão de álcool

---- Nâo.ferlentados. adi~ionada'de álcool. co.prcendtndo as aiste1as

---- Co. f'eratnh;ãa.. intlrrolJtícia por' ..di'do de ileaal. ~CIltPrtendendo
as< a-ishlas

67890 Quinta-feira 14

0362

~e4.29

61

8181

ele:!

8199

62

82e1

82.2

e2e:i

8299
&3

e381

&3&2

2zt~.3e

61ft

9gee

2215

22IS.16

t1te --- Uerlll,lUs

eat' --- QlJinaól1s

e38e - Gendal

•••• --- Kistelas coapostas

9ge. - Outros

2285.ge - Clltrcs

.2.. --- tuinadDS

e3.e --- Ge..dos

.... --- "istrlas co.postas

99.. --- Outros

2216.1' OUtras bebidas 'er.cn~adls (sidra, pcrada e hidrolC1, Por exeIPlo)



-- Outros
'1tool rUí·ico nio desnaturado, co. ua teor -alcoól ico ell volu.t In't
rior a B'X v~1; aguarôEnte'. '1it:on:s E: outras b~bidil.5 ESJllrltuouS
(alcoólicas); prepara,ões alcoólicas eo.postas, dos tipos utili:ad05
na ,abrica,io DE bebidas

Dezembro de 2000

ete'
12••

13••

~.e

eSte

86ee

67••

tSte

99ft
;!2ea

DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

--- Sidra não gasEjfica~

--- Sidra gaseificada

- HidroHl

- Saquê

--- ·Vinho" dE jenipapo

- "Vinho" de ca.iu
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220B.10 _ PTEP~racÕES .lcoólicas co.post~s, ~os tiPDS utilj:ados na r.arlca
;ao dE bebidas

01 --~ Pr,óprias para a ~lab~r~cao 'àe uísque

_- Oesti lade alcoól ico ,c:nando u ISq'J€ dt lIaIte (HaaH wh I'S~!/') C011
. graduatao alcoólica de ~9,S! ~- 1.~! e_ yolu.E (graus Ga~

Lussac), obtido de ctvada lIaltada

0182 ---- Otsti1ado alcoólico ch.aaco uisqut dE CErtais ("graln whI5k~")

coa graduacão .'1~QÓlic. d€ 59.5~ +- t.S!, e~ VQlu.~ (9r~u~

Gay-Lussac). obtido de cereal não aaltado adicionado ou não de
cevaca .altada

tl'9

'J9

9911

9912

99.3

99t4

'19'5

9999

22e8.20

t1H

62ee

'9.e
::'8.30

elee

--- Outros

-- De VInho

---- DE bagaço de uva

---- De cana-dr-atúcar

- ~ frutas

---- iUilqurr outra

- Aguardentes d~ vinho ou de bagaço de uvas

- Conhaque

--- Bigateira ou sraspa

--- Outras

- Uísques

--- Ea recipientes dE capacidade inTErior a 3/~ de litro
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e2ee -- Em garrafa (3/4 de litro)

03ee --- E. litro

9ge9 -- Outros

::!&S.48 - Cachal:.. ou c.n/nn;. Cru. E' ta.fiá>

lUte -- Rua

6:?te - Aguardente de cana ou can rnnlilo

e3ei -- Aguaràrntes d~ 'l:r 1 ;:"' ,. ",~"c.c:a

9990 --- Outros

::208.se - Gill E' gEn~bra

910e --- Si.

62et --- Genebra

2288.96 - Outros

61ee --- ~lcool etilico

Dezembro de 2000

6262 ---- AguardentEs áe agav! ou dE outras plantas (-TE'quIIIaN E se.e
lhantES>

e2&3 . ---- A9ual"(j~nt~s clE truhs (d~ cidra. cl.- a-e.h:a,. dE. cen:j. ou. N'kirs
clt- ou áe outro~ ;rut~s)

e299 ---- iualqu~r outra

63 --- Aguardentes CDapOst~s

63t1 ---- ~.alcatrãa

~3ez --- Oe gengibre

93tl --- O~ cascas. p~lpas. ervas ou raiZES

63e~ ---- De ~5s.nClas naturais

63.5 ---- De Essências artiricials

&399 ---- iualquer outra

6400 --- Licore! DU cre.es (curacau••arasquino. aniSEtt. cacau. ·cberry
brand~N e outros)

;)5~ --- DE' aI c.cnofra
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e599 Qualquer outro

06ÔÔ --- Batidas

99 --- Outros

9992 ---- Pisco

9ge3 .--- Bebida alr·~·"- "-

9ges Bebida al~Qólica de óleos EssEnciais CE frutas

99~9 ---- QualqUEr outro

Capitulo 33

óI~os ~senci.is e resiniides; produtos de
perfuaarl. ou de toucador preparados e

pretara~ie5 cosaiticas

Quinta-feira 14 67893

a) as preparacces alcoólicas co.postas dos tipos utilizados ~ara a fabrica~o de
bebidas. da posi.ão :2.9;

~) as sabies t outros produtos da pDSi~ão 34.1;

~" c) as -essências de terebintina, -de pinheiro ou provenientes da tabricacao da pasta
de paptl ao sulfato e 05 outros produtos da posicio seiS.

2. As posicots 3313 a 3311 aplica.-sE, entre outros. aos produtos, aisturados eu não,
p,.',rios para serE. utilizados coa0 produtos daquelas posicies li! acondicionados
para venda a reti.lho tendo ea vista- o seu eaprQo paca aqueles usos. exceto ;l,uas
destiladas aro.áticas e sglucões aquosas de 'óleos ~55eneLai$.

3. Consida:ra.-sf: produtos de Ptrfuuria ou de toucad~ preparados e prepV4Kies ~
.éticas. na .c~p~ao da posi.ão 3317, entre outros~ os se,~intes prod~tos: sacbês
(saqU inbcs contenáo Jlartes dE planta arc.át ica); prl!Paracies -odoriferu lIIue atura
por coabustil:l; papéis pcrfuaados « "viis iapregnadas ou revestidas ~e cosaêticoSi
solu,ões I jquiclas para lentes de contat'Cl Dl.1 para olhos 1lf'tificiais; putas C'oua
tes·', feltros e falsos tecidos, ia,resnados. revestidos ou retDbertD~ de perf~
ou de tos.éticos; produtos da: toucador .prepar~dos, para 'aAiaais.

3313••' Perlu.es e átuas-de-c:olõnia

91.. - Puflaln (extratos)

12.. --- ~9u~s-d~01õnia

33.4 Produtos de "bel--. ou de .alluiIa,e. prepilrados e prepar"ões para
CDftservacio ou ,uldados da pele (exceto .edica.entos>, incluídas as
prcnr~ies iUlt i-solves e os branz.t:ador~~ prepar..,ies para auicu
TOS ~ pf!d i Clll"OS

3314.1' - Produtos dt aaquilagea para 05 lábios
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9'9H --- Outros

33t~.2e - Produtos de .~quilagea para as olhos

'I" --- So.bra. delineador, lápis para sobrantelnas. E riael

"., --- Outros

S3'~.3e - Prepara;ões para aanicuros e pedicuros

tlte --- Esaaltts Para unhas

12.. --- PlÍs ,;va Wlnas

~., --- Base para unhas

33....9

33'4.91

99.. --- OUtro5
.. Outros

--- Pis. incluldas os COaPactos

'1"
12ft

''I'
33'4.99

ti..

t2,.

t3M

141.

99ft

23$S

3~eS.1e

8Ue

9gee

33eS.:!& eeee

338S.3e teee

3385.9.

elle

82fe

e3ft

99te

--- Pí-de-arroz

--- Talco t' polvilbo. coa ou so pE:rfu.e

--- Outros

--- Outras

----- Crewes de beleza. inclusive co. geliia real de abelhat c~caes e
lC1des tinicas

___ Freparadcs anti-solares. exceto oS-bron;eadores

--- Preparaccs bronzndores

--- Ruge••eslo cr~oso ou I jquido
__o OUtros

PrePara;ies capilares

- X;'8PUS

--- Coa prO~~itdadES teraptuticas ou profiláticas

- Outras

- Preparações para Dndula;i~ ou alisaaente, peraanentes, dos cabelos

- laquÊs (lacas.) Fara o cabelo

- Outras

- Cre8~ r I nSE

--- Tinturas E dcscolarantes p~ra c~belo

----rl~ador!s para os cabelos. ~nCEto os laques

--- outros
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3396 Prepara;:ies l=V'a h í9i'ime bucal .ou :dentár ia, inclu idos os ~.ós f: creR5
para facilitar a aderência das dentaduras

3386.1e eeee - Dentifrícios

3396.96 - Outros

elte --- Prepara'~ts para higicnf: bucal E l,aptza dos dent~s

62ee --- Pós e creles para facilitar a aàerencia dE dEntaduras

3307 Prepara;:ões para barbear (antes, durante ou apés), drsoáorantes cor
porais, p.rtpara;:õrs para banhes, depilatórios, outres produtos de
per'fuaaria ou de toucador preparados e outras prepara;:oes cosa~ticas.

não espe,irjcados ne. coapreendidos ea eutras pesicões; dtsodcrantts
de aabientes. preparados, .esao nio perfuaados. ,Da ou se. proprleda
de5 desinfetantes

QualCIlII~r outro

- Desodorantes corporais t antiper5pi~antes

--- Olltros

--- Lo,ors para após barbear

Outros

- Sais perfu.ados ~ outras prepara,ões para banhes

- PreparaCDrs para barb!ar (ant~s, durante ou apis>

--- Cteaes para barbrar, ~ontendo ou não sabao

- Prepara~~es para perfuaar ou para dcsodori:ar aabientes. ·ncluidas
as prrpara~ces ~dorí;eras para ceriaõnias religiosas

-- Asarbate e outras Freparacões odorífEras que at~Em pcr coabustão

--- Desodorantts de .abientes, Desao nio perfuaacos

-- Outras

- Olltros

--- Paptis iapregnados, revestidos ou rtc~btTt~s De per;u.E ~u OI
conÉticos

--- Partes de plantas ~ro.áticas Em saquinhos (sachês>

--- Depilatórios

--- Prepara~ões para ani.ais (xa.pus. banhos etc.:

--- Outros

--- SOIU~OES p.ra lentES df: cont.te cu para olhos .rtífíclals

--- Falsos teCIdos impregnados, ou rEVEstidos ou recobertos de PEl'fu~
.e ou de tos.éticos

3Jê7,,!Hl

l1te

621.

99ge

33&7.29

918e

99.e
3397.39 seee

~31l7.4

33e7.41 Geee

:!:aB7.49

01

tlel

êl99

9710

33e7.99

B1te

e2ee

63ft

0499

eSge

66
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.699 ---- Qualquer outro

~gee --- Outros

Fao ctabato) ~ sns sutcdinl!:OS NJlulatarados

Nota.

1. O presente Capitula nio COIIPreende os cigarros .~icil.entOSClS (Capitl&lo 3'>.

a) cinrrilba - o produto coa capa dt f"olba de f"uao e. I!stacfo natural. enYOlvendci
f"uo:. ou. seus sucedineos d~sf'iados. ,.iC~CJ5.. aiudas ou n ,i,

b) dlaruto - o produto COll ciUta de folha -de fIla0 _ estado natural. envolvendo
'olha de. 'lIIIO ou de Se!&& sucedb~ inte"iias. picadas ou part idas;

c) c:iprro - o produto de f'WIO ou de Se!&5 sucedâneos. cll,ja ciUta nio seja de folha
de ;u.o ea estado natural.

G1ee

0200

24e2.2e

0U0

99"

Z4t2.9t

ete.

e2.e
.3

&391

e399

2~3

2413.16

-- Charutos

-- Cigarr ilhas

--- f~itos a .io

--- Outros

- Outros

--- Charutos

--- Ci garr i1has

--- Cigarros

---- Feitc~ a .io

---- Qualquer outro

Outras. ,rodutos de. f'ua <tabaco) e seus.. sucedâneos. aanulatur.adDS:
f'u.o (t~b.co) ·ho.a,enelzado~Ou ~reconstituído'; extratos e aolhDS.
d!: f~D; (tahc:o.)

- Fuao <tabaco) para ty••r, aes.o contendo sucedâneos de fila0 (taba
co) ~a qualquer propor~ão

.1te Pieada. desfiado•• ;9aoo ou e. PÕ



Dezembro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

9900 --- Outros
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGiONAL
. 51- LEGISLATURA - ia SESSÃO LEGISLATIVA

TERMO DE RECEBiMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.484199

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas a partir de 22110/99, por
cinco sessões. Esgotado.o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 29 de 'outubro de 1999.

Térei~ça Vilar
Secretário

I - RELATÓRIO

De autoria do nobre Deputado Atila Lins, o projeto de lei

em, exame propõe a criação de uma Area de Livre Comércio - AlC no Município

de Parintins, no Estado do Amazonas.

As mercadorias estrangeiras ·ou nacionais enviadas a esta

AL~ serão, obrigatoriamente, destinadas às empresas autorizadas a operar em
sua área.

~ mercadorias estrangeiras terão isenção do Imposto de

Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando destinarem-s~
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entre outros, ao consumo intêino da ALe. ao beneficiamento: em seu terrítófiéi.\ú·

de pescado, pecuária. recursos, minerais e matérias-primas' de· origem agrícOlà te:'"

florestal, à agropecuária e à agricultura em geral e à instalação e operação do

turismo e serviços de qualquer natureza. Produtos como armas e munições,
veículos de passageiros, bebidas alcoólicas e fumos e dativados, ficam, porê'Ól, I~,

excluídos dessess beneficios fiscais.

. A vigilância da ALe proposta deverá ser exercida pela

Secretaria da Receita Federal, sem prejuízo d~ competênCia do Departamento de

Polícia Federal.

Em sua justificação. o. Autor argumenta que a implantação
de uma área de livre comércio em Pari~ns representará um fator de

aquecimento da economia local, ,~ma vez que a região onde está situado o

município fica bastante isolada. e sua acessibilidade depende, exclusivamente,

dos meios de transporte aéreo e fluvial. Como. em contrapartida, o turismo

ecológico e as festas do folclore regional costumam atrair muitas pessoas para o

local, a implantação da ALe pode vir a ser um importante fator de aquecimento

de sua economia.

Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas

emendas à proposição em exame;

É o'RelatóriQ.

fi; • VOl'O DO RELATOR

São incontestáveis as vantagens qúe a cria~o de áreas d~:

livre comércio pode representar para o desenvolvimento econômico e social de'
regiões de menor densidade demográfica .OU geograficamente isoladas no

território brasileiro. Exemplos do mundo inteiro demonstram que essa é uma

alternativa extremamente viável, quando a intenção é dinamizar economias locais

pouco diversificadas ou estagnadas.

Com~ bem enfatiza o autor da proposição em ~xame. a

criação da Área de üvre Comércio de Parintins visa a beneficiar não apenas o

município-seàe da ALe. mas também as extensas regiões por ele polarizadas.
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estimulando seu crescimento socioeconômico dentro -de uma visão estratégica
de desenvolvimento 'Para todo o 'Estado do Amazonas.

Somos. portanto. pela aprovação do projeto de lei em

exame.. tendo em vista seu inquestionável mérito.

Sala tia Comissão, em ~Iv de T\Ovtrn&.o de 199q

Deputada ZUa Bezerra
'Relatora

111 • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão da Amazônia e de Desenvoivimento
Regional, -em reunião ordinária, realizada hoje, aprovou, unanimemente, o projeto
1.484/99, nos termos do parecer da Relatora ZUa .Bezerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Vanessa Grazziotin, Raimundo Santos e Jorge Costa 
Vice-Presidentes, Anivaldo Vale, Átila Lins, Dr. Benedito Dias, Elcione Barbalho,
Eurípedes Miranda, Josué Bengtson, Jurandil Juarez, Márcio Bittar, Marcos
Afons,o, Paulo Rocha, Renildo Leal, ZUa Bezerra, Agnaldo Muniz, Badu 'Picanço,
Confúcio Moura, Marinha Raupp e Valdir Ganzer.

sara da Comissão, em 18 maio de 2000. I

Q~r::.ru..~v I

Deputada VANESSA GRXZZiOTIN

Vice-Presidente no Exercício da Presidência



11 - Voto do Relator

A criação de áreas de livre comércio tem sido
um dos temas mais discutidos nesta Casa. Inúmeros
projetos já passaram por estatomissã~propondoa
criação de áreas de livre comércio ou·zonas francas
nos mais diversos municípios desse nosso imenso
País. ",'

. Por essa ·razão, é desnecessário-'repetir aqui·,
mais uma vez, os argumentos favoráveis e contrários
à adoção desse instrumento de desen\lqlvimento re
gional. Eles são de amplo conhecimento de todos os
senhores parlamentares e já fõrãm minuciosamente
examinados.

Nem sempre, no entanto, este Plenário posicio
nou-se da mesma forma frente ao assunto. De fato, al
guns projetos lograram aprovação e oútros foram re
jeitados, o que demonstra que não há cdmo discutir o
mérito desse tipo de iniciativa de forma abstrata, inde
pendentemente da realidade física sobre,a qual o pro-
jeto de lei p~oduzirá efeitos. , .

A experiência internacional mostra-que existem
alguns casos onde a implantação de uma'Zona franca
não cria atrativos fortes o bastante paral'atrair novos
investimentos. Adicionalmente, existem r.eferências a
experimentos que significaram efeitos nefastos para
as regiões vizinhas. Mas -existem, também, casos
onde as zonas francas mostraram-se como de funda
mentai importância para a recuperação. econômica
de regiões deprimidas.

Na região Amazônica, talvez pelo grande po
tencial de matérias-primas e pelas enormes distân
cias que separam as sedes municipais, a utilização
de zonas francas tem sido bem-sucedida. Os exem
plos mais claros disso são a própri? Zona Franca de
Manaus e a Área de Livre Comércio de Macapá e
Santana. Essas duas experiências têm sido, cada
uma a seu tempo, fundamentais para assegurar o
desenvolVImento da atiVIdade economlca naqueles

• , • I

mUnJClploS.
Por esta razão e acompanhando a posição do

Colegiado que nos antecedeu, nosso voto é pela
aprovação do Projeto de Lei nº 1.484-A, de 1999. 

Sala da Comissão, 23 de junho d~ 2000. - De
putado Jurandll Juarez, Relator.
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDUSTRIA O projeto de lei já tramitou pela.Corrlissão da
E COMÉRCIO Amazônia e de Desenvolvimento Regional, onde lo

grou aprovação' por unanimidade, nos termos de pa-
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS recer da lavra da nobre Deputada Zila Bezerra.

PROJETO DE LEI N!! 1.484..Al99 Nesta Comissão, no prazo regimenta'r, nãoJoram-
apresentadas ~.mendas ao-projeto.

- -É o relatório.Nos termos do art. 119, caput, J, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 29-5-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 5 de junho de 2000. - Apare-
cida de Moura Andrade, Secretária. -

I - Relatório

O presente projeto de lei, de iniciativa do ilustre
Deputado Átila Lins, pretende criar uma área de livre
comércio no Município de Parintins, no Estado do
Amazonas. Essa iniciativa, segundo o autor, deverá
promover o aquecimento da economia do município,
reforçando os resultados que, nos últimos anos, têm
sido obtidos pelo turismo ecológico e pelas festas do
folclore regional.

O principal incentivo fiscal previsto no projeto é
a suspensão do Imposto de Importação, que será
transformada em isenção quando os produtos impor
tados forem destinados às utilizações ali menciona
das, as quais visam, justamente, garantir o surgimento
de atividades econômicas com efeitos multiplicadores
no município e nas regiões vizinhas.

Já as mercadorias brasileiras que entrarem na
zona franca, para aquelas mesmas finalidades, goza
rão de isenção do Imposto sobre Produtos Industriali-
zados, bem como terão direito à manutenção e utiliza
ção de seus créditos no caso de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem.

Os benefícios fiscais previstos não poderão ser
concedidos para a importação de armas e munições,
de veículos de passageiros, de bebidas alcoólicas, de
produtos de perfumaria e toucador, e de fumo se seus
derivados.

Em função de sua localização, atribui-se a admi
nistração da área de livre comércio à SuperintendêrF
cia da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, e, como
seria natural, estipula-se que a vigilância e repressão
ao contrabando e ao descaminho estarão a cargo da
Secretaria da Receita Federal.

Os benefícios instituídos pela proposição vige
rão por vinte e cinco anos a partir de sua aprovação.



11- Voto

Quero enfatizar, de início, que as preocupa
ções do ilustre autor e do ilustre Relator do projeto
com relação à questão regional estão perfeitamente
de acordo com a insatisfação de parlamentares des~

ta Casa que, ao verem o descaso do governo federal
em prol de se lançar um projeto nacional de desen
volvimento, procuram com seus meios exíguos atu9r
em benefício do crescimento da economia e da mi~i

gação da desigualdade regional. No caso em análi
se, se utilizam do mecanismo das ALC e Zonas Fran-

,
I - Relatório

VOTO EM SEPARADO

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o
Projeto de Lei 11º 1.484-A/99, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Jurandil Juarez, contra o voto
do Deputado José Machado. O Deputado José Ma-
chado apresentou voto em separado. .

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Enio ,Bacci - Presidente; João Sampaio, João

Pizzolatti e .Paulo Octávio - Vice-Presidentes; Alex
Canziani, IAntônio do Valle, Clementino Coelho,
Emerson Kapaz, Francisco Garcia, José Machado,
Jurandil Juarez, Lrdia -Quinan; Márcio Fortes, Maria -
Abadia, Ricardo Ferraço, Ronaldo Vasconcellos,·Ro
berto PessQa,.Rubem Medina, Rubens Bueno e Zaire
Rezende. ' ,

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Enio Bacci, Presidente.
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• 111 - Parecer da Comissão gais e b remessas postais para o resto do País de
acordo com condições estabelecidas.

As mercadorias estrangeiraS que saírem das duas
áreas especiais de comércio para o resto do País serão tri
butadas quando de sua internação, sendo tratadas corno
importações normais. Já as mercadorias nacionais ou na
cionalizadas que entrarém naquelas áreas estarão isentas
do IPI, quando fo~m para as mesmas destinações das
mercadorias vindas do exterior - ver acima, itens de a a f.
Concede-se, nesses casos, crédito do IPI relativo a maté
rias-primas, produtos intermediários e material de emlJa
lagem. \

Excluem-se do regime fiscal especial os produtes
de perfumaria e toucador, preparados e preparações
cosméticas. '

O limite global para as importações das ALC será
determinado anualmente pelo Poder Executivo federal
e as isenções e benefícios da lei valerão por 25 (vinte e
cinco) anos, a contar da instalação da Área.

1.2 O Parecer do Relator ,
O Relator concorda com a proposição, principal

mente por ser tema recorrente na Casa nos "incontá
veis projetos que já passaram por esta Comissão",
embora ressalve que as posições dos 8rs. parlamen
tares oscilem entre os que aprovam e os que desa
provam tais projetos. O que demonstra, adiciona o
Relator, que "o mérito desse tipo de iniciativa não
pode ser discutido de forma abstrata, desligado da re
alidade física para a qual se buscam soluções~'.

Prossegue afirmando que há municípios onde a im
plantação de uma área especial de comércio "não c;:riari~

qualqueratrativo para novos investimentos", enquanto em
outros poderia acarretar efeitos adversos em municípios
vizinhos e, finalmente, em alguns onde o resultado pode
ria vir a ser "a redenção econômica da região".

Conclui que, na região Amazônica, a utilização d~

áreas especiais de comércio tem sido bem-sucedid~, ci
tando os exemplos a Zona Franca de Manaus e a Area
de Livre Comércio de Macapá e Santana.

É o relatório.

1.1 O Projeto
É criada a Área de Livre Comércio de Parintins,

no Amazonas, pelo PL nº 1.484-A/99. A finalidade do
mesmo é a de promover o desenvolvimento econômi
co e social mútuo e fomentar o crescimento das re
giões vizinhas. Terão suas superfícies geográficas
demarcadas respectivamente pelo Poder Executivo.

O regime fiscal a ser implantado na área especi
al de comércio em questão é semelhante a outras ini
ciativas dessa natureza que tramitam no Congresso
Nacional ou que já foram sancionadas pela,Presidên
cia da República. Assim, as mercadorias estrangeiras
ou nacionais que aportarem àquelas áreas serão obri
gatoriamente destinadas a empresas que lá operem ou
que vierem a ser autorizadas a tal.

Os impostos de importação e sobre produtos in
dustrializados terão suas cobranças suspensas sobre
as mercadorias estrangeiras que entrarem em ambas
as áreas, podendo ser eliminados se as mercadorias
se destinarem alao consumo e vendas internas, b be
neficiamento, em seu território, de pescado, pecuária,
recursos minerais e matérias-primas de origem agrí-

- colaou florestal; c agropecuária e piscicultura; d ins
talãçâo e operação de serviços de turismo ou de qual
quernatureza; e estocagem para comercialização no
mercado externo, e f industrialização de produtos em
seu território. A isenção servirá também para as mer
cadorias que deixarem as áreas como a bagagem
acompanhada de viajantes, observados os limites le-
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cas para poderem criar condições de injetar recur- (d) as experiências acabam por não desenvolverem
sos novos em regiões notoriamente pobres ou des- os chamados efeitos industriais para frente e para trás que
providas de infra-estrutura econômica adequada ao jU~tifi?é1m a posterior e~a!1s~o dos demais setores (co-
desenvolvimento sustentável. merclo, seMços e agroll~dustna) - ~m outras palavras, as

, , , • • " , o ALC e Zonas Francas nao se constituem em bons exem-
E mentona, portanto, ~ In.lclatlva do autor do PL n- pios de projetos integrados de desenvolvimento;

1.484-Al99" be~ como ~ acolhida que lhe deu o Relator (e) não há internalização substancial de renda,
n~sta Comlssa~, _coadJuvand~ o coro da~ue~es que riqueza, equipamentos e insumos de maior conteúdo
veem na pro~os'9ao a oportunIdade e ~.urg~~~la de se tecnológico, os quais continuarão a ser, balizados
buscar redUZir o Impacto da falta de pohtlca ofiCiai volta- apenas pelo volume de intercâmbio com o exterior;
d~ para a redução das des~~ualdades econômicas e so- (f) não há transferência de tecnologia uma vez
ClalS dentro e entre as regloes do País. que se tratam de enclaves que se apoiam em proces-

A medida proposta, no entanto, não encontra sos produtivos simples que tiram proveito de mão de
apoio conveniente em boa parte dos analistas dos me- obra barata;
ios técnico e acadêmico nacionais. Embora seja reco- (g) os governos federal, estadual e municipal,
nhecido que ao Poder Legislativo resta pouco a fazer em geral, são chamados a intervir para fornecer a in-
em termos de propostas de políticas de d~senvolvi- fra-e~trut~ra básica de funcionam,en,to que demanda
mento para o País, se o Poder Executivo não se empe- conslderavel soma de recursos publlcos;
nha nesta direção, a alternativa das ALC ou das Zonas (h) as ALC e Zonas F~ncas funci?~am quase
Francas não é, por certo, a melhor saída que nos cabe s:m~re como pólos de atraçao para a pr~tlca ~e ey~-
como parlamentares em termos da série de prejuízos sao fiscal por c~usa da fo~e desoneraçao tributaria
que estão propensas a acarretar. Senão vejamos. sobre produtos Importados, . A' _,

Entre os fatores de sedução que justificam a . ~e um I~do! o ~tual amble.n~e econo~lc~ nao.e
adoção das áreas especiais de comércio citam-se ma~s tao c:tratlvo as area~ especiais de .comer~lo, ~OIS

, ., . . _ .', a tnbutaçao de produtos Importados atinge hOJe mve-
(a) posslbllJd~ge de amplJaçao do ~Ivel.de em- is bem abaixo do que era anos atrás, quando algumas

prego local em regloes menos desenvolvidas, foram criadas' de outro lado a tendência da atual re-
(b) parte ~on~iderável das empresas inst~la~~s forma tributária é a de harm'onizar as alíquotas e su-

~dota ,tecnologl!i SImples e padrOnIzada, a prinCipiO primir a diversidade de incentivos fiscais;
intensiva ~~ ,mao.d~-obra; _ . (i) a limitação geográfica que define as áreas de

(c) Imc!o de .Implantaçao ou reforço da In- atuação das ALC e Zonas Francas é fator determinante
fra-estrutura Industnal e urbana. no impedimento da eliminação das disparidades locais

Como a mão-de-obra desocupada.h~je no P~ís e regionais, o que cria, de fato, enormes diferenças eco-
é numerosa, e pouco ou nada espeCializada, sao nômicas com os municípios próximos ou vizinhos - no-
boas as chances de redução local do nível de desem- tadamente o mecanismo da isenção tributária.
prego com a a~oção das áreas ~~pe~iais de comércio Por outro lado, não existe ainda uma avaliação
e uma alt:rn,atlva para a so~revlvencla de certo~ s~to· conseqüente por parte do Governo Federal do papel
res eco,nomlcos, em especl~1 o pequeno comercIo e das áreas especiais de comércio no País, principalmen-
os serviços urbanos de apoIo. te se os incentivos fiscais têm servido para ampliar a

Já entre os fatores de rejeição contra as áreas qualidade de vida da população, em termos de renda e
especiais de comércio, citam-se: emprego, e para reduzir a desigualdade de renda e a

(a) trata-se de soluções tópicas e localizadas pobreza, pelo menos da população dessas áreas - nes-
que não atendem a uma visão mínima de projeto na- sas condições, como explicar que o Poder Legislativo
cional de desenvolvimento, desprovidas de uma com· continue pleiteando a implantação das ALC e Zonas
preensão integrada do papel regional e setorial das Francas sem saber seus reais e efetivos efeitos?
atividades econômicas e suas relações com a ocup~- Naverdade, em setembro de 1995, o Governo Fe-
ção do espaço geográfico e o aproveitamento produtl- deral, acatando sugestão dos Ministros que compu-
vo das populações; nham na oportunidade a Câmara de Comércio Exterior,

(b) não é certo e garantido o efeito positivo das que se posicionaram contra à implantação de ALC no
ALC e Zonas Francas sobre o saldo comercial com o País, encaminhou o veto integral ao PL que criava a
exterior - em muitos casos os resultados têm sido tí- ALC de Cáceres - MT, entre outros, com os seguintes
midos ou mesmo negativos; argumentos: a elas afetam negativamente a produção

(c) as ALC eZonas Francas não têm sido capazes industrial do País e as finanças federais, estaduais e
de proporcionar a redução das desigualdades regiona- municipais (pelas isenções fiscais), b as finanças esta-
is, que é o grande, se não o principal motivo da defesa duais e municipais são adicionalmente afetadas pela re-
de suas adoções; dução dos Fundos de Participação dos Estados e Muni-



1- Relatório

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
• ',I

CONSUMIDOR,MEIO AMBIENTE E MINORIAS

- termo de re,cebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 1.548-A/99

O ilustre Deputado Alberto Mourão apresentqu
o projeto epigrafado, por meio do qual estabelece que
toda empresa dedicada ao transporte ferroviário de
passageiros fica obrigada a destinar um vagão da
composição, para cada linha e em todas as viagens,
ao transporte exclusivo de mulheres.

Inicialmente submetido à apreciação da Co
missão de Viação e Transportes, o texto recebeu
emenda do Deputado Luis Eduardo para que a obri
gação se aplicasse às empresas que prestam o ser
viço em municípios com mais de um milhão de habi
tantes, apenas enSLlJanto em perímetro urbano ou
conurbação. Ademais, isentava as empresas nos

Nos termos do Art. 119, caput, I, do Regimento
lntelDQ.ds Câmara, dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de
2-8~2000 a 8~8-2000. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 9 de agosto de 2000. - Au
renilton Araruna de Almeida, Secretário.
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cípios - FPE e FPM; c a disseminação de ALC tende a Comissão de Viação e Transportes pela
agra~ar no futuro o problema da renúncia fiscal; d existe rejeição, contra os votos dos Deputados
dificuldade de fiscalização do destino das mercadorias João Ribeiro Almir Sá Neuton lima
adquiridas nessas áreas e e são previsíveis os efeitos Alberto Mourão Chico d~ Princesa Sér~
neQatív~s sobre o p,,,,?cesso. de integração com os de- gio Cabral e Feu Rosa (Relator:' Dep.
mais palses da Amenca Latina. João Henrique)' e da Comissão de Defe-

A título de exercício em relação apenas às ALC. sa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi-
Se, além das 9 (nove) ALC já em funcionamento no norias p~la rejeição (Relatora: Dep. Alcio-
País, todas as demais 33 (trinta e três), que constam ne Athayde).
de projetos em tramitação no Congresso Nacional, (Às Comissões de Viação e Transpor-
fossem implantadas nos próximos 2 (dois) anos, elas tes; de Defesa do Consumidor, Meio Ambi·
somariam, ao final, 42 (quarenta e duas) ALC. Calcu- ente e Mií1orias; e de Constituição e Justiça
lando o impacto direto da redução somente do IPI (em e de Redação (Art. 54) - (Art. 24,11)
torno de 20%), não levando em conta os desvios de· "Projeto iniciar eparecer da Comissão de Viação e Trans-
correntes de sonegação fiscal, ter-se-i~ na hipótese porte publicados no DCD de 18-5-2000

mais otimista, em termos de perda de receita potenci- SUMÁRIO
ai, e mais pessimista, em termos de estimativa do vo
lume de vendas de cada'uma área (admitindo volume
médio anual de vendas de cada ALC de i/i°do limite
atingido pela Ciudad Del Este/Paraguai, que tem sido
de R$12 bilhões anuais), uma perda anual de receita
de cerca de R$4,44 bilhões - FPM =R$2,27 bilhões,
ou 0,2 x R$12 bilhões/10 x 42 x 0,225; FPE =R$2,17
bilhões, ou 0,2 x R$12 bilhões/1 Ox 42 x 0,215.

Em poucos assuntos a oposição tem tido opi
nião próxima àquelas do Governo Federal e a cria
ção das ALC é uma delas. Enquanto os argumentos
favoráveis a elas são exíguos, tratando-se, na maio
ria dos casos, apenas de prolTlessas ou de empre
endimentos de efeitos reduzidos, os argumentos
contrários apresentam fortes elementos de convic
ção, além de se basearem em exemplos substanti
vos, casos da perda de eficiência econômica e fis
cal. Não há como, nessas condições, apoiar a inici
ativa do PL nº 1.484-A/99, tampouco o parecer do
relator, razão pela qual, salvo melhor juízo, votamos
contra a proposição por considerá·la prejudicial aos
interesses do País na atual quadra econômica. Ade
mais, propomos à Comissão que passemos a ado
tar posição semelhante para outros projetos dessa
mesma natureza até que venhamos eventualmente
a ter elementos de convicção mais determinantes
em contrário.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2000. 
Deputado José Machado, PT/SP.

*PROJETO DE LEI N2 1.548-B, DE 1999
(Do Sr. Alberto Mourão)

Dispõe sobre o transporte ferroviá
rio de passageiros; tendo pareceres: da



*PROJETO DE lEI N2 1.645-A, DE 1999
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Acrescenta os arts. 59-A e 59-B à
Lei n2 9.394, de 20 de dezembro de
1996, para incluir, no conteúdo progra
mático dos cursos formadores de pro
fissionais docentes, as disciplinas "no
ções da linguagem braille" e "noções
da linguagem dos surdos e mudos", e
dá outras providências; tendo parecer
da Comissão de Seguridade Social e
Família pela aprovação deste e das
emendas de n2s 1 e 2, de 1999, apre
sentadas na Comissão (Relator: Dep.
Eduardo Barbosa).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Educação, Cultura e Desporto; e
de Constituiçao e Justiça e de Redaçao
(Art.54) - Art. 24,11)

·Projeto inicial publicado no OCO de 13-11-99

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDAD~ SO
CIAL E FAMíliA

- emendas apresentadas na Comissão (2)
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias, em reunião ordinária realizada hoje, rejei
tou unanimemente o Projeto de Lei ng 1.548-Al99, nos
termos do parecer da relatora, Deputada Alcione
Athayde.

Estiveram presentes os Senhores Deputados,
Salatiel Carvalho, Paulo Gouvêa e Arlindo Chinaglia,
Vice-Presidentes, Badu Picanço, Luiz Ribeiro, Márcio
Bittar, Ricarte de Freitas, Flávio Derzi, José Borba,
Luiz Bittencourt, Ricardo Izar, Expedito Júnior, Lucia
no Pizzatto, Ronaldo Vasconcellos, Manoel Vitório,
Tilden Santiago, Fernando Gabeira, Fernando Zuppo,
Régis Cavalcante, Maria Abadia, Vanessa Grazziotin,
José de Abreu, Silas Brasileiro, Benito Gama, João
Paulo, Marcos Afonso e Fernando Coruja.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Salatiel Carvalho (PMDB - PE), Presi
dente.

Naquele órgão técnico, conforme noticiam os
autos, houve ardoroso debate da matéria, que rece
bera em princípio parecer contrário do Relator, Depu
tado Feu Rosa. Em sessão, o Relator apresentou
emenda restringindo a obrigação ao transporte ferro
viário Ufbano. Não obstante, ficou vencido e a matéria
foi rejeitada, vindo agora a esta Comissão perante a
qual n~o foram apresentadas novas emendas no pra
zo regimental.

É o Relatório.

11 - Voto da Relatora
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casos de venda de passagens com assentos nume- 111 - Parecer da Comissão
rados em número não excedente à lotação máxima
sentada.

A (;?reocupação que fundamentou a iniciativa
parlamentar é consistente e dela compartilhamos.
Com efeito, são constantes as notícias de gravames
praticados contra as mulheres nas composições fer
roviárias que atendem os grandes centros do País,
sem que seja possível nenhuma providência de or
dem disciplinar ou penal que os iniba. Neste sentido, o
projeto parece oferecer umá solução viável, embora
sintomática, que todavia contribuiriasignificativamen
te para isentar as mulheres dos opróbrios a que são

submetidas.

Contudo a alternativa esbarra em óbices logísti
cos e ec~nômicos simplesmente incontornáveis, que
se ignorados teriam o efeito mínimo de encarecer
enormemente o custo do transpor.te ferrQ~iário de
pessoas. Além disso, nos termos em que está vaza
do, o projeto não distingue situações - como, sem
êxito, tentaram fazer as emendas oferecidas no ense
jo da audiência da Comissão de Viação e Transportes
- sabido, ademais, que as distinguir exigiria estudos
técnicos demorados.

Em realidade, a questão não se -compatibiliza
com soluções sintomáticas. Estas, além de beirarem
perigosamente hipóteses de discriminação invertida,
nem por isso menos repulsivas, de fato deixam incólu
me a causa do problema. Esta, sem dúvida, diz respe
ito à qualidage geral dos serviços de transporte e à
educação dos usuários, e certamente não atinge ape
nas as mulheres.

Portant9.-dada a ineficácia da fórmula, não resta
senão votar pela rejeição da matéria.

Sala-aa Comissão,4 de dezembro de 2000. 
Deputada Alcione Athayde, Relatora.
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
01/99

DATA
06112199 f!

PROPOSlçAo
PROJETO DE LEI 1645199

I I
TIPO

1 () SUPRESSIVA 2 () SUBSTITUTIVA 3 (K) MOD/FlCATlVA 4 () ADITIVA 5 OSUBSnTUTlVO GLOBAL

PÁGINA
111 I I ARTIGO PARAGRAFO

EMENDA MODIFICATIVA

INCISO AUNEA

Substitua-se no art 59-A, contido no art. l° do PL-I645199 a
expressão 'linguagem dos surdos e mudos' pela expressão: "Lingua Brasileira de sinais-UBRAS....

JUSTIFICATIVA

A emenda pretende oferecer ao PL o uso da terminologia mais
apropriada à situação.

ASSINATURA
~;;--:.

------~--'--.~.====:-::::-.._----
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1/1 I I ARTIGO PARAGRAFO

EMENDA MODIFICATIVA

INCISO AUNEA

Substituir na ementa do PL 1645 a expressão "noções WL
linguagem dos surdos e mudos" por "noções da Língua Brasileira de Sinais".

JUSTIFICATIVA

Aemenda pretende oferecer ao Projeto de Lei o uso da
terminologia mais apropriada à situação.

ASSINATURA

~~,~



111- Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei de nQ 1.645, de 1999, e as
emendas de nºs 1 e 2, de 1999, apresentadas na Co
missão, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Eduardq Barbosa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e

Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo,
Alceu Collares, Almerinda de Carvalho, Angela Gua
dagnin, Antônio Palocci, Armando Abílio, Carlos Mos
coni, Costa Ferreira, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias,
Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Jorge, Edu
ardo Seabra, Eni Voltolini, Euler Morais, Henrique
Fontana, Ildefonço Cordeiro, Jandira Feghali, Jorge
Costa, José Unhares, Lídia Quinan, Luci Choinacki,

11 - Voto do Relator

O projeto tem o mérito de buscar maior efetivi
dade na implementação da Educação Especial no
País, sobretudo aquela que é prestada aos portado
res de deficiência visual e auditiva.

Ao propor a inclusão, nos cursos de formação
de professores em todos os níveis de ensino, de disci
plinas que possibilitem o conhecimento da linguagem

I - Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.645, de 1999, do Deputado
Pedro Fernandes, pretende ampliar a Lei nº9.394, de
20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), para determinar a inclusão, nos
programas dos cursos formadores de profissionais
docentes, para todos os níveis escolares e modalida
des de ~nsino, as disciplinas "noções da linguagem
braille" e "noções da linguagem dos surdos e mudos".

Além disso, prevê parcerias entre a União, Esta
dos, Distrito Federal e Municípios, em conjunto com
os setores de assistência social, cultura e organiza
ções nãó-governamentais, no sentido do efetivo cum
primento dessa determinação legal.

Na justificação, o nobre autor se refere às dificul
dades enfrentadas para a implementação da Educa
ção Especial no País, reportando-se ao Plano Nacio
nal de Educação, encaminhado pelo Governo Fede
ral, no qual se reconhece o desaparelhamento das
escolas e a falta de habilitação dos professores para
esse tipo de Educação.

No prazo regimental, foram apresentadas duas
emendas ao projeto, pelo Deputado Dr. Rosinha, que
propõe a substituição da expressão "linguagem dos
surdos mudos" por "Língua Brasileira de Sinais 
LIBRAS", na ementa e no art. 59-A constantes do
Proj~to, uma vez que entende ser a terminologia mais
apropriada.

É o Relatório.

Dezembro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 67907

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLlA em braille e da Língua Brasileira de Sinais, está o pro-
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS jeto avançando no sentido de proporcionar um atendi-

PROJETO DE LEI Nº 1 645/99 menta ed~c~cio~al mais consistente a esses portado-
• res de deflclencla.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento A iniciativa guarda perfeita consonância com os
interno-da.-Gâmafa-dos-E>eputados, o Sr. Presidente postulados do Plano Nacional de Educação, segundo
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do os quais "a integração dos alunos com necessidades
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de especiais nas classes comuns é perfeitamente possí-
emendas, a partir de 12 de dezembro de 1999, por vel, na grande maioria dos casos, desde que haja
cinco sessões. Esgotado o prazo, foram recebidas uma adequada formação de professores para o Ensi-
duas emendas ao projeto. no Fundamental e a sensibilização da comunidade

Safa da Comissão, 9 de dezembro de 1999. - escolar".
Eloízio Neves Guimarães, Secretário. Destaca ainda este plano, dentre as metas tra-

çadas pelo Governo Federal para a Educação Espe
cial, a seguinte: "incluir nos currículos de fOf/nação
dos professores, nos níveis médio e superior, conteú
dos e disciplinas que permitam uma capacitação b~

sica para atendimento aos portadores de necessida
des especiais".

Estando, portanto, a matéria dentre as priorida
des do Poder Público para a melhoria da Educação
Especial, justo se mostra imprimir-lhe a obrigatorie
dade legal, para que venha de fato a efetivar-se.

Assim sendo, julgamos importantes as duas
Emendas apresentadas pelo nobre Deputado Dr. Ro
sinha, visto que visam ao aperfeiçoamento da Propo
sição, pejo emprego de terminologia mais adequada
para a linguagem acessível aos portadores de defi
ciência auditiva.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.645, de 1999, com as duas emen
das que foram apresentadas nesta Comissão.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2000. - De
putado Eduardo Barbosa, Relator.



CAPíTULO 11
Das Prestações em Geral

TíTULO 111
Do Regime Geral de Previdência Social

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI"

. LEI N!!a.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os planos de benefíci
os da Previdência Social, e dá outras
providências.

SEÇÃO VIII
Das Disposições Diversas Relativas às Prestações

Altera o art. 113 da Lei n!! 8.213, de
24 de julho de 1991, permitindo ao bene
ficiário optar pela agência bancária de
sua conveniência para recebimento do
benefício previdenciário; tendo parecer
da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias pela aprova
ção (Relator: Dep. Márcio Bittar).

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação
(Art.54) - Art. 24,11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

11- Na Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias:

- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator

- parecer de Comissão
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 113 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991. passa a vigorar com o seu parágrafo único
transformado em § 12 e acrescido de § 2º, com a se
guinte redação:

"Art. 113 .
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Osmânio Pereira, Rafael Guerra, Raimundo Gomes ser pago mediante depósito em conta corrente ou por
de Matos, Renildo leal, Ronaldo Caiado, Saraiva Fe- autorização de pagamento.
Iipe, Saulo Pedrosa, Serafim Venzon, Sérgio Carva- No entanto, cabe ao Instituto Nacional do Segu-
lho, Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e Vicente Caro- ro Social, ao deferir o benefício requerido, indicar a

preso. agência bancária que fará o pagamento do benefício,
Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. - levando em conta critérios internos, e não o da conve-

Deputad? ,Jorge AI~e~o,. Primeiro Vice-Presidente, niência do segurado. Desta forma, os beneficiarios,
no exerclclo da Presldencla. em sua maioria idosos, têm que se deslocar para \0-

PROJETO DE LEI N!! 1.742-A, DE 1999 cais distantes de sua residência para receber o bene-
(Do Sr. Serafim Venzon) fício previdenciário.

Em contraposição a esta situação, o projeto de
lei de nossa autoria pretende que os-próprios segura
dos, ao requerer o beneficio, indiquem a agência ban
cária de sua preferência.

Diante do exposto, contamos com-o apoio dos
Senhores Parlamentares para a aprovação desta
nossa Proposição.

§ 2º No caso do pagamento ser efetu
ado por meio de depósito em conta corren
te, caberá ao beneficiário optar pela agência
bancária de sua conveniência na data do re
querimento do beneficio" (NR)

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dis
põe sobre os planos de benefícios da Previdência So
cial, prevê, em seu art. 113, que o benefício poderá

••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..!! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 113. O benefício poderá ser pago mediante
depósito em conta corrente ou por autorização de pa
gamento, conforme se dispuser em regulamento._

Parágrafo único. Na hipótese da falta de movi
mentação a débito em conta corrente utilizada para
pagamento de benefícios, por prazo superior a ses
senta dias, os valores dos benefícios remanescentes
serão creditados em conta especial, à ordem do
INSS, com a identificação de sua origem.

*Parágrato acrescido pela Lei nll 8.870, de 15-4·1994.
....................................................................................
....................................................................................
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
MEIO AMBIENTE E MINORIAS '

I

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 1.742/99

Nos termos do Art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de
24-3-2000 a 30-3-2000. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 31 de março de 2000. - Au
renilton Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O projeto em tela foi apresentado em 23 de Se
tembro de 1999 pelo Deputado Serafim Vanzon e
chega, após esgotados sucessivos prazos, inclusive
para emendas, às minhas mãos para relatar, em 13
de novembro de 2000.

Propõe o nobre parlamentar a inclusão no art.
113 da Lei nº8.213, de julho de 1991, de um parágrafo
que permita ao beneficiário optar pela agência bancá
ria de sua conveniência para recebimento do beneficio
previdenciário. Argumenta o autor que tal medida facili
tará o deslocamento das pessoas, especialmente da
quelas de mais idade aos postos de.recebimento.

No prazo regimental não foram apresentadas
emendas.

11 - Voto do Relator

O autor do projeto argumenta em sua justifica
ão que a discricionariedade do órgão previdenciário
em relação à agencia bancária pagadora do benefí
cio, levando em conta somente critérios internos, ter
mina por causar transtornos aos beneficiários, no
mais das vezes pessoas idosas, que muitas vezes
são obrigados a se deslocarem a longas distâncias
para receber o numerário que lhe cabe.

É nosso entendimento que pertence ao benefi
ciário o arbítrio sobre onde receber o seu benefício o
que significa escolher o local que lhe pareça m~is
adequado, confortável,e seguro, em vista do desloca
mento a que está sujeito.

Iguala-se desse modo ao usuário qualquer de
serviços bancários ao qual se reconhece o direito de
escolher livremente a agência e o banco que melhor
lhe aprouver. Concretamente é possível identificar
que a proposta tem mérito em prever que os nossos
aposentados, frágeis, cansadõs~eexpostos a um cli-

ma generalizado de violência, tenha facilitado o aces
so aos recursos que lhes são devidos pelo sistema
previdenciário.

Assim sendo, por não vislumbrar na proposta
senão atitude benéfica e justa, de respeito aos benefi
ciários do sistema previdenciário, sou pela aprovação
do projeto.

É o relatório.
Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2000. 

Deputado Márcio Bittar.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
1.742/1999, nos termos do parecer do relator, Depu
tado Márcio Sittar.

.Estiveram presentes os Senhores Deputados,
S~latlel Carvalho, Paulo Gouvêa e Arlindo Chinaglia,
Vice-Presidentes, Badu Picanço, Luiz Ribeiro, Márcio
Bittar, Ricarte de Freitas, Flávio Derzi, José Borba,
Luiz Bittencourt, Ricardo Izar, Expedito Júnior. Lucia
no Pizzatto, Ronaldo Vasconcellos, Manoel Vitória
Tilden Santiago, Fernando Gabeira, Fernando Zuppo:
Régis Cavalcante, Maria Abadia, Vanessa Grazziotin
José de Abreu, Suas Brasueiro, Benito Gama, Joã~
Paulo, Marcos Afonso e Fernando Coruja.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Salatiel carvalho (PMDB - PE), Presidente.

PROJETO DE LEI N2 1.789-A, DE 1999
(Do Sr. Freire Júnior)

Regulamenta o custo e o pagamen
to de serviços gráficos oficiais quando
organizados em autarquias, empresas
públicas ou sociedade de economia mis
ta; tendo parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público
pela rejeição (Relator: DQp. José Mucio
Monteiro).

(Às Comissões de Trabalho, de IAdmi
nistração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

SUMÁRIO

1- Projeto Inicial
11- Na Comissão de Trabalho, de Administra-

ção e Serviço Público:
- termoae recebimentõ -de emendas
- parecer do Relator

- parecer da Comissão



Estabelece normas para a conces
são da assistência judiciária aos necessi
tados.

LEI N9 1.060, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950

LEI N9 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980

Dispõe sobre a cobrança judicial da
dívida ativa da Fazenda Pública e dá ou
tras providências.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

Art. 8!l O executado será citado para, no prazo
de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e, multa
de mora e encargos indicados na Certidão de Divida

Art. 19 Os poderes públicos federal e estadual.
independentemente da colaboração que possam re
ceber dos municípios e da Ordem dos Advogados do
Brasil - OAB, concederão assistência judiciária aos
necessitados, nos termos desta lei (Vetado).

* ktigo com redação determinada peta Lei n° 7.510, de 4
de julho de 1986.

Art. 2º Gozarão dos benefícios desta lei os naci
onais ou estrangeiros residentes no País, que neces
sitarem recorrer à justiça pena', civil, militar ou do tra
balho.

Parágrafo único. Considera-se necessitado,
para os fins legais, todo aquele cuja situação econô
mica não lhe permita pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família.

Justificação

O projeto acima é uma reivindicação da Associ
ação das entidades de serviços gráficos oficiais, es
truturadas como empresas públicas, autarquias ou
sociedades de economia mista.

A Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, que
dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fa
zenda Pública, em seus arts. 89e 22, obriga a publica
ção gratuita do expediente judiciário no Diário Ofici
ai, mesmo sendo autarquias ou empresas públicas.

Nesses casos, sem ter outra alternativa, as im
prensas oficiais que, como autarquias ou empresas
públicas estaduais, não dispõem de nenhuma outra
fonte de renda senão a resultante do trabalho realiza
do pelo seu parque gráfico são obrigadas a buscar
socorro nos cofres do Poder Executivo, o que lhes
-descaracteriza as atividades.

Isso não pode perdurar, porque provoca dificul
dades para'com essas entidades descentralizadas e,
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O Congresso Nacional decreta: ao mesmo tempo, significa uma inadequada intromis-
Art. 1º Os serviços de Imprensa Oficial da são do poder público centralizado em atividade do

União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Muni- Estado, na área descentralizada.
cípios deverão se realizar de forma a dar pleno co- Em face disso é de se apresentar o presente
nhecimento dos atos e publicações especificas dos projeto de lei, mantendo-se a gratuidade de publica-
poderes públicos ás partes interessadas e a todos os ção para todos os casos amparados pela Lei n91.060,
setores da comunidade, na forma desta lei. de 5 de fevereiro de 1950, que trata da Justiça Gratui-

Art. 2º A publicação de atos, portarias, decretos ta, mas transferindo ao Estado ou Município a tarefa
administrativos, judiciais ou normas legislativas, além de regular matéria.
de outros expedientes de interesse público determi- Sala das Sessões de de 1999. - Deputado
nada pela legislação competente não poderá ultra- F' J . '
passar dez dias da data em que foram firmados pela relre umor.

--autoridade respectiva.
Art. 3º Se os serviços gráficos oficiais forem pro

movidos por repartição da Administração centraliza
da, as regras referentes ao respectivo funcionamento
ficarão a cargo de normas legais fixadas pelo Poder
Executivo, devendo no entanto a legislação específi
ca da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Mu
nicípio regular a matéria no tocante a pagamento e
outras despesas.

Art. 4º A legislação Estadual ou Municipal que
disporá sobre preços e custos das atividades gráficas
e outras correlatas das autarquias, empresas públi
cas ou sociedades de economia mista fará menção
às hipóteses de publicações gratuitas amparadas
pela Lei nº1.060, de 5 de fevereiro de 1950, no tocan
te às pessoas carentes ou consideradas juridicamen
te pobres.

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.



O Projeto de Lei n2 1.789, de 1999, visa a possi
bilitar que os órgãos oficiais de imprensa, quando or
ganizados sob a forma de autarquia, empresa pública
ou sociedade de economia mista, possam cobrar pe
los serviços de publicação relacionados com a co
brança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública.

Para tanto, dispõe que o Poder Executivo a que
esteja ligado o órgão oficial de imprensa, seja. da
União, de um Est~do, do Distrito Federal ou de um
Município, estabeleça as regras para o pagamento
dos serviços gráficos e de divulgação executados,
bem como de outras despesas relacionadas.

Adicionalmente, a proposição dispõe que a le
gislação que vier a regular os preços e custos das ati
vidades gráficas dos órgãos oficiais deverá manter as
hipóteses de publicação gratuita amparadas pela Lei
n2 1.060/50, no que se refere às pessoas considera
das juridicamente como necessitadas.

Esgotado o prazo regimental para apresentação
de emendas ao projeto, nenhuma foi recebida.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da
proposição, conforme disposto no art. 32, inciso XIII,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Com o projeto de lei sob comento, pretende o no
bre autor resolver um problema que vem de longa
data, qual seja a dificuldade que têm os órgãos oficiais
de imprensa em equilibrar suas despesas e receitas,
sem ter de recorrer aos cofres do Poder Executivo.

Esse fato deve-se, via de regra, ao grande nú
mero de publicações gratuitas que, por força de lei,
são obrigados a fazer, o que lhes gera despesa sem
uma contrapartida de receita.

Ocorre que estas publicações gratuitas se origi
nam no Executivo local, ou seja, a despesa é causada
pelo mesmo ente que é onerado com a necessidaqe
de injetar recursos para manter os órgãos oficiais de
imprensa.

É de se ressaltar, portanto, que não há sentido,
a nosso ver, em intervir na administração da forma de

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.789/99

.....................................................j .

Art. 22. A arrematação será precedida de edital,
afixado no local do costume, na sede do juízo, e publi
cado, em resumo, uma só vez, gratuitamente, como
expediente judiciário, no órgão oficial.

§ 12 O prazo entre as datas de publicação do
edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta),
nem inferior a 10 (dez) dias. ,

§ 22 O representante judicial da Fazenda PÚ
blica será intimado, pessoalmente, da realização do
leilão, com a antecedência prevista no parágrafo
anterior.
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Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguin- Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre-
tes normas: sentação de emendas, a partir de 19-11-99, por cinco

I - a citação será feita pelo correio, com aviso sessões. Esgotado o prazo, não foram recebIdas
de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por emendas ao Projeto.
outra forma; Sala da Comissão, 26 de novembro de 1999. -

11 - a citação pelo correio considera-se feita na Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.,
data da entrega da carta no endereço do executado; I - Relatório
ou. se a data for omitida, no aviso de recepção, 10
(dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

111 - se o aviso de recepção não retomar no pra
zo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência
postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por
edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do
juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuita
mente, como expediente judiciário, com o prazo de 30
(trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exe
qüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a
quantia devida, a natureza da dívida, a data e o núme
ro da inscrição no Registro da Divida Ativa, o prazo e
o endereço da sede do juízo.

§ 12 O executado ausente do País será citado
por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 22 O despacho do juiz, que ordenar a citação.
interrompe a prescrição.

Nos termos do art. 119, caput, I e § 12 , do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na



COMISSÃO DE SEGURIDAOE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NQ 1.791/1999

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 1Qde dezembro de 1999, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi
das-Emendas ao projeto.

A população surda do Brasil representa 2% das
pessoas portadoras de deficiência do País, as quais,
segundo estimativas da Organização das Nações
Unidas, em países com o nível de desenvolvimento
do Brasil, constituem 10% do total da população.

A proposição se justifica pelo fato de que as
pessoas portadoras de deficiência Çluditiva, têm tido
uma participação cada vez mais efetiva na sociedade,
inclusive no mercado de trabalho brasileiros, o que
tem proporcionado a possibilidade significativa de in
terferência nas discussões internacionais sobre o
tema.

Além disto, as pessoas surdas têm uma caracte
rística que as diferenciam das demais pessoas: a lin
guagem. Os surdos se utilizam da linguagem de Sina
is, sendo que, especificamente no Brasil, é ~dotada a
LIBRAS - Linguagem Brasileira de Sinais.

A Federação Mundial dos Surdos já celebra o
dia do surdo internacionalmente a cada 30 de setem
bro. A proposta ora apresentada, sugere o dia 26 de
setembro em virtude desta data lembrar a inaugura
ção da primeira escola para surdos no Brasil, em
1857, com o nome de Instituto dos Surdos-Mudos do
Rio de Janeiro, atual Instituto Nacional de Educação
de Surdos (INES), vinculado ao Ministério da Educa
ção.

Pelas razões expostas, consideramos que desta
forma a população portadora de deficiência auditiva
estará mais valorizada tendo um dia do ano dedicado
à sua celebração.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1999. 
Deputado Eduardo Barbosa, PSDB/MG.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 1.789/99,
nos termos do parecer do relator, Deputado José Mú
cio Monteiro.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba, Vi

ce-Presidente; Alexandre Santos, Avenzoar Arruda,
Babá, Fátima Pelaes, Herculano Anghinetti, Ivanio
Guerra, Jair Meneguelli, José Múcio Monteiro, Lucia
no Castro, Medeiros, Paulo Paim, Paulo Rocha, Pedro
Celso, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ricardo Rique,
Vanessa Grazziotin, Wilson Braga, titulares; Eurípe
des Miranda, Geovan Freitas, João Tota, Júlio Delga
do, Marcus Vicente, suplentes.

Sala da Comissão, 13 de dezembno de 2000. 
Deputado Jovair Arantes, Presidente.

*PROJETO DE LEI N!! 1.D79-A, DE 1999
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

Institui o Dia Nacional dos Surdos;
tendo parecer da Comissão de Segurida
de Social e Família pela aprovação (Rela
tora: Dep. Teté Bezerra).

(Às Comissões de Seguridade Social
e Família; de Educação, Cultura e Despor
to; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24, 11».

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11- Na Comissão de Seguridade Social e Fa-

mília:
- termo de recebimento de emendas
- parecer da Relatora

- parecer da Comissão
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compensação que o Poder Executivo adota, já que ã o Congresso Nacional decreta:
Fazenda Pública está sob seu encargo. Art. 1QFica instituído o dia 26 de setembro de

Portanto, se a opção é por manter a isenção dos cada ano, como o "Dia Nacional dos Surdos".
serviços gráficos citados e, dest~ forma, acaba~tendo Art. 2º Esta lei entrará em vigor a partir da data
que cont~mplar os me~mos órgaos com do~açoes or~ da sua publicação.
çamentánas que permitam a sua manutençao, essa e
uma decisão que diz respeito única e exclusivamente Justificação
ao Executivo.

Assim, tendo em vista o exposto, só nos resta
votar pela rejeição, no mérito, do Projeto de Lei nº
1.789, de 1999.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2000. 
Deputado José múcio Monteiro, Relator.



PROJETO DE LEI N!l1.793-A, DE_1999
(Do Sr. João Magno)

Acrescenta parágrafos ao art. 477
da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT, a fim de determinar ao empregador
a obrigação de fornecer ao empregado,
no ato da rescisão de contrato de traba
lho, documento comprobatório das ativi
dades por ele exercida em condições es
peciais; tendo parecer da Comissão, de
Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico pela rejeição, contra o voto do De
putado Jair Meneguelli (Relator: Deputa
do Pedro Henry).

(Às Comissões de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público; e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11- Na Comissão de Trabalho, de Administra-

ção e Serviço Público
- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 477 da Consolidação das Leis qo

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n2 5.452, de 12 de
maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos seguin
tes parágrafos:

"Art. 477 ..
§ 10. O empregador fornecerá ao empregado, no

ato da rescisão de contrato de trabalho, documento
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Sala da Comissão, 9 de dezembro de 1999. - Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eloízio Neves Guimarães, Secretário. Cleuber Carneiro, Presidente; Jorge Alberto e

I _ Relatório Celso Giglio, Vice~Presidentes; Affonso Camargo, Alceu
Collares, Almerinda de Carvalho, Ângela Guadagnin,

A proposição em epígrafe, de autoria do ilustre Antônio Palocci, Armando Abílio, Carlos Mosconi, Costa
Deputado Eduardo Barbosa, apenas e tão-somente, Ferreira, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha,
institui o dia 26 de setembro como o Dia Nacional dos Eduardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo Seabra, Eni
Surdos. Voltolini, Euler Morais, Henrique Fontana, Jldefonço

Justificando sua iniciativa, o nobre Autor argu- Cordeiro, Jandira Feghali, Jorge Costa, José Unhares,
menta que, apesar de a Federação Mundial dos Sur- Lídia Quinan, Luci Choinacki, Osmânio Pereira, Rafael
dos ter consagrado o dia 30 de setembro como o dia Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Renildo Leal, Ro~
internacional dos portadores de deficiência auditiva, a -naldo Caiado, Saraiva Felipe, Saulo Pedrosa, Serafim
prqposta do dia 26 do mesmo mês legitima-se em vir- Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino Quei-
tude de ser a data de inauguração da primeira escola roz e Vicente Caropreso.
para surdos no País. Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. -

Agrega, ainda, S. Exª a esse fato números que Deputado Jorge Alberto, Primeiro Vice-Presidente
dão conta de um, contingente relevante de surdos no exercício da Presidência.
existente no Brasil.

A matéria é de competência conclusiva das Co
missões, não tendo sido apresentadas Emendas nos
prazos regimentalmente previstos. Além deste Órgão
Técnico deverá ser ouvida a Comissão de Constituição
e Justiça ~ de Redação, quanto à admissibilidade.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei sob análise é, sem dúvida algu
ma, extremamente singelo, mas nem por isso de me~

nor importância. Revela o alto grau de consciência so
cial de seu eminente Autor, parlamentar atento às ne.
cessidades e reclamos da população portadora de
deficiência no Brasil.

A consagração de um "Dia Nacional dos Sur
dos" insere-se, assim, no rol de ações e iniciativas
que objetivam chamar a atenção da sociedade para
os direitos dos que por acidente, doença adquirida ou
por problemas congênitos se vêem privados de um
sentido tão relevante como é o da audição.

Cremos que ao apoiar essa iniciativa estaremos
contribuindo de forma decisiva para a integração ~

para inserção dos surdos na vida econômica, cultural
e social em nosso País.

Deste modo, nosso voto é pela aprovação do
Projeto de Lei nº 1.791, de 1999.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2000. 
Deputada Teté Bezerra, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei de nº 1.791, de 1999, nos ter

-mos do parecer da Relatora, Deputada Teté Bezerra.
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comprobatório das atividades por ele exercidas em con- ríodo de 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade com
dições especiais, com base em laudo técnico-pericial efetiva exposição a agentes nocivos à saúde. Tal
das circunstâncias ambientais laborais expedido por comprovação, hoje, é feita pela apresentação do for-
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do tra- mulário Informações sobre Atividades com Exposição
balho, contendo as seguintes informações: a Agentes Agressivos - Aposentadoria Especial (mo-

I - descrição circunstanciada do local onde os delo DSS-8030) emitido pela empresa ou seu prepos-
serviços foram realizados; to, com base em laudo técnico de condições ambien-

11_ descrição minuciosa das atividades executa- tais laborais que deve ser expedido por médico do tra-
das pelo empregado; balho ou por engenheiro de segurança do trabalho.

111- relação dos agentes nocivos à saúde ou à Todavia o DS~-8030 somente é pr~enchido
integridade física a que o empregado estava exposto pelo empregad.or na epoca da aposentadoria.d~ em·
durante a jornada de trabalho; pregado. D,~POlS de 15, 20 ou ~~ anos, a malona da

IV - declaração de exposição do empregado, de empre~as J~ encerrou_suas ~tlvldades ou mudou a
modl') habitual, devido a existência permanente de d~n?mlnaçao ou a razao social, bem como o seu do-
agentes nocivos no local de trabalho; mlcllJo., _

V _ assinatura e identificação do responsável Em caso de e~I,n~ao d~ empresa, comprovada
pela elaboração do documento' por do~umentos ofl,cl,als, hOJe, dispensa-se a apre-

, , , , sentaçao do formularlo DSS-8030, podendo ser pro-
VI- numero,do Cadastro Geral de C?ntnbUlnt~s cessada a Justificação Administrativa. No entanto o

(CGC) ou da matn~ula da e~presa no Instituto NaclO- empregado deverá ter consigo a Carteira de Traba-
nal do Seguro SO~I~ (INSS), _ " lho e Previdência Social na qual conste o registro re-

VII - transcnçao da conclusao do laudo tecnl- ferente ao seu setor de trabalho e o laudo técnico
co-pericial de que trata o caput deste parágrafo. emitido à época do funcionamento da empresa.

§ 11. Consideram-se atividades exercidas em Assim, o problema persiste, pois o empregado não
condições especiais, de que trata o § 10 deste artigo, pode provar o tempo de serviço para a apqsentado-
aquelas inerentes ao ambiente de trabalho, em caráter ria especial.
permanente, expondo o empregado a agentes noci- Essa situação só prejudica o empregado que
vos, químicos, físicos, biológicos ou à associação de corre o risco de ter seu tempo de contribuicão em
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. condições especiais contado como tempo comum,

§ 12.O documento de que trata o § 10 deste arti- quando já está com sua saúde prejudicada pela expo-
go sérá elaborado pelo Ministério do Trabalho e sição, por anos e anos, a agentes nocivos à saúde.
Emprego, após o acompanhamento de sua formula- Outro ponto a considerar é a mudança freqüen-
ção pela entidade sindical da categoria profissional. te dos formulários autorizados pelo INSS para com-

§ 13. Nos contratos de prestação de serviço, a provar o exercício das condições especiais de traba-
empresa tomadora, quando a prestação de serviços lho. Quando isso acontece, exige-se que os emprega-
for realizada no seu estabelecimento, será responsá- dos voltem às empresas e troquem os formulários.
vel pelo fornecimento do levantamento ambiental do Mais um obstáculo no caminho do trabalhador que
local dos serviços à contratada e, esta será responsá- pretende se aposentar.
vel pela emissão do documento de que trata o § 10 e Para resolver tais problemas propomos duas so-
responderá solidariamente em caso de acidente e/ou luções. A primeira consiste no fornecimento, Rela em-
seqüelas de doenças profissionais. presa, do documento comprobatório do exercício de

§ 14. Nos contratos de prestação de serviços em atividades insalubres ou perigosas no ato da rescis~o
ambientes onde a empresa tomadora não tenha o levan- do contrato de trabalho. A segunda estabelece quais
tamento ambiental será de responsabilidade da contrata- são as informações que devem const!ir n~sse ~ocu-
da pela realização do referido levantamento ambiental mento. Dessa forma, o ~ocumento !era validade In~e-
para a emissão do documento de que trata o § 10. pendentemente do código ou do numero que se de a

§ 15. O descumprimento ao previsto no § 1O ~I~ (SB40 como era ante,s ou DSS-8030, nome atual)
deste artigo sujeita o infrator a multa de 500 (quinhen- a epoca,da ~posentadona do segurado.
tas) Unidades Fiscais de Referência (UFIR), elevada Alem dISS?, propomos que no~ ca~os de con-
ao dobro em caso de reincidência." trato de empreitada, quando a reallzaçao dos ser-

Art. 2º Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias viços ocorrer,no â~bito das en;presas, que a tom_a-
após a data de sua publicação. dora de serviço seja responsavel pel~ ~Iaboraçao

. . _ do documento. Isso faz-se necessarlo porque,
Justlflcaçao hoje, com o implemento da terceirização nos em-

Desde 29 de abril de 1995, a concessão da apo- preendimentos, os empregados das pequenas em-
sentadoria especial depende de comprovação, pelo preiteiras, geralmente, ficam a descoberto das me-
segurado, do tempo de trabalho permanente pelo pe- didas de se~urança e saúde do trabalho, embora



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Diretoria do Seguro Social

ORDEM DE SERVÇO Nl! 600, DE 2 DE JUNHO DE
1998

Enquadramento e comprovação do exercício da
atividade especial.

TfTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

CAPfTULOV
Da Rescisão

Art. 477. É assegurado a todo empregado, não
existindo prazo estipulado para a terminação do respec
tivo contrato, e quando não haja ele dado motivo para
cessação das relações de trabalho, o direito de haverdo
empregador uma indenização, paga na base da maior
remuneração que tenha percebido na mesma empresa.

* Art. 477 com redação dada pela Lei nQ 5.584, de
26-6-1970.

§ 1Q O pedido de demissão ou recibo de quitação
de rescisão de contrato de trabalho, firmado por empre
gado com mais de 1 (um) ano de serviço, só será válido
quando feito com a assistência do respectivo Sindicato
ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho.

* 11l com redação dada pela Lei nll5.584, de 26-6-1970.
§ 22 O instrumento de rescisão ou recibo de qui

tação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolu
ção do contrato, deve ter especificada a natureza de
cada parcela paga ao empregado e discriminado o
seu valor, sendo válida a quitação, apenas relativa
mente às mesmas parcelas.

*§ 211 com redação dada pela Lei nIl5.584, de 26-6-1970.
§ 39 Quando não existir na localidade nenhum

dos órgãos previstos neste artigo, a assistência será
prestada pelo representante do Ministério Público ou,
onde houver, pelo Defensor Público e, na falta ou im
pedimento destes, pelo Juiz de Paz.

* § 3Q com redação dada pela Lei nQ5.584, de 26-6-1970.

Dezembro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 67915

prestem serviços nos estabelecimentos da empre- § 4º O pagamento a que fizer jus o empregado
sa contratante, que tem mais condições de elabo- será efetuado no ato da homologação da rescisão do
rar o documento, tendo em vista que a atividade é contrato de trabalho, em dinheiro ou em cheque visa-
realizada em suas dependências. do, conforme acordem as partes, salvo se o emprega-

Para que tais medidas tornem-se viáveis, sugeri- d(n~rana~aõeto, 9uan~0 o J5agameritb somente po-
mos a inserção de uma multa para o descumprimento dera ser feito em dinheiro.
ao disposto no projeto na forma de uma multa no valor * § 41l com redação dada pela Lei nIl5.584, de 26-6-1970.
de 500 UFIR, dobrada em caso de reincidência. §59 Qualquercompensação no pagamento de que

Essas são as razões pela quais pedimos o apoio trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equiva-
dos nobres Parlamentares para a aprovação deste lente a 1 (um) mês de remuneração do empregado.
projeto. Sala das Sessões, 30 de setembro de 1999. - * § 51l com redação dada pela Lei nIl 5.584, de 26-6-1970.

Deputado João M!'gno. § 69 O pagamento das parcelas constantes do
LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverá

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - ser efetuado nos seguintes prazos:
CeDI * § 61l acrescentado pela Lei nIl 7.855, de 24-10-1989.

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 a) até o primeiro dia útil imediato ao término do

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO contrato; ou
_. b) até o décimo dia contado da data da notifica-

Aprova a Consolldaçao das LeiS do ção da demissão, quando da ausência do aviso pré-
Trabalho vio, indenização do mesmo ou dispensa de seu cum

primento.
§ 79 O ato da assistência na rescisão contratual

(parágrafos 1º e 2º) será sem ônus para o trabalhador
e empregador.

*§ 7Q acrescentado pela Lei nIl 7.855, de 24-10-1989.,

§ 89 A inobservância do disposto no § 69 deste
artigo sujeitará o infrator a multa de 160 BTN, por tra
balhador, bem assim ao pagamento da multa a favor
do empregado, em valor equivalente ao seu salário,
devidamente corrigido pelo índice de variação do
BTN, salvo quando, comprovadamente o trabalhador
der causa à mora.

*§ 81l acrescentadopela Lei n1l 7.855, de 24-10-1989.

§ 99 (Vetado)
Art. 478. À indenização devida pela rescisão de

contrato por prazo indeterminado será de 1 (um) mês
de remuneração por ano de serviço efetivo, ou por
ano e fração igualou superior a 6 (seis) meses.

§ 1ºO primeiro ano de duração do contrato por
prazo indetermmado e considerado como período ~e

experiência e, antes que se complete, nenhuma inde
nização será devida.

....................................................................................
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N5!1.793/99

Nos termos do art. 119, caput, I e § 12, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulgação
na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 19-11-99,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram
recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 1999. 
Anamélia Ribeiro correia de Araújo, Secretária.

Parecer Vencedor

I - Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.793, de 1999, de autoria do
Nobre qeputado João Magno, visa determinar que,
no ato da rescisão do contrato de trabalho, o empre
gador apresente documentos comprobatórios do
exercício de atividade em condições especiais pelo
empregado.

Em sua justificativa, o Autor alega que os tra
balhadores, no ato da aposentadoria especial, ne
cessitam apresentar diversos documentos (laudos
ténicos), preenchidos pelas empresas, às vezes,
extintas," ou domiciliadas em localidades diversas
da residência do segurado. Isso sem falar nas ex
cessivas mudanças dos formulários, obrigando o
trabalhador a voltar à empresa para a confecção
de novo doçumento.

Ao proj~tonão foram apresentadas emendas.

Na reunião ordinária do dia 29 de novembro de
2000, esta Comissão rejeitou o parecer favorável ao
projeto com substitutivo de autoria do Nobre Deputa
do Jair Meneguelli, sendo-nos atribuída a incumbên
cia de redigir o parecer vencedor.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

É muito oportuna a preocupação do Nobre De
putado João Magno de possibilitar ao empregado, no

ato da rescisão do contrato de trabalho, a posse de
documentos que serão exigidos para o requerimento
de sua aposentadoria em virtude do exercício de ativi
dades em condições especiais (insalubridade e peri
culosidade).

Entretanto nossa legislação já contempla essa
possibilidade. Trata-se da Lei nQ 8.213, de 24 de julho
de 1991, que dispõe sobre o plano de benefícios da
Previdência Social, senão vejamos:

"Art. 58 ..

§ 451 A empresa deverá elaborar e
manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas
pelo trabalhador e fornecer a este, quan
do da rescisão do contrato de trabalho,
cópia autêntica deste documento". (grifo
nosso)

Outrossim o excesso de regulamentação acaba
por complicar as relações entre empregadores e tra
balhadores contribuindo para a informalidade do mer
cado de trabalho.

Essas são as razões pelas quais somos pel? re
jeição do Projeto de Lei nº1.793, de 1999, e do substi
tutivo apresentado ao projeto.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2000. 
Deputado Pedro Henry ,Relator

Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada h9je,
rejeitou, contra o voto do Deputado Jair Meneguelli, o
Projeto de Lei nº 1.793/99, nos termos do parecer
vencedor do relator, Deputado Pedro Henry.

O parecer do Deputado Jair Meneguelli passou
a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os senhores Deputados:

Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba,
Vice-Presidente; Alexandre Santos, Avenzoar Arruda,
Babá, Fátima Pelaes, Herculano Anghinetti, Ivanio
Guerra, Jair Meneguelli, José Múcio Monteiro, Lucia
no Castro, Medeiros, Paulo Paim, Paulo Rocha, Pedro
Celso, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ricardo-aique,
Vanessa Grazziotin, Wilson Braga, titulares; Eurípe-



I - Relatório

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO JAIR
MENEGUELLI
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des Miranda, Geovãn -Freitàs, João Tota~ júlio "Delgà-- -- - ---Ãc-ontece que õ documento· emitidohoje pelas
do, Marcus Vicente, suplentes. empresas vem, ao longo dos anos, sofrendo altera-

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. - ção em seu formulário. Antes era SB-40, hoje é
Deputado Jovair Arantes, Presidente. DSS-8030. Sempre que ocorrem modificações nes

ses documentos em virtude das alterações legislati
vas, o trabalhador é obrigado a voltar à empresa e so
licitar um novo documento. Às vezes, isso se torna im
praticável tendo em vista a extinção da empresa ou a
falta de documentos necessários ao preenchimento
do referido formulário.

o Projeto de lei nº 1.793, de 1999, de autoria
do nobre Deputado João Magno, visa obrigar as
empresas a fornecerem, no ato da rescisão do
contrato de trabalho, laudo técnico-pericial das cir
cunstâncias ambientais laborais expedido por mé
dico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Jovair Arantes, Presidente.

Estabelece ainda o projeto que, nos contratos
de prestação de serviços terceirizados, quando a
prestação dos serviços for realizada no estabeleci
mento da tomadora, esta será responsável pelo for
necimento das informações ambientais. O descum
primento dessa previsão sujeita o infrator a multa de
500 UFIR, elevada ao dobro em caso de reincidência.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

11- Voto

A lei nº 8.213, de 23 de julho de 1991. que dis
põe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Soci
al, estabelece que é devida a aposentadoria especial,
após 180 contribuições mensais, ao segurado com
pelo menos 15, 20 ou 25 anos de contribuição, sujeito
a condições especiais de trabalho que prejudiquem a
sua saúde ou integridade física mediante a exposição
a agentes nocivos. A comprovação dessa nocividade
é feita por meio de formulário, na forma estabelecida
pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido
pela empresa ou seu preposto, com base em laudo
técnico de condições ambientais do trabalho expedi
do por médico ou engenheiro de segurança do traba
lho nos termos da legislação trabalhista.

Talvez seja por isso que o § 4º do art. 58 da
lei nº 8.213/91 dispõe que a empresa deve elabo
rar e manter atualizado perfil profissiográfico,
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo tra
balhador e fornecer a este, quando da rescisão do
contrato de trabalho, cópia autêntica do menciona
do documento. Porém o citado art. 58 não deixa cla
ro sobre qual documento se refere o perfil profissio
gráfico (se são informações ou o laudo técnico).

Ao requerer a aposentadoria especial, o segura
do deve apresentar os seguintes documentos:

1 - Informações sobre Atividades Exercidas em
Condições Especiais:

2 - Relação dos Salários de Contribuição:
3 - Discriminação das Parcelas dos Salários de

Contribuição:

4 - laudo Técnico Pericial para todos os perío
dos de atividade exercida em condições especiais.

Dessa forma, continua o problema do segurado
na medida em que o trabalhador, ao requerer sua
aposentadoria, muitos anos depois de ter-se desliga
do da empresa, tem que solicitar ao empregador a
elaboração de vários outros documentos cujas infor
mações necessárias nem sempre estão disponíveis,
seja por deficiência de arquivo, seja pela extinção ou
mudança de sede da empresa.

Ante o exposto, somos pela aprovação do
Projeto de lei nº 1.793, de 1999, na forma do subs
titutivo anexo, a fim de acrescentar a obrigação de
o empregador fornecer, no ato da rescisão do con
trato de trabalho, além do laudo técnico, a relação
dos salários de contribuição e a discriminação das
parcelas salariais.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jair Meneguelli



SUMÁRIO

1- Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Seguridade Social e Famflia:

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1Q - É obrigatória a inclusão, nas bulas dos
medicamentos comercializados ou dispensados, de
advertências e recomendações sobre o seu usp ade
quado, em linguagem braile.

Art. 2Q - O Poder Executivo regulamentará está
lei no prazo de trinta dias a contar da data de sua
publicação.

Art. 3Q
- Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 4Q
- Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Muito
l
tem-se falado sobre a importâ"ci,a da va

lorização do deficiente e formas de garantir igualda
de de direitos para estes. Infelizmente, na prática,
estamos longe de propíciar condições de indepen
dência e vida digna para quem a natureza impôs li
mitações. Diariamente, ouvimos as queixas e pro
testos de quem é impedido de entrar numa reparti
ção pública ou instituição bancária, por que o prédio
não possui elevador ou nem mesmo rampas de
acesso. Isso sem falar na questão profissional,
onde o acesso ao ensino já é um drama para quem
goza da plenitude física.

Mas podemos também, abordar questões de
fundo, que se não recebem enfoque da mídia, acar
retam o mesmo nível de dificuldade e impossibilida
de de acesso para a pessoa portadora de defi
ciência.

Nessa linha, a presente proposta busca ofere
cer ao deficiente visual o direito de acesso à infor
mação, no caso, daquele que precisa fazer uso de
medicamentos. Ê inaceitável, que as vésperas do
ano 2000, informações tão importantes como as
recomend3ções e advertências constantes, nas
bulas de medicamentos, não possam ser lidas por
quem é portador de deficiência visual.

Assim, propondo a obrigatoriedade da inclusão
da linguagem braile nas bulas de medicamentos, es
taremos dando mais um passo no caminho da valo-
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO Ambiente e Minorias; e de Constituição e
DE LEI NR 1.793, DE 1999 Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

, Acrescenta parágrafos ao art. 477
da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT, a fim de determinar ao empregador
a obrigação de fornecer ao empregado, no
ato da rescisão do contrato de trabalho, do
cumentos comprobatórios de suas condi·
ções ambientais laborais e remuneratórias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 477 da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Iei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos.

"Art. 477 ..
§10 O empregador deve fornecer ao

empregado, no ato da rescisão do contrato
de trabalho:

1 - Laudo Técnico Pericial de con
dições ambientais laborais expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho, nos tennos dos §§ 1Q e 2º do art. 58
da Lei nº 8213, de 24 de julho de 1991;

11- Relação dos Salários de Contribuição;
111 - Discriminação das Parcelas dos

Salários.
§ 11 Nos contratos de serviços es

pecializados ligados á atividade-meio, na
hipótese de a prestação laboral ser realizada
no estabelecimento do tomador, fica este
responsável pela emissão do laudo técnico
de que trata o parágrafo anterior.

§12 O descumprimento ao previsto no
§.10 sujeita o infrator a multa de 500 (quinhentas)
Unidades Fiscais de Referência (UFIR),
elevada ao dobro em caso de reincidência.

Art. 2Q Esta lei entra em vigor 60 (sessenta)
dias após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. 
Deputado Jair Meneguelli.

PROJETO DE LEI N!! 1.818-A, DE 1999
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Toma obrigatória a inclusão nas bulas
de medicamentos, de recomendações e
advertências sobre seu uso, em linguagem
braile; tendo parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família pela aprovação
(relator: Dep. Eduardo Barbosa).

(Às Comissões de Seguridade Social
e Família; de Defesa do Consumidor, Meio



A Comissão de Seguridade Social e Família,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, una
nimemente, o Projeto de Lei de nº 1.818, de 1999,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Eduar
do Barbosa.

I Estiveram'presentes os Senhores Qeputados:

Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge, Alberto e
Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo,
Alceu Collares, Almerinda de Carvalho, Ângela
Guadagnin, Antônio Pálocci, Armando Abílio, Car
los Mosconi, Costa Ferreira, Djalma Paes, Dr. Bene
dito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo
Jorge, Eduardo Seabra, Eni Voltolini, Euler Morais,
Henrique Fontana, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feg
hali, Jorge Costa, José Unhares, Lídia Quinan, Luci
Choinacki, Osmânio Pereira, Rafael Guerra, Rai
mundo Gomes de Matos, Renildo Leal, Ronaldo Caia
do, Saraiva Felipe, Saulo Pedrosa, Serafim Venzon,
Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e
Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, em 13 de dezembro de
2000. - Deputado Jorge Alberto, Primeiro Vi
ce-Presidente, no exercício da Presidência

PROJETO DE LEI N!! 1.873-A DE 1999
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Dispõe sobre o pagamento com
cheque, nas concessionárias ou per
missionárias de serviços públicos e
nas prestadoras de serviços de teleco
municações, das respectivas faturas de
serviços de água e esgoto, energia elétrica,
gás de cozinha e telefone, e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente

PROJETO DE LEI N!! 1.818199

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
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rização e independência da pessoa portadora de Assim, chega em boa hora esta proposição,
deficiência. que com certeza, com a regulamentação apropriada

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1999. - do Ministério da Saúde, será colocadp. em prática a
Pompeo de Mattos - Deputado Federal Vice-Líder curto prazo.
da Bancada PDT Os argumentos de que tal me~ida onerará as

empresas do se~of farmacêutico não podem sequer
ser con~iderados, diante dos fantásticos lucros que
têm obtido em nosso País. Ademais, o uso racional
dos medicamentos é uma questão social da maior im
portância.

Diante do exposto, manifestamos nosso voto fa
vorável ao Projeto de Lei nº 1.818,dEfI 1999.

Sala da Comissão, 3 de fevereiro de 2000. 
Deputado Eduardo Barbosa,-Relator

111 - Parecer da Comissão

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 11 de novembro de 1999, por
cinco sessões. Esgo~ado o prazo, não foram recebidas
Emendas ao projeto.

I

Sala da Comissão, em 19 de novembro de 1999.
- Eloízio Neves Guimarães

I ~ Relatório

-A proposição em comento obriga que se inclua
nas bulas dos medicamentos advertências e recomen
dações em linguagem brailesobre o seu uso adequado.

Destina trinta dias para o Poder Executivo re
gulamentar a lei.

Não foram apresentadas emendas no prazo
regimental.

Esta comissão tem poder conclusivo sobre a
matéria, nos termos do art. 24, li, do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei de autoria do Deputado Pom
peo de Mattos merece ser louvado, por oferecer mais
uma contribuição para melhorar as condições de vida
dos deficientes visuais.

No caso, trata de garantir aos deficientes visuais
o acesso às informações indispensáveis sobre o uso
correto de medicamentos. Os riscos da utilização ina
dequada de remédios tem acarretado sério acidentes
podendo levar inclusive à morte.

Sabemos que o uso indiscriminado de medica
mentos é gene~lizado em nossa sociedade. Uma
das principais causas é a pouca informação de nossa
população sobre os riscos inerentes ao consumo des
ses produtos, que se bem administrados podem salvar
vidas, mas, se mal, podem matar.

Os deficientes vivem acentuadamente esta
ameaça. Não lhes é permitido sequer a informação
constante das bulas dos remédios.



I - Projeto Inipial
(( - Na Comissão de Defesa do Consumidor,

Meio Ambiente e Minorias:
- emenda apresentada na Comissão
- termo de recebimento de emendas,
- parecer do relator
- emendas oferecidas pelo relator (2)
- parecer de Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)
O Congresso Nacional decreta:
Art. \º É defeso às concessionárias ou permis

sionárias de serviços públicos e às prestadoras de
serviços de telecomunicações recusarem, por meio
de suas agências e postos de atendimento ao públi
co, desde que a obrigação não esteja vencida, o re
cebimentq de cheque de emitente devidamente
identificado, para pagamento das respectivas fatu
ras de serviços de água e esgoto, energia elétrica,
gás de cozinha e telefone, mesmo quando se tratar
de pagamento por intermédio de cheque do respon
sávellegal pelo usuário do serviço, no caso de me
nor relativa ou absolutamente incapaz, tutelado ou
curatelado.

§ 12 A quitação da obrigação somente se ope
rará após a compensação do cheque e a entrega
do título ao usuário, devidamente quitado, após a
liquidação do cheque, devendo as concessionári
as, as permissionárias e a prestadoras emitir um
documento que ateste o pagamento da fatura, com
a informação de que a sua quitação depende da
compensação do cheque. I

§ 2º Na hipótese de devolução do cheque,
por qualquer motivo, o banco restituirá o título à
concessionária, permissionária ou prestadora,
acompanhado do cheque, que poderão adotar as
medidas judiciais cabíveis.

§ 3º O disposto no caput deste artigo não im
plicará custos adicionais aos usuários das conces
sionárias ou permissionárias de serviços públicos
e das prestadoras de serviços de telecomunica
ções.
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e Minorias pela ~provação deste, com Art. 29 Para o fiel cumprimento desta lei, pode-
emendas, e rejeição da emenda apre- rão ser celebrados convênios entre os bancos e as
sentada na Comissão (Relator: Dep. concessionárias, permissionárias de serviços públicos e
Fernando Zuppo). _as prestadoraS1:1aserviços de telecomur:licações~

(Às Comissões de Defesa do Art. 31! O descumprimento do disposto nesta lei
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e de sujeitará os infratores ás penalidades previstas no
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) - Código de Defesa do Consumidor.
Art. 24,11) Art. 41! O Poder Executivo regulamentará o dis-

SUMÁRIO posto nesta lei no prazo de sessenta dias após a sua
publicação.

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Em primeiro -lugar, é mister esclarecer que
esse Projeto não tem o condão de transmudar a na
tureza jurídica do cheque como se moeda corrente
fosse, atribuindo-lhe o poder Iiberatório do paga
mento, mas o de dar maior comodidade ao cidadão
e usuário de serviços públicos, oferecendo-lhes fa
cilidades no seu cotidiano para o pagamento de
suas obrigações.

Por seu turno, aproveite-se também a oportuni
dade para se registrar que não se trata de imputar às
concessionárias, permissionárias e as prestadoras
de serviços o ônus quanto à responsabilidade no to
cante à eventuais irregularidades no pagamento
com cheques, até por que estariam sim obrigadas a
recebê-los, como forma de pagamento das respec
tivas faturas,. porém a quitação das mesmas depen
deria da respectiva compensação e liquidação do
cheque.

Não podemos mais é conviver com o flagrante
desrespeito das concessionárias, permissionárias e
prestadoras de serviços para com os qidadãos e seus
usuários. O constante estabelecimento de normas legais
que se destinem a temperar e a harmonizar as relações
de consumo e o relacionamento entre os seus protago
nistas é sempre bem-vindo, sobretudo porque a lei, neste
particular, deve visar à proteção dos economicamente
mais fracos e desassistidos.

Assim, como representante de milhares de cli
entes e usuários de serviços de água e esgoto,
energia elétrica, gás de cozinh8. e telefone, não po~

deria me furtar ao dever de tomar alguma providên
cia, para o que esperamos contar com o imprescin
dível apoio dos ilustres parlamentares desta Casa
para a sua rápida aprovação.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 1999. 
Deputado Pedro Fernandes, Relator.
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PROJETO DE LEI N"

J8'73100

TEXTOIJUSTIFICAç.A.o

EMENDA

Dezembro de 2000

Dê-se a seguinte redação ao art. 2° do PL 1873/99:

"Art. 2° As casas lotéricas, drogarias, postos de combustível, bem como outros
estabelecimentos comerciais e financeiros, mediante convênio, são autorizados a
receber o pagamento das contas de água, luz e telefone. bem como quaisquer taxas,
impostos ou tarifas públicas, quando o pagamento for efetuado em dinheiro.
§ 1°. As concessionárias de serviços públicos emitentes das faturas ficam obrigadas a
firmarem convênios com os estabelecimentos citados no caput de modo a assegurar
melhores alternativas aos sacados para a quitação dos seus débitos.
§ 2°. É vedado às concessionárias de serviços públicos emitirem contas de água, luz e
telefone, bem como impostos ou tarifas públicas em valor inferior a R$ 10,00 (dez Reais),
compensando-se os saldos inferiores a este limite nas faturas dos meses subseqüentes.
I - As faturas emitidas conforme o disposto no caput deste artigo' não conterão os
centavos, havendo a devida compensação nas cobranças subseqüentes.
,,- A multa de mora decorrente do inadimplemento constará nas faturas subseqüentes."

JUSTIFICAÇÃO

É oportuno incluir no' texto do Projeto çtispositivo com o objetivo de ampliar as opções
para o pagamento das obrigações dos cidadãos, tendo em vista que atualmente cerca
de 2.000 municípios brasileiros sequer são atendidos por agências bancárias.

Visando corrigir tal distorção apresentamos a presente contribuição no sentido de
estender às drogarias, supermercados, postos de gasolina, etc., a faculdade de
receberem contas e tarifas públicas, tendo em vista que tratam-se de estabelecimentos
mais próximos de suas residências, evitando-se inclusive, que os cidadãos passem parte
considerável do seu tempo nas filas dos bancos. Sugere-se também que as faturas
inferiores a R$ 10,00 sejam acumuladas, desobrigahdo importante parcela da sociedade
acomparecerem mensalmente para pagamento de faturas com valores inexpressivos.

DATA

~

ASSINATURA PARLAMENTAR
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Com essa preocupação, apresentamos a presente emenda com o intuito de
democratizar o acesso da população a novas possibilidades mais cômodas e igualmente
seguras de honrarem seus compromissos, sem depender das agências bancárias.

Despertando o interesse desses novos estabelecimentos, estaremos contribuindo para o
seu fortãlecimento, pois os recursos que hoje são pagos pelas concessionárias aos
bancos para o recebimento de suas contas seriam transferidos às farmácias, postos de

I ,

combustlveis, supermercados, etc.

É relevante lembrar que aquelas pessoas que não contam com agências bancárias na
região em que residem, muitas vezes são obrigadas a se deslocarem até municípios
vizinhos para efetuarem pagamento de faturas, não raramente com valores inferiores a
R$,4,00, tendo que pagar, ainda, o transporte coletivo, além de dispensar importante
parcela do seu tempo a uma tarefa que, para nós, deveria ser simples,' cômoda e rápida.

Acreditamos, portanto, que tais medidas só apresentam vantagens à população de um
mçdo geral, por isso pontamos com o apoio do ilustre relator para se somar a tão
relevante medida social.

Assim sendo, caberia incluir ainda dispositivo para que a medida entre em vigor 90 dias
após a publicação da lei, e permitir a adequada adequação dos sistemas operacionais.

12~ / 3 /00
DATA ASSINATURA PARlAMENTAR



Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação:

"Art. Iº É proibido às concessionárias
ou permissionárias de serviços públicos e
às prestadoras de serviços de telecomuni
cações recusarem, por meio de suas agên
cias e postos de atendimento ao público, o
recebimento de cheque de emitente devida
mente identificado, para pagamento das
respectivas faturas de serviços de água e
esgoto, energia elétrica, gás de cozinha
e telefone, mesmo quando se tratar de
pagamento por intermédio de cheque de
terceiros."

Sala da Comissão,24 de novembro de 2000. 
Deputado Fernando Zuppo, Relator.

Outrossim, por uma questão de coerência cro
nológica, uma vez que é solicitada a regulamenta
ção da lei e dado um prazo de 60 (sessenta) dias
para este trabalho, oferecemos a Emenda nº 2, em
anexo, determinando que a lei entre em vigor 90
(noventa) dias após a sua publicação.

Diante do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 1.873, de 1999, com as Emendas
Modificativas nº 1 e nº 2 anexas, e pela rejeição da
Emenda proposta.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2000. 
Deputado Fernando Zuppo, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº1

I - Relatório

,
11 - Voto do Relator

PROJETO DE LEI Nº 1.873/99

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Concordamos com o autor da proposta sob co
mento que o consumidor-usuário das concessionári
as de serviços públicos devam ter o direito de efetuar
os pagamentos de suas contas com cheques, mesmo
que de terceiros, desde que estejam devidamente
identificados.

67924 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, Quanto à emenda proposta, vemos algumas
MEIO AMBIENTE E MINORIAS restrições. A possibilidade de pagamento em quais

quer estabelecimentos c_omerciais, _mesmQ. que sob
convênio, pode ensejar alguns problemas que preju
diquem o consumidor, como, por exemplo, o não re
passe do dinheiro pago pelo usuário ao estabeleci
mento comercial para a concessionária. Nas casas 10
téricas esta possibilidade é remota, pois são permis
sões da Caixa Econômica Federal, o. que já lhes dá
uma maior credibilidade. No que se refere ao acúmulo
de contas inferiores a dez reais, também achamos
que pode ser prejudicial ao consumidor de baixa ren
da, pois no mês subseqüente poderá não ter o
dinheiro para pagar duas contas, e não podemos
esquecer que muitos brasileiros vivem contando
os poucos centavos que lhes sobra para conseguir
sobreviver.

Por outro lado, desejamos ampliar a proposta
para que abranja, também, o pagamento de contas
vencidas, e não apenas aquelas a vencer. Para tal fim,
oferecemos a Emenda nº 1 anexa.

O Projeto de Lei nº1.873, de 1999, de autoria do
ilustre Deputado Pedro Fernandes, proíbe as conces
sionárias de serviços públicos de recusarem o recebi
mento de cheques, devidamente qualificados, para o
pagamento de contas não vencidas.

Determina que a quitação definitiva do débito
será efetivada somente após a devida compensação
do cheque oferecido em pagamento da conta.

Estabelece prazo de 60 (sessenta dias) para
que a lei seja regulamentada pelo Poder Executivo e
determina que a lei entre em vigor na data de sua
publicação.

O projeto recebeu Emenda, de autoria do ilustre
Deputado Paes Landim, propondo que seja estendida
a possibilidade de pagamento das contas de água,
luz, telefone e quaisquer taxas, impostos ou tarifas
públicas, desde que o pagamento seja efetuado em
dinheiro, além das casas lotéricas, para drogarias,
postos de combustíveis e outros estabelecimentos
comerciais e financeiros. Propõe, ainda, que as fatu
ras com valor inferior a R$10,00 (dez reais) sejam
acumuladas para emissão nos meses subseqüentes.

Cabe-nos, nesta Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias, analisar a questão
no que tange à defesa do consumidor e às relações de
consumo.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de
24-3-2000 a 30-3-2000. Esgotado o prazo, foi apre
sentada 01 (uma) emenda ao projeto.

Sala da Comissão, em 31 de março de 2000. 
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.



- complementação de voto

- parecer da Comissão

- substitutivo adotado pela Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Esta lei trata de incentivo fiscal a crianças

e famílias carentes.

Art.2º O art 13, § 2º, da Lei nº 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, é acrescido de inciso IV, conforme
a seguinte redação:

"Art. 13 ..
§ 2º .
IV - as doações a crianças e famílias

carentes, por meio de bolsas de estudo,
bem como de ajudas de custo para seu sus
tento e outros gastos a esses assemelha
dos, aplicando-se no que couber o disposto
nas alíneas do inciso anterior."

PROJETO DE LEI Nº 2.119-A, DE 1999
(Do Sr. Wagner Salustiano)

Dispõe sobre incentivo fiscal para
ajuda a crianças e fammas carentes; ten
do parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família, pela aprovação deste e

o
dos de n s 2.412/00 e 3.014/00, apensados,
com substitutivo (relator: Dep. CELSO
GIGLIO).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (Mérito e
Art. 54); e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Projetos apensados: PL 2.412100, PL. -

3.014/00
111- Na Comissão de Seguridade Social e Família:

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- substitutivo oferecido pelo relator

- termo de recebimento de emendas ao substi-
tutivo

"Art. 5º Esta lei entra em vigor no prazo
de 90 (r.Joventa) dias a contar da data de sua
publicação."

Dê-se ao art. 1Q do projeto a seguinte redação:

"Art. 1º É proibido às concessionárias
ou permissionárias de serviços públicos e
às prestadoras de serviços de telecomuni
cações recusarem, por meio de suas agên
cias e postos de atendimento ao público, o
recebimento de cheque de emitente devida
mente identificado, para pagamento das
respectivas faturas de serviços de água e
esgoto, energia elétrica, gás de cozinha e te
lefone, mesmo quando se tratar de pagamento
por intermédio de cheque de terceiros."

Dê-se ao art. 5º do projeto a seguinte redação:
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EMENDA MODIFICATIVA Nº 2 "Art. 5º Esta lei entra em vigor no prazo
de 90 (noventa) dias a contar da data de sua
publicação."

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Salatiel Carvalho (PMDB - PE), Presidente.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Salatiel Carvalho (PMDB - PE), Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
Nº2-CDCMM

Dê-se ao art. 5º do projeto a seguinte redação:

Sala da Comissão em 24 de novembro de 2000.
- Deputado Fernando Zuppo, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
1.873/1999, com emendas e rejeitou a emenda
apresentada na Comissão, nos termos do parecer
do relator, Deputado Fernando Zuppo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados,
Salatiel Carvalho, Paulo Gouvêa e Arlindo Chinaglia,
Vice-Presidentes, Badu Picanço, Luiz Ribeiro, Márcio
Bittar, Ricarte de Freitas, Flávio Derzi, José Borba,
Luiz Bittencourt, Ricardo Izar, Expedito Júnior, Luciano
Pizzatto, Ronaldo Vasconcellos, Manoel Vitório, Tilden
Santiago, Fernando Gabeira, Fernando Zuppo,
Régis Cavalcante, Maria Abadia, Vanessa Grazziotin,
José de Abreu, Si/as Brasi/eiro,Benito Gama, João
Paulo, Marcos Afonso e Fernando Coruja.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Salatiel carvalho (PMDB - PE), Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
Nº 1 -CDCMM



§ 2º Poderão ser deduzidas as seguintes doações:

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI N5l 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a Legislação do Imposto de
Renda das Pessoas jurídicas, bem como
da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, e dá outras providências.

Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lu
cro líquido, são vedadas as seguintes deduções, in
dependentemente do disposto no art. 47 da Lei nº
4.506, de 30 de novembro de 1964:

111- as doações, até o limite de dois por cento do
lucro operacional da pessoa jurídica, antes de com
putada a sua dedução, efetuadas a entidades civis,
legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos,
que prestem serviços gratuitos em benefício de em
pregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos
dependentes, ou em beneficio da comunidade onde
atuem, observadas as seguintes regras:

a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas
mediante crédito em conta corrente bancária direta
mente em nome da entidade beneficiária;

b) a pessoa jurídica doadora manterá em arqui
vo, à disposição da fiscalização, declaração, segundo
modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal,
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Art. 3º O Poder Executivo regulamen- da administração, cabe sempre descentralizar a
tará o disposto nesta lei, em até sessenta execução, mormente no caso em que se vê enor-
dias, contados a partir de sua publicação. me território, aliado a assaz aleatória distribuição

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua da população.
publicação. No médio prazo, com certeza se verificará

significativa melhoria da educação de nosso
povo, para não dizê-lo também da saúde e, enfim
e decorrentemente, das condições de sua com
petitividade no mercado de empregos, com recu
peração auto-sustentada da economia, refletin
do-se o fato no aumento da arrecadação em
apreço; e portanto, transformando/ o pretendido
custeio em investimento.

Ante isso, contamos com o devido endosso
de nossos ilustres Pares no Congressso Nacional,
para a necessária aprovação de nossa proposta.

Sala das Sessões, de de de 1999. - Deputado
Wagner Salustiano.

Justificação

As famnias carentes, especialmente na expressão
de suas crianças, são mal crônico neste País. Desde
1500.

Ante este verdadeiro espectro de sofrimentos,
que nos assola a todos, diuturnamente, seja por meio
de mendigos vivendo debaixo das pontes, seja na ex
pressão da infância destituída, a pedir esmolas nos
semáforos das grandes (e agora também das médias
e pequenas) cidades, urge que se faça alguma coisa.

Entre os vários denominadores comuns que di
agnosticam essa triste situação, pode-se ressaltar um
que, embora não explique tudo - até porque isso é
praticamente inexplicável, muito menos justificável
-, ao menos é capaz de nortear um mínimo de ação
" terapêutica": falta dinheiro.

Não se trata duma falta absoluta do vil metal.
Afinal, estamos sabidamente entre as dez primei
ras economias do mundo e entre as oito primeiras
do mundo ocidental, o que não é de modo algum
pouco, quando se sabe haver mais de duzentos
países no planeta Terra.

Verifica-se, melhor dito, péssima distribuição
de renda, causa maior de nossa posição nada inve
jável, no concerto das nações, quando se an~lisam

nossos índices de qualidade de vida humana.

Ora, se há tal concentração, é mister que se
ponha cobro a esse estado de coisas, dum modo
o mais racional possível. Nesse efeito, num País
de dimensões continentais como o nosso, não é
factível que o Estado se desdobre tentacularmen
te em mil e uma agências de erradicação da po
breza, quando se sabe que há muito mais de cem
mil empresas, a cujo espírito público só falta dire
cionadamente incentivar, haja vista o considerável
número de entidades filantrópicas que se susten
tam por via de doações e contribuições neste
País. Esse é o objetivo de nosso projeto.

Trata-se de fazer com que o Estado abra
mão de pequena parcela da arrecadação tributá
ria, em prol da comunidade. Dum modo transpa
rente e eficaz. Transparente porque passando
pelo crivo de toda a máquina administrativa do im
posto, Secretaria da Receita Federal; eficaz,
quando se sabe que, conforme a moderna ciência



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

LEI NQ 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a Legislação do Imposto de
Renda das Pessoas Jurfdicas, bem como
da contribuição social sobre o lucro
liquido, e dá outras providências.

I

Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,

o
(Apense-se ao Projeto de Lei n 2.119,

de 1999).

Dispõe sobre incentivo fiscal a
crianças e famílias carentes.

PROJETO DE LEI Nº 2.412, DE 2000
(Do Sr. Marcos Cintra)
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fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se lário, a péssima distribuição de renda, em termos tan-
compromete a aplicar integralmente os recursos re- to absolutos, como relativos.
cebidos na realização de seus objetivos sociais, com Possivelmente, diversos fatores são responsá-
identificação da pessoa física responsável pelo seu veis pelo fato, levando a vetor deles resultante, que
cumprimento, e a não distribuir lucros, bonifica- leva a toda essa miséria iníqua. Há que debelá-Ia.
ções ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou O problema é que se fica no âmbito dos diag-
associados, sob nenhuma forma ou pretexto; nósticos e que se não-podernele-permanecer-sob

c) a entidade civil beneficiária deverá ser reco- pena de vir o paciente a falecer. Há que tratá-lo. De
nhecida de utilidade pública por ato formal de órgão nada adiantou, séculos afora, destrinçar tais ou quais
competente da União. razões, que acabaram por levar a esse deplorável es-

Art. 14. Para efeito de apuração do lucro real, tado de coisas, que nada nos dignifica. Melhor dito,
fica vedada .a exclusão, do lucro líquido do exercício, urge que avaliá-Ias.
do valor do lucro da exploração de atividades mono- Ora, como em todo sistema há vanáveis com
polizadas de que tratam o § 2º do art. 2º da Lei nº maior e com menor importância no resultado final que
6.264, de 18 de novembro de 1975, e o § 2º do art. 19 implicam. Num país de dimensão imensa como o nos-
do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, 50, quinto no mundo em área, é sobremodo notável a
com a redação dada pelo Decreto-lei nº 1.730, de 17 influência da própria superfície na composição do
de outubro de 1979. problema. Daí, as sabidas dificuldades das ações go-
..................... vernamentais nesse âmbito; a começar pelos custos

administrativos ai envolvidos.
No efeito, então, propomos mecanismo simples

de descentralização do combate à pobreza, na ex
pressão de incentivo fiscal às empresas que queiram
financiar o estudo dos mais necessitados.

Com isso, evitam-se os custos burocráticos
mencionados, espraiam-se os benefícios pelo territó
rio nacional- afinal, onde não há empresas? - e in
centiva-se educação, sabidamente dos maiores re
médios contra o desemprego, causa eficiente da má
distribuição de renda.

Ademais, a médio prazo, aprimora-se o nível
geral de nossa mão-de-obra, que muitas vezes deixa
a desejar, com decorrentes reflexos positivos no de
senvolvimento sócio-econômico do País.

Ante isso, contamos com o devido endosso de
nossos ilutres Pares, deste Congresso Nacional, para
a urgente aprovação de nossa proposta.

Sala da Sessões, 8 de fevereiro de 2000. 
Deputado Marcos Cintra.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 13, § 2º, da Lei nº 9.249, de 26 de

dezembro de 1995, é acrescido do inc. IV, com a se
guinte redação:

IV - as doações efetuadas às crianças de famílias
carentes, a título de bolsas e ajudas de custo, como
subsídio para cursos técnicos, até o limite de dois por
cento do lucro operacional da pessoa jurídica, antes
de computada a sua dedução."

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Através dos séculos - já estamos ao final do
quinto - tem-se reiterativamente tentado resolver o
problema da pobreza neste País.

Diversas teorias tem-se tentado para explicar
por que essa verdadeira mácula em nossa história tei
ma em persistir. Aspectos histórico~, econômicos, so
ciológicos, entre outros, já se colocaram. Nenhum
entretanto soube compreender o problema em sua
real dimensão. Nem o problema (teorema difícel de
provar-se a razão) da pobreza em si, nem seu coro-



Justificação

O Brasil vem enfrentando, desde a implanta
ção do Plano Real, uma das mais sérias crises de
emprego de sua história. Os índices estatísticos,
variando conforme a fonte, indicam que entre sete

PROJETO DE LEI N2 3.014, DE 2000
(Do Sr. Nilton Baiano)

Cria incentivo fiscal, na área do
Imposto sobre a Renda, para a contratação
de jovens carentes.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 2.119,
de 1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As pessoas jurídicas contri~uintes do

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Na
tureza poderão deduzir, do imposto devido, o valor
das despesas realizadas com a contratação de jo
vens, entre dezesseis e vinte e um anos, proveni
entes das ruas ou de instituições beneficentes de
assistência social.

§ 1º Para fazer jus à dedução a que se refere
este artigo a empresa deverá contratar número de
empregados que atendam a condição estabelecida
no caput equivalente a no mínimo 5% (cinco por cento)
do seu quadro de pessoal.

§ 2º A dedução instituída neste artigo fica limitada
a 1% (um por cento) do imposto devido.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

b) a pessoa jurídica doadora manterá em ar
quivo, à disposição da fiscalização, declaração, se
gundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita
Federal, fornecida pela entidade beneficiária, em
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independentemente do disposto no art. 47 da Lei nº que esta se compromete a aplicar integralmente os
4.506, de 30 de novembro de 1964: recursos recebidos na realização de seus objetivos

1- Revogado pela Lei nº 9.430, de 27-12-1996. sociais, com identificação da pessoa fisica res-
11 - das contraprestações de arrendamento ponsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir

mercantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis, lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes,
exceto quando relacionados intrinsecamente com a mantenedores ou associados, sob nenhuma forma
produção ou comercialização dos bens e serviços; ou pretexto;

11I- de despesas de depreciação, amortização, c) a entidade civil beneficiária deverá ser reco-
manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas, nhecida de utilidade pública por ato formal de órgão
seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis competente da União.
ou imóveis, :xceto se in~ri~se~amente relacio~ados Art. 14. Para efeito de apuração do lucro real,
com a produçao ou comerclahzaçao dos bens e serviços; fica vedada a exclusão, do lucro líquido do exercí-

IV - das despesas com alimentação de sócios, cio, do valor do lucro da exploração de atividades
acionistas e administradores; monopolizadas de que tratam o § 2º do art. 2º da Lei

V - das contribuições não compulsórias, ex- nº 6.264, de 18 de novembro de 1975, e o § 2Q do
ceto as destinadas a custear seguros e planos de art. 19 do Decreto-lei nº 1.598, de 26 de dezembro
saúde, e beneficios complementares assemelha- de 1977, com a redação dada pelo Decreto-lei nº
dos aos da previdência social, instituidos em favor 1.730, de 17 de outubro de 1979.
dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica; .

VI - das doações, exceto as referidas no § 22 ; .

VII - das despesas com brindes.
§ 1º Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas

com alimentação fornecida pela pessoa jurídica, in
distintamente, a todos os seus empregados.

§ 2º Poderão ser deduzidas as seguintes
doações:

I - as de que trata a Lei nº 8.313, de 23 de dezem
bro de 1991;

11- as efetuadas às instituições de ensino e pes
quisa cuja criação tenha sido autorizada por lei fe
deral e que preencham os requisitos dos incisos I
e 11 ri') flrt.213, da Constituição Federal, até o limi-
te J, meio por cento do lucro operacional, an-
tet • c. ltada a sua dedução e a de que trata o
in' . : :'::Iulllle;

111- as doações, até o limite de dois por cento
do lucro operacíonal da pessoa jurídica, antes de
computada a ·sua dedução, efetuadas a entidades
civis, legalmente constituídas no Brasil, sem fins
lucrativos, que prestem serviços gratuitos em be
neficio de emprElgados da pessoa jurídica doado
ra, e respectivos dependentes, ou em benefício da
comunidade onde atuem, observadas as seguintes
regras:

a) as doaçces, quando em dinheiro, serão feitas
mediante crédito em conta çorrente bancária dire
tamente em nome da entidade ber,:,fi-:-iária;



1988

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social:

XXXIII - proibição de trabalho noturno, peri
goso ou insalubre a menores de 1B (dezoito) e de
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos;

* Inciso XXXIIJ com redação dada pela Emenda
Constitucional nº20, de 15-12 1998.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno,promulgo o seguinte
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e dezenove por cento da população economica- sistência no Executivo, pelas razões mais diver-
mente ativa não consegue, hoje, um posto de tra- sas, deve-se considerar, em contrapartida, que,
balho. Trata-se, qualquer que seja o número diante da magnitude do problema do desempre-
mais próximo da realidade, de um volume muito go, principalmente entre os jovens, e tendo em
significativo. vista que o Governo até agora não tem sido ca-

E entre os grupos sociais com maiores dificulda- paz de propor soluções viáveis para resolver a
des para conquistar um espaço nesse mercado tão questão, nada mais justo do que oferecer á iniciativa
restrito encontra-se justamente o dos jovens à procu- privada um estímulo eficaz para que se disponha a
ra do primeiro emprego - e, mais especificamente, os superar mais esse desafio.
j~~ens c~re~tes, .sem qualificação profissional espe- Diante do exposto, e na certeza de que a
clflca. Nao e novldad~ <: p~radoxo cruel qu~ se ~hes aprovação da norma ora proposta irá trazer o in-
apresenta, com as eXlgenClas - bastante ~~fun.dldas cremento da oferta de empregos para os jovens
en~re os emp"re~adores - de,~Iguma ?xpenencla an- carentes, conclamamos os ilustres colega~ a
tenor, expen.enc.la essa que e Imposslvel, para quem prestarem o seu apoio ao projeto que ora lhes
procura o pnmelro emprego. submetemos à apreciação.

Esses jovens, ao permanecerem nas ruas, tor- _.
nam.se alvo fácil para aexotoração por criminosos de Sala d? Sesso:s, 16 de maio de 2000. -
toda espécie. compõem um farto botsão de Deputado Nllton Baiano.
mão-de-obra barata e descartável para traficantes, LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
rufiões, assaltantes, "pais de rua" e ladrões, entre OORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -
muitos outros. CeDI

Impõe-se, nesse contexto, incentivar a oferta de
vagas de trabalho dirigidas a essas pessoas: jo
vens, sem escolaridade, sem experiência, cujo
único predicado esteja na disposição para traba
lhar e superar o seu infortúnio social.

Eis por que houvemos por bem propor a
instituição de um benefício fiscal destinado às
empresas que oferecerem vagas a esses
pessoas.

A limitação quanto aos dezesseis anos de
idade mínima decorre do

mandamento constitucional: com efeito,
conforme passou a determinar o inciso

XXXiii do art. 7º da Constituição, após a
promulgação da Emenda Constitucional nº 20,
de 15-12-98 - em consonância com o que esti
pula a Convenção nº 138 da OIT

- OrganJzação Internacional do Trabalho -,
essa é a nova idade mínima para o

trabalho, em nosso Pais, salvo na condição
de aprendiz.

Ao se piopor a redução diretamente no valor do
imposto devido, teve-se em mente o objetivo de
abranger também os contribuintes tributados
com base no lucro presumido ou arbitrado, dando
perspectivas de maior eficácia para a norma em
tela.

Se é verdade, finalmente, que a instituição
de incentivos fiscais tem encontrado grande re-



11 - Voto do Relator

Importante a iniciativa desses Projetos, imbuí
dos que estão do sentimento de que se faz necessá
ria uma intervenção da classe empresarial na busca
de caminhos que conduzam a uma diminuição do fla-
gelo da pobreza no País. I ,

Consideramos promissoras as duas 'propostas
de doação, diretamente à família, na forma de bolsas
de estudo e de ajuda de custo para o sêU sustento,
uma vez que a prestação do auxílio, sem a intermedi
ação de entidades de assistência social, tem a vanta
gem de evitar a perda de recursos qu~ se processa na
cadeia, pelas necessidades de manutençao das pró
prias entidades.

Assim, possibilita-se que a empresa doadora
selecione, ela mesma, nas comunidades carentes
aquelas famOias mais necessitadas, fornecendo-lhes de
pronto a ajuda disponível, de forma desburocratizada e,
portanto, mais eficaz.

O incentivo à abertura do mercado de traba
lho para os jovens, ente 16 e 21 anos de idade, fa
vorece, sobretudo, aquele que está à procura do
primeiro emprego, o qual se defronta com toda a
sorte de dificuldades, ante a sempre alegada falta
de experiência.

Aliado a isso, .constata-se serem os jovens
provenientes das classes de baixa renda os que

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 179, DE 1999 que dispõe sobre a legislação do Imposto de Renda
Aprova os textos (*) da Convenção da~ pesso~s jurídicas, para permitir a dedução de do-

138 e da recomendação 146 da Organiza- açoes a c~lanças carentes, na forma de bolsa de estu-
ção Internacional do Trabalho (OIT) sobre do e de ajuda de custo para o s~u su~t:nto e gasto~
idade mínima de admissão ao emprego, assemelhad?s, observad~s as dlsp?slçoe~ qu~nto_a
adotadas em junho de 1973. em genebra. documentaçao da operaçao para efeIto de fJscahzaçao

da Receita Federal.
O Congresso Nacional decreta: O Projeto de Lei nº 2.412/00,' do Deputado
Art. 1º São aprovados os textos da Convenção Marcos Cintra, àpresenta semelhante teor, acres-

138 e da Recomendação 146 da Organização Inter- centando um limite para a dedução, de 2% (dois
nacional do Trabalho (OIT) sobre idade Mínima de por cento) do lucro operacional da pessoa jurídica.
Admissão ao Emprego. Já o Projeto de Lei nº 3.014, de 2000, do Depu-

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do tado Nilton Baiano, distingue-se dos anteriores por
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re- defender a dedução das despesas com a contrata-
sultar em revisão do referido Acordo, assim como ção de jovens carentes, "provenientes das ruas ou
quaisquer ajustes complementares que, nos termos de instituições beneficentes de assistência social",
do art. 49, I, da Constituicão Federal, acarretem de idade entre 16 e 21 anos. Segundo essa propos-
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio ta, a contratação incentivada poderia atingir até 5%
nacional. (cinco por cento) do quadro da empresa, ficando Ii-

Art.2ºEste Decreto Legislativo entra em vigor na mitada a dedução a 1% (um por cento) do Imposto
data de sua publicação. devido.

Senado Federal, em 14 de dezembro de 1999. - No prazo regimental, não foram oferecidas
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente. Emendas aos Projetos.

É o Relatório.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 2.119/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente' determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de Emendas, a partir de 1º de junho de
2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram apresentadas emendas ao projeto e nem aos
seus apensados.

Sala da Comissão, em 12 de junho de 2000. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário

I - Relatório

Trata-se de tramitação conjunta dos Projetos
de Lei nºs 2.119, de 1999, 2.412, de 2000, e 3.014,
de 2000, os quais trazem em comum propostas de
criação de incentivo fiscal do Imposto de Renda
para as pessoas jurídicas, com a finalidade de esti
mular a ação das empresas junto às populações ca
rentes, na forma de doações ou na contratação de
jovens, entre 16 (dezesseis) e 21 (vinte e um) anos
de idade.

O Projeto de Lei nº2.119/99, do Deputado Wagner
Salustiano, propõe alteração à Lei nº 9.249, de 1995,



Complementação de Voto

Durante a discussão da matéria, em Reu
nião Ordinária realizada na presente, data, foi su
gerida, pelos nobres Deputados Henrique Font<;1
na e Eduardo Barbosa, alteração no artigo 1Q do
Substitutivo elaborado por esta Relatória, para in
serir, no § 3º do art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, novo inciso 111, com o seguin
te teor: "os critérios para atendimento desse be
nefício aos destinatários serão definidos e acom
panhados pelos Conselhos Municipais de Assis
tência Social".

Este dispositivo mostra-se imprescindível,
para garantir a atuação dos Conseíhos Municipa
is no acompanhamento e no controle da contrata-

, I

ção de menores, intermediada por entidades be-
neficentes, em vista do incentivo fiscal do Impos
to de Renda ora instituído.

Desta forma, votamos pela aprovação dos
Projetos de Lei nºs 2.119/99, 2.412 e 3.01'412000,
apensados, na forma do substitutivo, incorporan
do a proposta supracitada.

Sala da Comissão, em 13 de dezembro de
2000. - Deputado Celso Giglio, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO
DE LEI Nº2.119, DE 1999

E AOS APENSOS PROJETOS DE LEI
NºS 2.412 E 3.014, DE 2000

Dispõe sobre a instituição de incen
tivo fiscal, no Imposto de Renda das pes
soas jurídicas, para doações I a famílias
carentes e contratação ,de trabalhadores
da faixa etária de dezesseis a vinte e um
anos, alterando a Lei n2 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art.lº O art. 13 da Lei nº9.249, de 26 de dezembro

de 1995, passa avigorar com as seguintes alterações:

"~rt. 13 .
§12º Poderão ser deduzidas as seguintes

doações:

Dezembro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 67931

apresentam mais baixa qualificação profissional, tre dezesseis e vinte e um anos de idade, proveni-
fato que compromete ainda mais as suas poucas entes das ruas ou de instituições beneficentes de
possibilidades de competição nesse mercado de assistência social, observado o seguinte:
trabalho. I - o número de empregados contratados con-

Conforme propõe o Projeto de Lei nº forme as disposições deste artigo não poderá ultra-
3.014/00, as despesas com a contratação dos jo- passar cinco por cento do quadro de pessoal da
vens que se encontrem nas ruas ou oriundos de pessoa jurídica;
instituições de assistência social poderiam ser de- 11- a dedução prevista neste parágrafo fica limi-
duzidas do Imposto a pagar, estabelecendo-se um tada a um por cento do lucro operacional da pessoa
limite, tanto do número de pessoas assim contrata- jurídica, antes do seu cômputo." (NR)
das (5% do quadro de pessoal da empresa), quan- Art. 2º Esta lei ehtra em vigor na data de sua
to do abatimento do Imposto, que ficaria restrito a publicação.
1% de seu valor.., . Sala da Comissão, em 3 de agosto de 2000. -

Parece-nos, assim, factlvel que se aproveitem as Deputado Celso Giglio Relator.
duas idéias aqui oferecidas, sendo, para tanto, neces- '" ,
sária a apresentação de Substitutivo que acrescente à TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
Lei nº 9.249, de 1995, os dispositivos necessários. PROJETO DE LEI Nº 2.119/99

Ante·o exposto, votamos pela aprovação dos Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Projetos de Lei nºs 2.119, de 1999, 2.412, de Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
2000, e 3.014, de 2000, na forma do Substitutivo determinou a abertura,- e divulgação na Ordem do
em anexo. Dia das Comissões - de prazo para apresentação de

Sala da Comissão, em 3 de,agosto de 2000. - emendas, a partir de 08 de agosto de 2000 , por cinco
Deputado Celso Giglio, Relator. sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas

emendas ao substit!Jtivo.
Sala da Comissão, em 14 de agosto de 2000. 

Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

IV~ as doações destinadas acrianças carentes, a
título de bolsas de estudo e ajuda de custo para o
seu sustento, bem como subsídio para cursos
técnicos, até o limite de dois por cento do lucro
operacional da pessoajurídica, antes de computada
a sua dedução, aplicando-se, no que couber, o
disposto no inciso anterior.

§ 3º Poderão ser também deduzidas as des
pesas realizadas com a contratação de jovens, en-



PROJETO DE LEI N!! 2.263-A, DE 1999
(Do Sr. Clementino Coelho e outros)

Institui o Plano Nacional de Hidro
vias e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de Minas e Ener
gia pela aprovação deste e da emenda
apresentada na Comissão, com substi
tutivo (relator: Dep. Moreira Ferreira).

(Às Comissões de Minas e Energia; de
Viação e Transportes; de Finanças e Tributação
(Mérito e Art. 54); e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art 54) - Art. 2~, 11).

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

11- Na Comissão de Minas e Energia:

- emenda apresentada na Comissão

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- substitutivo oferecido pelo relator

- termo de recebimento de emendas ao substitutivo

- parecer da Comissão

- substitutivo adotado pela Comissão

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dispõe sobre a instituição de incentivo
fiscal, no Imposto de Renda das pessoas ju
rídicas, para doações a famílias carentes e
contratação de trabalhadores da faixa etária
de dezesseis a vinte e um anos, alterando a
Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º O art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro

de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 13 .
§ 2º Poderão ser deduzidas as seguintes

doações:
IV - as doações destinadas a crian

ças carentes, a título de bolsas de estu
do e ajuda de custo para o seu sustento,
bem como subsídio para cursos técni·
cos, até o limite de dois por cento do lu·
cro operacional da pessoa jurídica, an
tes de computada a sua dedução, apli
cando-se, no que couber, o disposto no
inciso anterior.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE § 3º Poderão ser também deduzi-o
SOCIAL E FAMíLIA das as despesas realizadas com a contrata

ção de jovens, entre dezesseis e vinte e um
PROJETO DE LEI N

R
2.119, DE 1999 anos de idade, provenientes das ruas ou de

111 - Parecer da Comissão instituições beneficentes de assistência social,
obselVado o seguinte:

A Comissão de Seguridade Social e Família, 1_ o número de empregados contra-
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, una- tados conforme as disposições deste artigo
nímemente, o Projeto de Lei de n

Q
2.119, de 1999, e os não poderá ultrapassar cinco por cento do

de n-s 2.412 e 3.014, de 2000, apensados, com substi- quadro de pessoal da pessoa jurídica;
tutivo, nos termos do parecer do Relator, Deputado Celso 11 _ a dedução prevista neste parágra-
Giglio, com complementação de voto. fo fica limitada a um por cento do lucro

Estiveram presentes os Senhores Deputa- operacional da pessoa jurídica, antes do
dos, Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alber- seu cômputo;
to e Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Ca- 111 _ os critérios para atendimento des-
margo, Alceu Collares, Almerinda de Carvalho, se benefício aos destinatários serão defini-
Ângela Guadagnin, Antônio Palocci, Armando dos e acompanhados pelos Conselhos
Abílio, Carlos Mosconi, Costa Feireira, Djalma Municipais de Assistência Social."

~~~:;d~rJ~~:~~~u~~~~~a~~~n;~,~o~~~~~~~:aM~ Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
rais, Henrique Fontana, Ildefonço Cordeiro, Jandira Feg- publicação.
hali, Jorge Costa, José Unhares, Lídia Quinan, Luci Cho- Sala da Comissão, em 13 de dezembro de
inacki, Osmânio Pereira, Rafael Guerra, Raimundo Go- 2000. - Deputado Jorge Alberto, 1Q Vice-Presidente
mes de Matos, Renildo Leal, Ronaldo Caiado, Saraiva no exercício da Presidência.
Felipe, Saulo Pedrosa, Serafim Venzon, Sérgio CaIValho,
Teté Bezerra, Ursicino Queiroz ~ Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, em 13 de dezembro de
2000. - Deputado Jorge Alberto, 1º Vice-Presidente
no exercício da Presidência. - Celso Giglio, Relator.
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oCongresso NaCional decreta:
, I

..Art. 1°. Fica ins~ituído o Plano Nacional de Hidrovias (PNH),
como ,um dos instrumentos da Política Nacional de· Recursos
HídriCO$ (PNRH) 'previ~tos no art. 5Q da Lei nO 9.433, de 8 de janeiro
de 1997, e da Política,Nacional de Transportes (PNl).

Art. 2°. S~bordinando-:se aos princípios e tendo em vista os
objetivos genéricos da PNRH e da PNT, o PNH visará
especificamente a orientar a utilização racional ,das hidrovias.e dos
recursos das áreas marginais, de forma a contribuir para elevar a
qualid~de d~ vida das populações ribeirinhas, e a proteção e
restauração das condições hídricas dos rios.

,

. 'Art. ~o. ,O PNH abrange as vias navegáveis interiores (rios,
lagos e canais), incluindo suas instalações e acessórios
complementares, e pelo conjunto das atividades e meios

l
públicos e

privados diretos, de operação dos sistemas hidroviários, que
possibiiitem ti uso adequado das. citadas vias como., meio"para
estimular a recuperação ambiental dos rios, o desenvolvimento
regional, o turismo e lazer, a agroindústria e o transporte.
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Art. 4°. O PNH tem como objetivos principais:
Dezembro de 2000

J - Garantir a recuperação física. ambiental e hidrológica dos
rios, navegáveis e potencialmente navegáveis. brasileiros a fim de
garantir a preservação futura da água e fOmentar os usos múltiplos
dos recursos hídricos;

11 - Garantir operação das hidrovias com confiabilidade Je
segurança;

lU - Sistematizar a multimodalidade das hidrovias coai.lOS
demais meios de transporte;

IV - Integrar as bacias hidrográficas onde se encontrem as
hidrovias, através de Sistemas de Gerenciamento Regionalizados,
com ênfase à utilização de tecnologias novas e ambientalmente
adequadas. de forma a maximizar sempre os empreendimentos que
contemplem o uso múltiplo das águas;

V - Realizar estudos, junto aos barramentos para
aproveitamento hidroenergéticos, que representem obstáculo à livre
operação de potenciais hidrovias, no sentido de dotá-los de obras de
transposição, tais como, canais elou eclusas;

VI - Compatibilizar o funcionamento das hidrovias com as
usinas hidroelétricas. estabelecendo junto à ANEEL. critérios de
manutenção de níveis nos reservatórios que garantem as condições
de tráfego de embarcações durante a maior parte do ano;

VII - Instituir os Comitês Regionais de Usuários das Hidrovias,
a fim de criar uma total interação entre a sociedade e o poder
público. para discussão da melhor adequação das hidrovias à sua
vocação de agente fomentador do desenvolvimento regiçnal
ambientalmente equilibrado;

VIU - Eraborar cartilha com orientações e recomendações
sobre a forma de ocupação das áreas marginais às hidrovias.
visando a melhoria e harmonização das margens dos rios com as
atividades vinculadas à utilização da água;

IX - Definir a regulamentação dos serviços públicos
vinculados ao uso das hidrovias, passíveis de transferências pelo
setor privado.

Art. 5Q
• O PNH será elaborado e quando necessário

atualizado, por um Grupo de Coordenação, dirigido por uma
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"Comissão Interministerial para as Hidrovias", cuja composição e
forma de atuação serão definidas em decreto do Poder Executivo.

§ 1°. O Plano será submetido pelo Grupo de Coordenação à
"Comissão lntenninisterial para as Hidrovias", à qual caberá aprová
lo, com audiência do Conselho Nacional de Meio Ambiente _.
CONAMA - e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

§ 2°. O Plano será aplicado com a participação da União, çtt$;
Estados, dos Municípios, e Entidades Públicas e Civis vinculadé1$ âs
hidrovias.

§3°. Fica criado o Comitê Executivo de Gestão de Hidrovias,
vinculado ao Ministério dos Transportes, atuando em parceria com os
Ministérios da Integração Nacional, Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, Minas e Energia e Gestão e Orçamento, com a finalidade
de executar o Plano Nacional de Hidrovias.

Art. 6°. O PNH será elaborado e executado observando
normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da
qualidade do meio ambiente, estabelecidos pelo CONAMA, que
contemplem, entre outros, os seguintes aspectos: urbanização;
ocupação e uso do solo e das águas; parcelamento e
remembramento do solo; sistema viário e de tran~porte; habitação e
saneamento básico; turismo, recreação e lazer; patrimônio natural,
histórico, étnico, cultural e paisagístico. .

Parágrafo primeiro. Para a consecução das finalidades
dispostas no caput, institui-se o Fundo de Fomento e Conservação
de Hidrovias, a ser gerido pelo Comitê a que se refere o § 3° qo
artigo 5° Resta lei, e que será provisionado através da cobrança de
1% (um por cento) sobre a receita bruta da geração hidroelétrica.

Art. 10. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em áreas
públicas. bem como os terrenos marginais e as praias fluviais, são
bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre,
livre e franco acesso a elas e a água, em qualquer direção e sentido,
ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança
nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica.

Art. 8°. O Poder Executivo regulamentará esta le', no que
couber, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 9°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
Dezembro de 2000

o presente Projeto de Lei, que institui a Plano Nacional de Hidrovia, surgiu
de contatos que mantivemos com vários especialistas no assunto, com vistas a
um aproveitamento racional e otimizado dos nossos rios, levando em conta os
fatores complexos dos múltiplos usos das águas e as diretrizes estabelecidas na
Lei nO 9.433, de 1997.

A par de projetos localizados em nosso País, sentimos a necessidade da
criação de um plano nacional de hidrovias, pela ausência de diretrizes a um
sistema fundamental de transporte, ambientalmente recomendável e de baixg
custo, de grande impacto à produção nacional, nos seguintes termos:

o desenvolvimento do transporte fluvial interior no Brasil é ainda incipiente,
apresentando uma participação diminuta na produção nacional de transporte de
carga, girando em tomo de apenas 1%.

o problema da viabilização de nossas hidrovias, passa por um
aprofundamento da discussão da necessidade de alteração da nossa matriz de
transportes.

A reestruturação do Estado brasileiro vem determinando os passos dessas
mudanças, mas é fundamental que se aproveite esse momento para desmistificar
os preconceitos existentes em relação à utilização dos rios como eixos de
desenvolvimento.

Basta ver algumas nações desenvolvidas, as quais dispõem de boa
quantidade de cursos de água natural, o quanto dão importância a esse sistema
de transporte, fator de diminuição de custos. sendo essencial a garantir
competitividade no mercado internacional.

Para ilustrar o acima dito, transcrevemos a composlçao da matriz de
transporte comparando o sistema americano e o brasileiro:

EUA Brasil
Rodovia 16% 67%
Ferrovia 24% 28°"
Hidrovia 60% 5%
Fonte: ~etim InfonnatiVo da Federaçlo da Agriculhra do Estado do Paraná. rfl585, Ano XN.Pág. 7, Encarte Especial.
Vl8gem Técnica aos EUA.

Trazemos, também, dados da composição da matriz de transporte de
cargas da China, país continental, para identificarmos uma das causas.que faz
com que esse pais tenha expressiva competitividade:



Quinta-feira 14 67937
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Fonte: Boletim NaCIOnal de estaUsticas da Repúbfica Popular dli Ctúna. 1998•

, ,
Rodovia 543,8 milhões 14,5
Ferrovia 1,229 bilhões 32.8
Aéreo 3,35 milhões 1,0-
Hidrovia 1.936 bilhões 51..7
,Total 3,741 bilhões 100,0.

Dezembro de 2000

• 'I O nível de degração de toda malha hídrica brasileira é altíssimo, e 0$

,r~sultados dessa situação serão sentidos no futuro próximo com consequências.
.catastróficas. Por outro lado, as ações ambientais que estão sendo tomadas são
extremamente tímidas e não constituem-se nos instrumentos úteis para resgatar
as condições de equilíbrio originais dess~ carpos hídricos.

I

Essa constatação é essencial para compreender-se a falta de estímulo às
-hidrovias, Pois a navegação necessita dE:t condições ambientais favoráveis para
ser implantada sem interrupções que a comprometem operacionalmente.

Outros fatores contribuem para essa condição de desestímulo ao setor
bidroviário:

a)' À exceção da Bacia do'Am~nas os demais rios brasileiros apresentam
restrições à navegação natural, ou seja, pressupõem obras civis para a
retificação do curso ,d'água: barragens dotadas de edusas e canais de
navegação, o que implica na destinação de recursos financeiros;

b} O aproveitamento dos recursos hídricos no país não foi pautado pelo critério de
utilização múltipla, apesar do disposto no Código de Águas de 1934, que reza
sobre ta obrigatoriedade de manutenção de condições que g~rantam a
navegação quando do barramento dos rios. Essas regras nunca foram
criteriosamente observadas prevalecendo a exclusividade do aproveitamento
energético;

c) Esse cenário reproduz a pouca integração ocorrida no processO de
planejamento de utilização dos recursos hídricos, no sentido de reali~r o
aproveitamento'integral dar'ágoa; ,

d) Além da ausência de um planejamento voltado a viabilizar a mullimodalidade, Q
sistema hidroviárío nacional enfrenta um outro problema que diz respeito à
inexistência de legislação específica, distinta da regulamentação da navegação
marítima~

...... '

essões, em f) dezembro de ;1999.
,,""-\' , , e---...

I, ~ ..-J~

~~~~lCJmentjno Coelho - PPS-PE
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Deputado Edinho

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997.

INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE
RECURSOS HÍDRICOS, CRIA O SISTEMA
NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE
RECURSOS HÍDRICOS, REGULAMENTA O
INCISO XIX DO ART. 21 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E ALTERA O ART. 1° DA LEI N° 8.001,
DE 13 DE MARÇO DE 1990, QUE MODIFICOU A
LEI N° 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989.

TÍTULO I
Da Política Nacional de Recursos Hídricos

.......................................................................................................................................................................................................................

CAPÍTULO IV
Dos Instrumentos

Art. 5° São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
I - os Planos de Recursos Hídricos;
II - o enquadramento dos corpos de água em classes, seIDJ.ndo os usos

preponderantes da água:

111 - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos:
V - a compensação a municípios:
VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

.............................................................................................................. "' ..

................................................................................................................................................................. .
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TEXTO/JUSTIFICAÇÁO
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EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao rol de órgãos que comporão o Comitê Executivo de Gestão
de Hídrovias, o Comando da Marinha.

Art. Sl! , ..
§ }.9. •__.. __.._ __ _ _ ..__ _

§ 22 ___.._ __ .. _
§ 3!! Fica criado o Comitê Executivo de Gestão de Hidrovias, vinculado ao

Ministério dos Transportes, atuando em parceria com os Ministérios da Integração
Nacional; Meio Ambiente; Minas e Energia; Planejamento, Orçamento e Gestão;
e Comando da Marinha, com a finalidade de executar o Plano Nacional de
Hidrovias.

JUSTIDCATIVA

o Comitê Executivo de Gestão de Hidrovias não pode prescindir da
participação de wn representante da Marinha. do Brasil considerando, principalmente, a
responsabilidade deste Órgão com a segurança da navegação em nossas hidrovias. Tal
atribuição é reconhecida dentro dos objetivos principais do Plano Nacional de Hidrovias
(PNH), conforme disposto no inciso lI, do Art. 4~ da Proposição.

/ n 1\

. /' ~ ..... I ASSINATURA PARLAMENTAR {

12 I 04 /2000

DATA

I )
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR 2.263/99

Nos tennos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação ,de
emendas, a partir de 10-4-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, foi apresentada 1 (uma) emenda ao
projeto.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2000. - Leni·
valda D. S. A. Lobo, Secretária.

I - Relatório

Através da iniciativa em epígrafe, seus ilustres
subscritores intentam instituir o Plano Nacional de Hi
drovias (PNH), que se apresenta como um dos instru
mentos da Política Nacional de Recursos Hídricos
(PNRH) listados no art. 52 da Lei nº 9.433, de 8 de ja
neiro de 1997, e também da Política Nacional de
Transportes (PNT).

O PNH compreenderá as vias navegáveis interi
ores (rios, lagos e canais), suas instalações e acessó
rios, o conjunto das atividades e meios públicos e pri
vados diretamente aplicados à operação dos siste
mas hidroviários, que possibilitem o uso das hidrovias
como meio para estimular a recuperação ambiental
dos rios, o desenvolvimento regional, o turismo e lazer,
a agroindústria e o transporte.

O Projeto subordina o PNH aos princípios e ob
jetivos genéricos adotados pelo PNRH e PNT, e lhe
confere a específica destinação de orientar:

• a utilização racional das hidrovias edos recursos
das áreas marginais, de fomia a contribuir para elevar a
qualidade de vida das populações ribeirinhas;

• a proteção e restauração das condições hídricas
dos rios.

• Na mesma trilha, o Projeto enumera como
objetivos principais do PNH:

• garantir a recuperação física, ambiental e hidro
lógica dos rios, bem como as condições operacionais
das hidrovias;

• integrar as bacias hidrográficas, sob Sistemas
de Gerenciamento Regionalizado;

• realizar estudos para obras de transposição
de obstáculos à livre navegação, junto às barragens
para aproveitamento hidroenergético;

• compatibilizar o funcionamento das hidrovias
com as usinas hidroelétricas, em comum acordo com a
Aneel;

• instituir Comitês Regionais de usuários das
Hidrovias, para interação da sociedade edo poder pú
blico em prol da melhor adequação das hidrovias ao
desenvolvimento ambientalmente equilibrado;

• elaborar cartilha de orientações e recomenda
ções sobre ocupação das áreas marginais às hidrovias;

• dispor sobre os serviços públicos vinculados ao
uso das hidrovias, passíveis de transferência ao setor
privado.

O Projeto atribui a formulação e atualização do PNH
a um grupo de coordenação, dirigido por uma Comissão
Interministerial para as Hidrovias, a quem caberá aprovar
o Plano, com audiência do Conselho Nacional do Meio
Ambiente e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

Também prevê a criação do Comitê Executivo
de Gestão de Hidrovias, vinculado ao Ministério dos
Transportes, atuando em parceria com os Ministérios
da Integração Nacional, Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, Minas e Energia e Gestão e Orçamento,
com a finalidade de executar o PNH.

O Plano envolverá a participação da União, Esta
dos, Municípios e entidades públicas e civis vinculadas
às hidrovias.

A elaboração e execução do PNH deverão obser
var normas, critérios e padrões relativos ao controle e à
manutenção da qualidade do meio ambiente, estabele
cidos pelo Conama, que contemplem, entre outros, os
seguintes aspectos: urbanização; ocupação e uso do
solo e das águas; parcelamento e remembramento do
solo; sistema viário e de transporte; habitação e sanea
mento básico; turismo, recreação e lazer, patrimônio na
tural, histórico, étnico, cultural e paisagístico.

Para consecução dessas finalidades, o Projeto
institui o Fundo de Fomento e Conservação de Hidro
vias, a ser gerido pelo retromencionado Comitê Exe
cutivo de Gestão de Hidrovias, dito Fundo será provi
sionado através da cobrança de 1% sobre a receita
bruta da geração hidroelétrica.

Finalmente, a proposição, refletindo o direito há
muito vigente, considera bens públicos de uso comum
os lagos, rios e quaisquer correntes de água em áreas
públicas, bem como os terrenos marginais e as praias
fluviais, com livre acesso, em qualquer direção e senti
do, ressalvados os trechos sujeitos a regime específico.

Ao Poder Executivo fixou-se o prazo de 180 dias
para regulamentar a lei, a quem caberá inclusive
dispor sobre a composição e atuação da Comissão
Interministerial para as Hidrovias.
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Em prol da iniciativa, mencionam os Autores necessidade de emenda que contemple a presença da
que o Projeto tem em vista o aproveitamento racional Força Singular entre os órgãos listados no § 3º do art. 5º
e otimizado dos nossos rios, levando em conta os fa- para compor o Comitê Executivo de Gestão de Hidrovias,
tores complexos dos múltiplos usos das águas e as devendo atuar em parceria com o Ministério dos
diretrizes estabelecidas pela Lei n!l9.433, de 1997. Transportes na execução do Plano Nacional de

Nesse contexto, a necessidade de criação do Hidrovias.
plano nacional de hidrovias advém da ausência de di- Em prol da proposição, aquele Comando põe em
retrizes pflra um sistema fundamental de transporte, relevo os fundamentos e objetivos da Política Nacional de
ambientalmente recomendável e de baixo custo, de Recursos Hídrfcos nos quais se inspira o Projeto, e ressal-
grand~ impacto à produção nacional. ta a importância que a água deverá assumir no século

À luz de estudos comparados, procuram demons- XXI, como recurso finito, essencial e de múltiplos usos.
trarque a viabilização das hidrovias brasileiras passa pela ,Menciona, ainda, a circunstância de que a Lei
alteração de nossa matriz de transportes, e pelo fortaleci- ~as Aguas, apesar de responsabilizar a União e os
mento das ações ambientais, em face da diminuta partici- Estados no tocante à gestão dos recursos hfdricos, tam-
pação das aquavias no transporte geral de cargas, de par bém transfere à comunidade, representada por seu Co-
com o elevado nível de degradação da malha hídrica. mitê de Bacia, a decisão sobre os meios empregados na

Por remate, alinha diferentes fatores que contribuem consecução dos objetivos da Lei.
para desestimular o setor hidroviário no Pafs, em cujo ce- Outra importante contribuição da Marinha parq a
nário sobressai a ausência de planejamento para viabilizar análise do Projeto traz a lume a necessidade de rever a
a multimodalidade e de legislação setorial própria. matriz do sistema de transporte brasileiro, para utilizar as

A esta relataria aportaram as manifestações hidrovias como eixos de desenvoMment~, e~peciCl;lm~n-
oriundas da Pasta dos Transportes e do Comando da te no transporte de cargas, como alternativa as rodOVias,
Marinha do Brasil. à vista dos potenciais das diferentes bacias hidrográficas

.. . _ _ ,... . brasileiras e tendo em vista o quadro comparativo de
. A primeira faz obJeçoe~ ~m relaçao a 1~lclatlva, cargas transportadas, referentes a diversos pafses.

baSicamente em torno das atiVidades e cometimentos . . .
previstos para a Comissão Interministerial para as Hi- Enfatlza o Informante, em favor do ProJeto, que este:
drovias, sob o argumento de que a operação do trans- • deverá contribuir para a melhoria do aprovei-
porte aquaviário e a implantação da infra-estrutura hi- tamento de toda a malha hídrica brasileira, principal-
droviária constituem tarefas do Ministério dos Transpor- ~ente pel,a falta de u':la_políticapara.o seu desen~ol-
tes, e haveria dificuldades de planejar um sistema inte- vlmento, fixando condlçoes ambientaiS para a sua Im-
grado de transportes, na medida em que um de seus planta~ão, sem interrupções que a comprometam
modos estaria subordinado ao Plano a ser elaborado operacionalmente;
por aquela Comissão multipartite. • permitirá, ainda, o desenvolvimento de plane-

Acrescenta que a compatibilização dos interesses jamento desti.nad~a viabili,~ar a mult~n:'0dalidade, cH-
do transporte sobre água com os da preservação dos re- ando uma leglslaçao especifica, que vira complementar
cursos hídricos deve ser alcançada com os instrumentos a regulamentação da navegação marítima;
e processos definidos na Lei nº 9.433199, a denominada • garantirá a recuperação física, ambiental e hi-
"Lei das Águas", a qual, ao submeter as interferências drológica dos rios navegáveis e potencialmente nave-
nos corpos hídricos a aprovações dos órgãos especiali- gáveis, fomentando os usos múltiplos dos recursos
zados na sua defesa, não dá a estes últimos a função de hidrfcos;
planejar todos os sistemas interferentes. • contribuirá para a garantia da operação das

Propõe, por fim, que o Plano a ser institufdo pela hidrovias com confiabilidade e segurança;
Lei se denomine Plano Naqional de Preservação Hidro- • integrará as bacias onde se encontram as hl-
gráfica, por considerar inadequado o termo "hidrovias", drovias, através de Sistemas de Gerenciamento Re-
desde que designa vias aquáticas preparadas para a na- gionalizados, de forma a maximizar sempre os em-
vegação mercantil, o que implicaria ajustar os arts. 1º, 22, preendimentos que contemplam o uso múltiplo das
32 e 5º do Projeto, além de indicar a retirada da menção águas;
ao PNT (a~s. 1º e,2º) e a .exclusão ~o~ incLsQs 11, 111, VII e ! incentivará a realização de estudos, junto aos
IX do art. 4-, que Integranam os obJetiVOs do Plano. barramentos, para o aproveitamento hidroenergético, que

A sua vez, o Comando da Marinha posiciona-se representem obstáculos à livre operação de potenciais
francamente favorável à iniciativa, apenas enfatizando a hídricos, dotando-os de obras de transposição;
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Dé-se ao art. 4°, constante do art. 1° do PL nO 2.316, de 2.000, a seguinte redação:

•Art. 4° São beneficiários dos recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste os produtores e empresas, pessoas
físicas e jurídicas, além das cooperativas de produção que desenvolvam atividades
produtivas nos setores agropecuário, mineral, industrial e agroindustrial das regiões Norte e
Nordeste e nos setores agropecuário, mineral, industrial e agroindustrial, bem como nos
setores comercial e de serviços da região Centro-Oeste desde que explorados por _
pequenas e médias unidades de produção, conforme estabelece a legislação específica~.

JUSTIFICAÇÃO

o beneficio da extensão do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
para os setores comercial e de serviços, como quer o projeto original, SÓ faz sentido se
destinado ao desenvolvimento das pequenas e médias unidades de produção por três
razões principais. A primeira é que o processo de desenvolvimento só se.solidifica no
sentido de ampliar a base produtiva e de distribuir melhor os seus efeitos sé direcionado
para aquelas unidades de produção geralmente esquecidas e que vêm sempre a reboque
dos grandes grupos econômicos já consolidados. A segunda é que são exatamente as
pequenas e médias unidades de produção as que geram maior quantidade de emprego em
seu conjunto - estão aí as estatísticas do IBGE como prova. A terceira é que as próprias
características da região Centro-Oeste. onde predominam vastas extensões de terras;
pedem o incentiw e o apoio às pequenas e médias unidades de produção como forma
socialmente mais justa de ocupação do solo urbano e rural e economicamente mai~

eficiente de potencialização da exploração dos setores comercial e de serviços, em,
especial de estilo moderno - exemplos contemporâneos marcantes são. de um lado, as
firmas de consultoria econômica e financeira, prestação de serviços de informática,
desenvolvimento de softwares, e de outro lado, as empresas que passaram a ser
administradas por seus empregados como proprietários ou como arrendatários. .

r te/v] /UlrP ~.~ .•..,~~



Institui o Plano Nacional de Hidrovias
e adota outras providências.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
NR 2.263, DE 1999

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica instituído o Plano Nacional de Hidro
vias (PNH), como um dos instrumentos da Política
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) previstos no
art. 5º da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e da
Política Nacional de Transportes (PNT).

11 - Voto do Relator

o PNH, devendo abranger as vias navegáveis
interiores, suas instalações e acessórios, e o conjunto
das atividades e meios de operação dos sistemas hi
droviários, visa, especificamente, a orientar a utiliza
ção racional das hidrovias e dos recursos das áreas
marginais, de forma a contribuir para elevar a qualida
de de vida das populações ribeirinhas e a proteção e
restauração das condições hidrológicas.

Ao instituir a gestão colegiada e plurirepresenta
tiva dos vários setores da administração pública en
volvidos com os recursos hídricos, o Projeto caminha
no rumo certo, de organizar o gerenciamento das
múltiplas aplicações e benefícios que se extraem das
vias navegáveis, não apenas no relativo ao transpor
te, mas na geração de energia, na irrigação, na pisci
cultura, no abastecimento de água às populações.
Por conseguinte, não se pode pretender que apenas o
Ministério dos Transportes fique incumbido do planeja
mento e gestão do sistema viário, no qual interferem as
ações de tantos setores relevantes.

Demais disso, a reunião dos vários órgãos que
interferem nos assuntos ligados a recursos hídricos,
navegabilidade das hidrovias, transportes aquaviário,
aproveitamento energético e para outros fins, ou às
questões ambientais que permeiam os múltiplos usos
das águas correntes, só pode contribuir para evitar
superposições ou paralelismos das ações de governo
e a dispersão dos investimentos em obras e progra
mas de desenvolvimento das bacias hidrográficas.

Não vejo, portanto, como óbice ou comprometi
mento da atuação do Ministério dos Transportes, - o
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• compatiblizará O funcionamento das hidrovias qual, naturalmente, institucionalmente, continuará res-
com as usinas hidroelétricas, juntamente com a ANEEL ponsável pela execução das qbras hidroviárias -, a pre-
(Agência Nacional de Energia e Eletricidade), de modo a sença de órgão colegiado multirepresentativo, para for-
garantir as condições de tráfego de embarcações durante mulação de diretrizes e políticas setoriais, que a todos
a maior parte do ano; interessam e dizem respeito, não apenas circunscritos

• instituirá os Comitês Regionais de Usuários às responsabilidades de uma Pasta. Hoje, mais. que
das Hidrovias, a fim de criar uma total interação entre a nunca, as ações de governo, a implementação das polí-
sociedade e o poder público. ticas públicas e dos programas de desenvolvimento as-

Transcorrido o prazo para o emendamento, o Sr. sum:~ caráter.multidi~c!plinar e a co-respons~bilidaqe
Deputado Aldir Cabral ofereceu emenda aditiva, ao ex- de vanos par~elros, eXlgmdo de todos a capacidade de
c1usivo intento de incluir o "Comando da Marinha" entre atuar em eqUIpe e de forma coordenada.
os órgãos que comporão o Comitê Executivo de Gestão A sua vez, pelas mesmas razões, o Comitê Executi-
de Hidrovias. vo de Gestão de Hidrovias não deve constituir-se órgão

A proposição acha-se distribuída a esta Comissão, vinculado apenas ao Ministério dos Transportes, "atuando
e à de Viação e Transportes, que falarão sobre o mérito, em pa:ceria".co~ os de~~is ~jnistérios, mas sim vinc~-
além da indispensável audiência da Comissão de Finan- lar-se a Comlssao Intermlmstenal e ser composto atraves
ças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Redação, da participação de cada uma das Pastas envolvidas.
para o exame de adequação financeira eorçamentária e de Assim, quanto ao pleito oriundo do Comando da Ma-
admissibilidade constitucional, respectivamente. rinha, também entendo perfeitamente plausível, cuja omis.:

são entre os órgãos co-responsáveis pelo Comitê Executiw
só pode ter resultado de mero lapso ou iflaclvertência

Se há reparo a fazer à proposição,.prende-se ao
fato de buscar provisionar o "Fundo, de Fomento e
Conservação de Hidrovias" através da cobrança de
1% (um por cento) sobre a receita bruta da geração
hidroelétrica, sobrecarregando, pois, apenas um setor
e olvidando os demais usuários dos recursos hídricos,
para diferentes fins, com Intuito comercial.

Afigura-se procedente, aindEj, a crítica quanto
aos aspectos legais da cobrança da citada pro~isão,

que o Projeto não qualifica como taxa, adicional, con
tribuição ou imposto, embora o sentido aponte para a
composição tarifária das concessionánas dos servi
ços ou exploração das hidrovias.

Ao cabo destas considerações, manifesto~me

no sentido da aproximação das proposições principal
e acessória, mas nos termos do substitutivo anexo.

Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2000. 
Deputado Moreira Ferreira, PFL - SP.
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Art 2º O PNH visará especificamente a orientar a IX - definir a regulamentação dos serviços pú-
utilização racional das hidrovias e dos recursos das áre- blicos vinculados ao uso das hidrovias, passíveis de
as marginais, subordinando-se aos princípios e tendo transferência ao setor privado.
em vista os objetivos genéricos do PNRH e da PNT, de Art 5º O PNH será elaborado e, quando neces-
forma a contribuir para elevar a qualidade de vida das sário, atualizado por um grupo de coordenação, sob a
populações ribeirinhas, e a proteção e restauração das direção da Comissão Interministerial para as Hidrovias,
condições hídricas dos rios. cuja criação cabe ao Poder Executivo, que também

Art 3º O PNH abrange as vias navegáveis interio- definirá sua composição e forma de atuação.
res (rios, lagos e canais), incluindo suas instalações e § 1º O Plano será submetido à aprovação da Co-
acessórios ou complementos, e o conjunto das ativida- missão Interministerial para as Hidrovias, após audiência
des e meios públicos e privados diretos, de operação dos do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA e
sistemas hidroviários, que possibilitem o uso adequado do Conselho Nacional de Recursos Hidrícos.
das citadas vié:l,s como meio para estimular a recuperação § 2º O Plano será executado com a participação da
ar.lbiental das aquavias, o desenvolvimento regional, o União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e
turismo e o lazer, a agroindústrta e o transporte. demaís entidades públicas ecMs vinculadas às hidrovias.

Art 4º O PNH tem como objetivos principais: § 3º O Poder Executivo disporá também sobre a
1- garantir a recuperação física, ambiental e hidro- criação do Comitê Executivo de Gestão de Hidrovias,

lógica dos rios brasileiros navegáveis e potencialmente vinculado à Comissão Interministerial para as Hidro-
navegáveis, a fim de garantir a preservação futura da vias, que atuará sob a coordenação do Ministério dos
água efomentar os usos múltiplos dos recursos hídricos; Transportes, em parceria com os Ministérios da Inte-

11_ garantir a operação das hidrovias com confia- gração Nacional, do Meio Ambierlte, de Minas e Ener-
bilidade e segurança; gia, do Planejamento, Orçamento e Gestão, e o Co-

111 - sistematizar a multimodalidade das hidrovias mando da, Marinha, ,com,a finalidade de executar o
com os demais meios de transporte; Plano Nacl~nal de Hldr~vlas.

IV - integrar as bacias hidrográficas onde se 10- A~t. 6,- O PNH sera el~b.o~ado e ex,:cutado ~om

I, h'd' t ' d 't d ' observancla das normas, crlterlos e padroes relatiVOS
ca Izem as I rovlas, a raves e SIS emas e gerencl- t I à t - d I'd d d '

" A , ,_ ao con ro e e manu ençao a qua I a e o meIo am-
amento regionalizados, com enfase na utlllzaçao de b' t t b I 'd I C t I
tecnologias novas e ambientalmente adequadas, de I~n e, ~s a e eCI os, ~e o ona~a: que con emp em,
forma a maximizar sempre os empreendimentos que en re ou ros, o~ se~uln es aspec os.
contemplem o uso múltiplo das águas; I - urbamzaçao; ,

V - realizar estudos sobre barramentos para 11 - ocupação e uso do solo e das aguas;
aproveitamento hidroenergético, que representem 111 - parcelamento e remembramento do solo;
obstáculo à livre operação de potenciais hidrovias, no IV - sistema viário e de transporte;
sentido de dotá-Ias de obras de transposição, tais V - habitação e saneamento básico;
como canais e/ou eclusas; VI - turismo, recreação e lazer;

VI - compatibilizar o funcionamento das hidrovias VII- patrimônio natural, histórico, étnico, cultural e
com as usinas hidroelétricas, estabelecendo junto à paisagístico.
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, crité- § 1ºPara a consecução das finalidades estatuí-
rios de manutenção de níveis nos reservatórios, que das no caput, fica o Poder Executivo autorizado a ins-
garantam as condições de tráfego de embarcações tituir Fundo de Fomento e Conservação de Hidrovias,
durante a maior parte do ano; a ser gerido pelo Comitê a que se refere o § 3º do art.

VII- instituir os Comitês Regionais de Usuários das 5º, e que será provisionado através da cobrança da
Hidrovias, a fim de propiciar a interação entre a sociedade parcela definida no parágrafo seguinte.
e o poder público, para discussão da melhor adequação § 2º A composição tarifária dos preços dos ser-
das hidrovias à sua vocação de agente fomentador do viços ou aproveitamentos de qualquer natureza que
desenvolvimento regional ambientalmente equilibrado; explorem ou utilizem recursos hídricos, de forma co-

VIII - elaborar cartilha com orientações e reco- mercial, para fins energéticos, de transporte, agroin-
mendações sobre a forma de ocupação das áreas mar- dustrialização, irrigação, piscicultura, abastecimento
ginais às hidrovias, visando à melhoria e harmonização ou lazer, incluirá parcela destinada à formação do
das margens dos rios com as atividades vinculadas à Fundo, em percentual ou valor sob a forma de arre-
utilização da água; cadação fixados pelo Poder Público competente,
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USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO

ICOMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

AUTOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA

PROJETO DE LEI NO 2.316,DE 2000

PARTIDO
PSDB

UF
CE

ModifICa o Art. 4° da Lei rf 7.827, de 27 de setembro do

1969, quo regW8ITIenta o Art. 159, inciso I. alinea "c", dI
Constituiçio Federal, institui o Fundo ConstJtucionaJ dE
Financiamento do Norte- FNO, o Fundo constitucional dE
Financiamento do Nordeste- FNE e o Fundo ConstitUCional dE
financiamento do centro-Oeste- FeO, e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA N-

DI-se ao Art. 1° do Projeto a seguinte nKlaçlo:

"Art. 1° O Art. 4° da Lei no 7.827, da 27.09.89, passa a vigorarcom
li seguinte redação:-

"Art "0 SIo beneficiários dos recursos do$ fundos
COnstitucionais de Financiamento do NoIte, Nordeste e Centre>
oeste os produtores e empresas, pessoas f1sicas e juridicas, alén
das cooperativas de produçio que desenvolvam atividade!
produtivas nos setores agropecuário, mineral, industrial,
agroidustrirll, comercial e de prestação de serviços das regiõm
NQIte, Nordeste e centro-Oeste.·

JUSTIFICAÇÃO

Temos por objetivo, ao propor a presente emenda, contemplar as regi6es Norte e Nordeste como beneficiáriBll
de recurso!! dos Fundos Constitucionais do Norte, Nordeste e centro-Oestc, inclUSiVe no setor do comércio e prestação dE
erviços.

O Projeto de Lei iniciai, de nO 2.316 de 2000, baliza a alocaçlo de recursos dos Fundos COnstitucional!
supracitar:kl!l, aos setores agropecuário, mineral, IntlUstrlal e agroinduslr1al, excluindo, para as regUles Norte e Nordeste, ~

alccação de recursos para o comércio e prestadores de serviços.

Temos, nas regiões Noite e Nord8Sle, com ênfase à segunda, um mercado consumidor expressivo, COlT
~nde participaçAo nominal na renda nacIona~ o que resulta em grande potencial de expando do com6rcio.

Tendo em vista as considet'aç&ls aclma. e, destacando por fim que o comércio tem alto grau de absorção dE
mIo-de-obra, amenlzsndo o desemprego, sugerimos nesta Emenda, a lncIusAo do comércio e dos pl1lStadores de selVÍÇOll
como setoms a serem beneficiados com verbas dos Fundos Conlltifucionais ora abordados.,

J:J,.2..J 0.0
DATA ,ASSINATURA PARLAMENTAR



SUBSTITUTIVO ADOTADO - CME

Institui o Plano Nacional de Hidrovias
e adota outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica instituído o Plano Nacional de Hidro

vias (PNH), como um dos instrumentos da Política
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) previstos no
art. 52 da Lei nQ 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e da
Política Nacional de Transportes (PNT).

Art. 2Q O PNH visará especificamente a orientar a
utilização racional das hidrovias e dos recursos das áre
as marginais, subordinando-se aos princípios e tendo
em vista os objetivos genéricos do PNRH e da PNT, de
forma a contribuir para elevar a qualidade de VIda das
populações ribeirinhas, e a proteção e restauração das
condições hídricas dos rios.

Art. 3º O PNH abrange as vias navegáveis interio
res (rios, lagos e canais), incluindo suas instalações e
acessórios ou complementos, e o conjunto das-ativida
des e meios públicos e privados diretos, de operação dos
sistemas hidroviários, que possibilitem o uso adêquado
das citadas vias como meio para estimular a recupera
ção ambiental das aquavias, o desenvolvimento regional,
o turismo e o lazer, a agroindústria e o transporte.

Art. 42 O PNH tem como objetivos principais:
1-garantir a recuperação física, ambiental e hidroló

gica dos rios brasileiros navegáveis e potencialmente na
vegáveis, a fim de garantir a preservação futura da água e
fomentar os usos múltiplos dos recursos hídricos;

11 - garantir a operação das hidrovias com
confiabilidade e segurança;

111- sistematizar a multimodalidade das hidrovias
com os demais meios de transporte;

IV - integrar as bacias hidrográficas onde se lo
calizem as hidrovias, através de sistemas de gerenci
amento regionalizados, com ênfase na utilização de
tecnologias novas e ambientalmente adequadas, de
forma a maximizar sempre os empreendimentos que
contemplem o uso múltiplo das águas;

V - realizar estudos sobre barramentos para
aproveitamento hidroenergético, que representem
obstáculo à livre operação de potenciais hidrovias, no
sentido de dotá-Ias de obras de transposição, tais
como canais e/ou eclusas;

VI- compatibilizar o funcionamento das hidrovi
as com as usinas hidroelétricas, estabelecendo junto à
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, critérios
de manutençã::> de níveis nos reservatórios, que garan-

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 2.263/1999
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conforme dispuser o regulamento, constituindo obri- Sala da Comissão, 13 de dezembro 2000. -
gação solidária do concessionário ou permissionário Luiz Antônio Fleury Filho, Presidente.
dos serviços ou explorador dos recursos hídricos e
dos usuários ou consumidores a realização da dita
receita.

Art 72 Os lagos, rios e quaisquer cursos d'água
em áreas públicas, bem como os terrenos marginais e
as praias fluviais, constituem bens públicos de uso
comum do povo, sendo assegurado, sempre, o livre e
franco acesso ao leito e às margens, em qualquer di
reção e sentido, ressalvados os trechos considerados
de interesse da segurança nacional ou incluídos em
áreas protegidas por legislação específica.

Art. 82 O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2000. 
Deputado Moreira Ferreira, Relator.

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 22-8-2000, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao substitutivo oferecido pelo Relator.

Sala da Comissão, 30 de agosto de 2000. 
Lenivalda D. S. A. Lobo, Secretária.

11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente,
com Substitutivo, o Projeto de Lei nº 2.263/99, do
Senhor Clementino Coelho e outros, bem como a
emenda apresentada na Comissão, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Moreira Ferreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Luiz Antônio Fleury Filho, Presidente; Airton
Dipp, Antônio Jorge, Félix Mendonça, Gervásio
Silva, Gilberto Kassab, Ivânio Guerra, José Car
los Aleluia, José Janene, Juquínha, Lael Varella,
Lincoln Portela, Luiz Sérgio, Marcos Lima, Morei
ra Ferreira, Olímpio Pires, Pedro Pedrossian,
Professor Luizinho, Renildo Leal, Ricardo Rique,
Romel Anízio e Yvonilton Gonçalves.
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*Projeto inicial publicado no OCO de 23-1-99.

PARECER DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

*PROJETO DE LEI Ng 4.891-A, DE 1999
(Da srª Zulaiê Cobra)

Altera a Lei n2 8.212, de 24 de j",lho
de 1991; e a Lei n2 8.213, de 24 de juiho
de 1991, instituindo nova categoria de
segurado obrigatório da Previdência So
cial; tendo parecer da Comissão de Se
guridade Social e FamUia pela aprovação
{Relator: Deputado Osmânio Pereira).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição, e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)
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tam aio condições de tráfego de embarcações durante a a ser gerido pelo Comitê a que se refere o § 3º do art.
maior parte do ano; 5º, e que será provisionado através da cobrança da

VII- instituir os Comitês Regionais de Usuários das parcela definida no parágrafo seguinte.
Hidrovias, a fim de propiciar a interação entre a sociedade § 2º A composição tarifária dos preços dos servi-
e o poder público, para discussão da melhor adequação ços ou aproveitamentos de qualquer natureza que ex-
das hidrovias à sua vocação de agente fomentadordo de- piorem ou utilizem recursos hídricos, de forma comerci-
senvolvirnento regional ambientalmente equilibrado; ai, para fins energéticos, de transporte, agroindustriali-

VIII- elaborar cartilha com orientações e recomen- zação, irrigação, piscicultura, abastecimento ou lazer,
dações sobre a forma de ocupação das áreas marginais às incluirá parcela destinada à formação do Fundo, em
hidrovias, visando à melhoria eharmonização das margens percentual ou valor e sob a forma de arrecadação fixa-
dos rios com as atMdades vinculadas à utilização da água; dos pelo Poder público competente, conforme dispuser o

IX - definir a regulamentação dos serviços pú- regulamento, constituindo obrigação solidária do conces-
blicos vinculados ao uso das hidrovias, passíveis de sionário ou permissionário dos serviços ou explorador
transferência ao ~etor privado. dos recursos hídricos e dos usuários ou consumidores a

Art. 5,y O PNH será elaborado e, quando neces- realização da dita receita.
sário, atualizado por um grupo de coordenação, sob a Art. 7º Os lagos, rios e quaisquer cursos d'água
direção da Comissão Interministerial para as Hidrovias, em áreas públicas, bem como os terrenos marginais e
cuja criação cabe ao Poder Executivo, que também as praias fluviais, constituem bens públicos de uso
definirá sua composição e forma de atuação. comum do povo, sendo assegurado, sempre, o Iivre,e

§ 1ºO Plano será submetido à aprovação da Co- franco acesso ao leito e às margens, em qualquer di-
missão Interministerial para as Hidrovias, após audiência reção e sentido, ressalvados os trechos considerados
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA e de interesse da segurança nacional ou incluídos em
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. áreas protegidas por legislação específica.

§ 2º O Plano será executado com a participação da Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta lei
União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
demais entidades públicas e cMs vinculadas às hidrovias. Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua

§ 3º O Poder Executivo disporá também sobre a publicação.
criaç~o do Comitê Executivo de Gestão de Hidrovias, Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. -
vincuiado à Comissão Interministerial para as Hidro- Luiz Anônio Fleury Filho, Presidente.
vias, que atuará sob a coordenação do Ministério dos
Transportes, em parceria com os Ministérios da Inte
gração Nacional, do Meio Ambiente, de Minas e Ener
gia, do Planejamento, Orçamento e Gestão, e o Co
mando da Marinha, com a finalidade de executar o
Plano Nacional de Hidrovias.

Art. 6Q O PNH será elaborado e executado com
observância das normas, critérios e padrões relativos
ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambien
te, estabelecidos pelo Conama, que contemplem, entre
outros, os seguintes aspectos:

I - urbanização; ,
11 - ocupação e uso do solo e das águas;
111- parcelamento e remembramento do solo;
IV - sistema viário e de transporte;
V - habitação e saneamento básico;
VI - turismo, recreação e lazer;
VII- patrimônio natural, histórico, étnico, cultural e

paisagístico.
§ 1ºPara a consecução das finalidades estatuí

das no eaput, fica o Poder Executivo autorizado a ins
tituir Fundo de Fomento e Conservação de Hidrovias,
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11 - Voto do Relator

É, sem dúvida meritória a presente proposição,
vez que procura proteger um segmento bastante vul
nerável da população brasileira, constituído por pesso
as que se dedicam ao trabalho doméstico por toda a
sua vida e que, não tendo se preparado para o mercado
de trabalho, sofrem inúmeras privações e dificuldades,
quando há dissolução do casamento ou da .tmião.

Há que se alertar, porém, para o fato de que a
legislação previdenciária em vigor não imp~de que
essas pessoas contribuam para o Regime Geral de
Previdência Social e dele recebam benefícios.
Com efeito, as Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas de 24
de julho de 1991, possuem. dispositivo (art. 14 e
art. 13, respectivamente) que assegura a filiação,
não compulsória como prevê o projeto de lei em
questão, mas facultativa, de todos os maiores de
16 anos (antes da Emenda Constitucional nº20, de
1998, a idade limite era de 14 anos), desde que
não incluídos como segurados obrigatórios. Ade
mais, a forma de contribuição desses segurados já
é, tal como se propõe no projeto de lei sob análi
se, equivalente à dos segurados autônomos e
equiparados.

No entanto, tal como menciona a autora da pro
posição em tela, a legislação previdenciária não atri
buiu ao cônjuge que exerce atividade remunerada a
obrigação de recolher a contribuição, o que tem toma-

Defiro, nos termos do art. 105, parágrafo ração, -e que não estão enquadrados em nenhuma
único, do_ BICD, o desarquivamento das se- das categorias de segurado obrigatório do ·Regime
guintes proposições: PEC nº 613/98; PL nOs Geral de Previdência Social.
1.824/96, 868195, 1.808196, 1.823/96, Para tanto, na proposição sugere-se que tais in-
2.561/96, 2.623/96, 2.624/96, 3.462/97, divíduos sejam também considerados como segura-
4.311/98, 4.312/98, 4.313/98, 4.429/98, dos obrigatórios, devendo, por conseguinte, contribuir
4.827/98 e 4.891/99. Publique-se. da mesma forma que os segurados autônpmos e

Em 3-3-99 - Presidente. equiparados, ou seja, com base na alfqL)Qtª,,;de 20%

B 'I' 3 d d 1999 sobre a Escala de Salários-Base.
rasl la, e março e. E' 'f' - b d Im sua Justl Icaça0, a no re eputada ressa ta

que sua iniciativa expressa uma forma de proteger a
todos que trabalham, sem remuneração, na- própria
residência, especialmente a mulher que ao longo de
sua vida dedica-se a tarefas domésticas e que enfren
ta inúmeras dificuldades quando há dissol!,Jção de
seu c~~amento ou união. Assim, a obrigatoriedade de
recolhimento da contribuição previdenciária,:-por par
te do cônjuge ou companheiro, permitiria que-esta pu
desse, pelo menos, ter direito a uma aposentadoria
da previdência social, t'

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas à proposição. _

É o Relatório.

OF. Nº 2/99

Senhor Presidente,
Pelo presente, solicito os bons préstimos de V. Exª,

no sentido de providenciar o desarquivamento dos PL e
da PEC, de minha autoria, relacionados abaixo.

Na expectativa de favorável acolhida à presente,
antecipo meus agradecimentos.

i} PEC nº613, de 1998; 2) PL nº1,824, de 1996; 3}
PL nº 868, de 1995; 4} PL nº 1.808, de 1996; 5) PL nº
1.823, de 1996; 6} PL nº 2.561 , de 1996; 7} PL nº2,623,
de 1996;8} PL nº2.624, de 1996; 9} PL nº3.462, de 1997;
10} PL nº 4.311, de 1998; 11} PL nº 4.312,de 1998; 12)
PL nº 4.313, de 1998; 13) PL nº 4.429, de 1998; 14} PL
nº4.82~, de 1998 e 15) PL nº 4.891 , de 1999.

Atenciosamente, - Zulaiê Cobra, Deputada Fe
deral PSDB/SP.

Exmo Sr.
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI Nº 4.891/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 5 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 13 de maio de 1999.- Eloízio
Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 4.891, de 1999, de autoria da
Deputada Zulaiê Cobra, tem por objetivo ampliar a co
bertura previdenciária para proteger os integrantes de
sociedade conjugal ou união estável, que prestam
serviços em suas próprias residências, sem remune-



Justificação

De forma mais acentuada do que ocorre em outras
regiões brasileiras, na região Centro-Oeste a diminuição
da parcela estatal na geração de riquezas produz efeitos
negativos sobre a economia. A presença do Distrito Fe
deral, que já nasceu com sua economia fortemente vin~

culada ao setor público, torna a região mais suscetível
aos efeitos de uma menor participação governamental.

Na Capital da República, o setor de serviços
é a atividade econômiqa predor:ninante. Segundo
números da CODEPLAN - Companhia de Desen
volvimento do Planalto Central, em 1995, o setor
participou com 90,2% do PIS local. A desacelera
ção da participação governamental e o congela-

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Economia, Indústria e

Comércio:
- emenda apresentada na Comissão
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- substitutivo oferecido pelo Relator
- emenda apresentada ao substitutivo
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo
- parecer do Relator à emenda apresentada ao

substitutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º O art. 4º da Lei nº7.827, de 27-9-89, passa

a vigorar com a seguinte re9ação:

"Art. 4º São beneficiários dos recur
sos dos Fundos Constitucionais de Finan
ciamento do Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste os produtores e empresas, pes
soas físicas e jurídicas, além das coope
rativas de produção que desenvolvam ati
vidades produtivas nos setores agrope
cuário, mineral, industrial e agroind~striai
das regiões Norte e Nordeste e nos seto
res agropecuário, mineral, indJstrial,
agroindustriaí, comercial e de prestação
de serviços da região Centro-Oeste."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

PROJETO DE LEI W!2.316-A, DE 2000
(Do Sr. Paulo Octávio)

Modifica o art. 42 da Lei n2 7.827,
de 27 de setembro de 1989, que regula
menta o art. 159, inciso I, alínea c, da
Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste - FNE e
o Fundo Constitucional de Financia
mento do Centro-Oeste - FCO, e dá ou
tras providências; tendo parecer da
Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio peJa aprovação, com substituti
vo, deste, da emenda apresentada na
Comissão e, parcialmente, da emenda
apresentada ao substitutivo (Relator:
Deputado Clementino Coelho).
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do ineficaz a possibilidade de filiação nela prevista, (Às Comissões de Economia, Indústria
permanecendo, assim, sem proteção a maioria das e Comércio; de Finanças e Tributação (Mé-
pessoas que trabalham no lar. rito); e de Constituição e Justiça e de Reda-

Ante o exposto e em face do seu inegável alcance -ção (Art-. 54)--AFt..24,J.l}
social, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.891, SUMÁRIO
de 1999.

Sala da Comissão, 12 de junho de 1999. 
Deputado Osmânio Pereira, Relator.

111 - Parecer da Comissão,

A Comiss~o de Seguridade Social e Família,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, una
nimemente, o Projeto de Lei de nº 4.891 , de 1999,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Osmânio
Pereira.

I

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro, Presidente; Jorge Alberto e Celso
Giglio, Vice-Presidentes; Affonso Camargo, Alceu
Collares, Almerinda de Carvalho, Angela Guadagnin,
Antônio Palocci, Armando Abílio, Carlos Mosconi,
Costa Ferreira, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr.
Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo
Seabra, Eni Voltolini, Euler Morais, Henrique Fontana,
IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, Jorge Costa,
José Unhares, Lídia Quinan, Luci Choinacki,
Osmânio Pereira, Rafael Guerra, Raimundo Gomes
de Matos, Renildo Leal, Ronaldo Caiado, Saraiva
Felipe, Saulo Pedrosa, Serafim Venzon, Sérgio
Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e Vicente
Caropreso.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Jorge Alberto, 1º Vice-Presidente no exer
cício da Presidência.



" - Dos Beneficiários

....................................................................................

......................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI N2 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

Regulamenta o art. 159, I, c, da
Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste - FNE e
o Fundo Constitucional de Fin~ncia

mento do Centro-Oeste - FCO e dá ou
tras providências.

Art. 4º São beneficiários dos recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste os produtores e em
presas, pessoas físicas e jurídicas, além das coo
perativas de produção que desenvolvam ativida
des produtivas nos setores agropecuário, mine
ral, industrial e agroindustrial das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste.

§ 1Q No caso de áreas pioneiras e de expansão da
Fronteira Agrícola das regiões Norte e Centro-Oeste,
poderão ser financiados projetos de infra-estrutura eco
nômica até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos
recursos previstos para os respectivos Fundos.

§ 2º No caso de produtores e empresas bene
ficiárias de fundos de incentivos regionais ou seto
riais, a concessão de financiamentos de que trata
esta Lei fica condicionada à regularidade da situa
ção para com a Comissão de Valores Mobiliários 
CVM e os citados fundos de incentivos.
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mento do salário do funcionalismo público compro- do vínculo da economia do Distrito Federal com os re-
metem a economia local com indiscutível reflexo cursos governamentais. '
no desempenho do produto regional. É justificável Propomos, assim, a alteração da Lei nº 7.827,
o temor de alguns analistas de que o setor privado de 1989, de forma que o encolhimento da participa-
ainda não seja capaz de sozinho dinamizar a eco- ção estatal no Distrito Federal encontre compensa-
nomia local, absorvendo o crescente número de ção em maior volume de recursos para o setor mais
desempregados. produtivo da sua economia. Os reflexos positivos na

O índice de desemprego no Distrito Federal foi produção regional serão fatais, tendo em vista a im-
de 21 ,1% em setembro deste ano, de acordo com a portância da Capital no contexto da região.
Pesquisa de Emprego e Desemprego realizada pela Para tanto contamos com o apoio dos nobres
Codeplan, o que representa um contingente de 186,9 pares na aprovação do projeto de lei que ora apresen-
mil desempregados. Por outro lado, o setor de servi- tamos.
ços e as atividades comerciais foram as que mais Sala da sessões, 18 de janeiro de2000.-Deputado
emprego geraram: 9,7 mil e 1,1 mil novos postos de Paulo OCtávio.
trabalho, respectivamente.

Não obstante a importância do setor público
para a economia local, também ocorrem investimen
tos oriundos da iniciativa privada no Distrito Federal.
Publicações especializadas estimam que de 1998 até
2003 estão programadas aplicações de R$1,14 bi
lhão em Brasília. Algumas atividades do setor de ser
viços como o turismo e a tecnologia fina têm apresen
tado forte desenvolvimento. Outras, como o setor de
alimentação, estão sempre apresentando novos em
preendimentos, provando que apesar de o Governo
diminuir sua participação ainda ocorrem investimen
tos de pequeno e médio porte, porém quase sempre
no setor de serviços.

A vocação da economia local é essa, e nesse
campo precisa ser incentivada. A implantação de in
dústria pesada, por exemplo, é inviável. O Distrito
Federal não dispõe de matéria-prima nem de um
mercado consumidor considerável. A destinação de
recursos para tal setor não é geradora de economia
de escala. Ocorre o mesmo com o setor agropecuá
rio, que em 1995 participou apenas com 0,4% do PIS
local.

A injeção de recursos nos setores comercial
e de serviço significa a recuperação econômica
do Distrito Federal, o que, fatalmente, diminuirá
a dependência da economia local do setor público, con
tribuindo sobremaneira para um melhor desempenho da
região Centro-Oeste no quadro nacional.

Entendemos que o Fundo Constitucional do
Centro-Oeste atende bem aos interesse de todos os
estados da região ao destinar recursos para as ativi
dades produtivas nos setores agropeCUário, mineral,
industrial e agroindustrial, mas deixa de beneficiar o
Distrito Federal, como ficou demonstrado. Tornar o
setor de serviços e de comércio beneficiários dos re
cursos do FCO seria uma providência justa em ter
mos federativos, além de contribuir para a diminuição



, I
11 - Voto do Relator

A proposição em pauta apresenta o inegável
mérito de trazer à discussão um dos pilares da políti-

TERMO DE RECEBIMENTO D~ EMENDAS
PROJETO DE LEI Nº 2.316/00
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COMISSÃO DE ECONOMIA, cursos do FCO como uma providência justa em ter-
INDÚSTRIA E COMÉRCIO mos federativos, além de contribuir para a diminui

ção do vínculo da economia do Distrito Federal com
os recursos governamentais.

O Projeto de Lei nº2.316/00 foi distribuído em
18-1-00,.peJaordem,_às~Comi~õesde E_col~\(~m!~!_

Indústria e Comércio, de Finanças e Tributação,
para exame de mérito, e de Constituição e Justiça
e de Redação, tramitando em regime de priorida
de. Encaminhado o projeto em tela à Comissão de
Economia, Indústria e Comércio em 10-2-00, fo
mos honradas, em 22-3-00, com a missão de rela
tá-lo. Ao longo do prazo regimental destinado à
apresentação de emendas no âmbito deste Colegi
ado, o qual se encerrou em 4-4-00, ofereceu-se
uma emenda à proposição, de autoria do insigne
Deputado José Machado.
,I ,

Esta Emenda, de n!1, 1, ratifica a inclusão
I ,

dos .setor,es comercial e de prestação de seryi-
ços da região Centro-Oeste no rol dos beneficiá
rios dos recursos do FNO, desde que explorados
por pequenas e médias unidades de produção,
conforme estabelece a legislação específica. Em
sua justificação, o nobre autor argumenta que a
medida proposta pelo Projeto de Lei nº 2.316/00
só faz sentido se destinada ao desenvolvimento
das pequenas e médias unidades de produção, devi
do a três aspectos. Em primeiro lugar, o fato de que,
em sua opinião, o processo de desenvolvimento só
se solidifica se direcionado para aquelas unidades de
produção geralmente esquecidas e que vêm sempre
a reboque dos grandes grupos econômicos já conso
lidados. Em segundo lugar, a capacidade de geração
de empregos demonstrada pelas pequenas e médias
empresas. Por fim, conforme suas palavras, as pró
prias características da região Centro-Oeste pedem o
incentivo e o apoio às pequenas e médias unidades
de produção como forma socialmente mais justa de
ocupação do solo urbano e rural e economicamente
mais eficiente de potencialização da exploração dos
setores comercial e de serviços.

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, apreciar a matéria quanto
ao mérito, nos aspectos atinentes às atri~uições do
Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regimento
Interno desta Casa.

É o relatório.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 27-3-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, foi apresentada uma
emenda ao projeto.

Sala da Comissão, 3 de abril de 2000. - Apare
cida de Moura Andrade, Secretária.

I - Relatório

O Prqjeto de Lei nº2.316(OO, de autoria do nobre
Deputado Paulo Octávio, modifica o art. 4º da Lei nº
7.827, de 27 de setembro de 1989, que regylamenta
o art.159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal,
institui o Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de Finan
ciamento do Centro-Oeste - FCO, e dá outras providên
cias. Seu art. 1º altera o caput do art. 4!1 da Lei nº 7.827,
de 27-9-89, de modo a incluir os setores comercial e de
prestação de serviços da região Centro-Oeste no rol
dos beneficiários dos recursos do FNO.

Em sua justificação, o ilustre autor ressalta
que a diminuição da parcela estatal na geração de
riquezas tem afetado negativamente a economia da
região Centro-Oeste mais do que a de outros rin
cões do País. Lembra, a propósito, que o setor de
serviços'

participou com 90,2% do Produto Interno Bruto
do Distrito Federal em 1995, de acordo com dados
da Companhia de Desenvolvimento do Planalto
Central - CODEPLAN. O augusto Parlamentar desta
ca, ainda, o elevado índice de desemprego existente na
Capital Federal, na casa dos 21,1 %, em setembro do
ano passado. Lembra, a propósito, o temor de alguns
analistas de que o setor privado ainda não seja capaz
de, s02;inho, dinamizar a economia local.

Neste sentido, o insigne autor identifica o se
tor de serviços e as atividades comerciais como a
vocação econômica por excelência do Distrito Fe
deral. Assinala, por exemplo, a importância de algu
mas atividades de serviços, como o turismo, a tec
nologia fina e o setor de alimentação, para o fluxo
de investimentos privados. Desta forma, o ínclito
Parlamentar defende a inclusão do setor de servi
ços e do comércio dentre os beneficiários dos re-



Art. 31! Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2000. - Deputa
do Clementlno Coelho, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N!! 2.316, DE 2000

Modifica o arl 4!! da Lei n2 7.82:1, de "Z1
de setembro de 1989, que "regulamenta o
art. 159.1, c. da Constituição Federal, institui
o Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte - FNO, o Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do Cen
tro-Oes1e - FCO e dá outras providências".

o Congresso Nacional decreta:
Art.1º Esta lei modifica0 art. 4º da Lei nº7.827,

de 27 de setembro de 1989, que "regulamenta o art.
159, I, c, da Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
- FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste - FCO e dá outras providências".

Art. 2º O art. 4º da Lei nº7.827, de 27 de setembro
de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º São beneficiários dos recursos
dos Fundos Constitucionais de Financia
mento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste
os produtores e empresas, pessoas físicas
e jurídicas, além das cooperativas de produ
ção que desenvolvam atividades produtivas
nos setores agropecuário, mineral, industrial
e agroindustrial das regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, bem assim os empreendi
mentos geradores e difusores de novas tec
nologias e as pequenas e microempresas
dos setores comercial e de prestação de
serviços da região Centro-Oeste."
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ca de desenvolvimento regional atualmente em vigor croempresas dos setores comercial e de prestação
em nosso País. Em particular, submete à nossa apre- de serviços, além dos empreendimentos geradores e
ciação a tese de que a aplicação dos recursos dos difusores de novas tecnologias, em consonância com
fundos constitucionais de desenvolvimento deve le- os elementos anteriormente expostos.
var em conta as particularidades de cada região. De Por todos estes motivos, votamos pela aprova-
fato, não há negar que a diversidade é, justamente, ção do Projeto de Lei nº 2.316, de 20pO, e da Emenda
uma das principais características do Brasil. Assim, nº 1, nos termos do substitutivo anexo.
não se pode conceber que a implementação das polí- É o voto salvo melhor juízo.
ticas e dos instrumentos utilizados para a redução sal d Co . - 8 d . d 2000 O utad
das desigualdades econômicas e sociais deixe de CI tia ~~I~O, I t e maio 6' . - ep o
considerar as vocações naturais de cada região. emen no o, e a oro

Neste sentido, o projeto em tela ressalta a ne
cessidade de que as aplicações do Fundo Constituci
onal de Financiamento do Centro-Oeste - FCO con
templem de forma diferenciada os setores comercial
e de prestação de serviços, mercê da sua relevância
para a geração de emprego e renda na região. Desta
forma, em nosso ponto de vista, tal Iniciativa colabora,
em princípio, para o aumento da eflclêneia na aloca
ção dos recursos cominados àquele fundo, aspecto
indubitavelmente favorável.

De outra parte, a emenda oferecida nesta Co
missão pelo nobre Deputado José Machado chama a
atenção para a seletividade que deve presidir as apli
cações do FCO no âmbito dos setores comercial e de
serviços. Com efeito, visto tratar-se de recursos es
cassos, é imperioso que sejam destinados para as
atividades que maximizem a geração de emprego na
região. para que se privilegiem investimentos com o
maior retorno social possível. É o caso, em nossa opi
nião, das pequenas e microempresas, razão pela qual
acolhemos o espírito da emenda, apenas substituindo
as médias pelas microempresas.

Não obstante esses aspectos, cremos que a
valorização das particularidades econômicas da re
gião Centro-Oeste para fins de gestão do FCO não
pode prescindir do reconhecimento da importância
dos setores ligados às novas tecnologias. A nosso
ver, o estímulo a esses vetores de progresso pode
contribuir decisivamente para a abertura de novos
caminhos para aqueles estados, nas sendas descor
tinadas pela irresistível globalização da economia.
Neste sentido, propomos a inclusão adicional dos
empreendimentos geradores e difusores de novas
tecnologias dentre os setores a serem apoiados pelo
FCO.

Assim, decidimo-nos pela apresentação de um
substitutivo que reúna todos os pontos acima mencio
nados. Mais especificamente, levamos ao escrutínio
deste Colegiado uma nova redação para o art. 42 da
Lei nº 7.827, de 27-9-89, de modo a incluir no rol dos
beneficiários dos recursos do FCO as pequenas e mi-



Nos termos do art. 119, caput, li, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de e'mendas ao substitutivo, a partir de
11-5-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo, foi
apresentada (1) uma emenda.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2000. 
Aparecida de Moura Andrade, Secretária.,

PARECER SOBRE A EMENDA
~PRESENTADA AO SUBSTITUTIVO

Eni 8-5-00, apresentamos Parecer favorável à
proposição em tela, nos termos de substitutivo por
nós elaborado. Ao longo do prazo regimental destina
do ao oferecimento de emendas ao substitutivo no
âmbito desta Comissão, o qual se encerrou em
17-5-00, apresentou-se uma emenda, de autoria do
nobre Deputado Antonio Cambraia.

A ,sugestão do ínclito Deputado Antonio
Cambraia tem, assim, o efeito de incluir os seto
res comercial e de prestação de serviços dentre
os beneficiários das aplicações dos Fundos
C.onstitucionais ,de Financiamento do Norte e
Nordeste" de forma análoga à que é proposta no
texto original do projeto .em exame com as do
Fundo Constitucional de Financiamento do Cen
tro-Oeste. Tal iniciativa afigura-se-nos pertinente,
mercê da relevância desses setores para a gera
ção de emprego e renda naquelas regiões. Desta
forma, em nosso ponto de vista, a idéia colabora,
em princfpio, para o aumento da eficiência na alo-

Esta emenda propõe a inclusão dos setores
comercial e de prestação de serviços nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste no rol dos benefi
ciários dos Fundos Constitucionais de Financiamen
to do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Em sua justi
ficação, o ilustre Parlamentar defende a extensão
para as ,regiões Norte e Nordeste da medida preco
nizada no texto original do projeto sob apreciação,
pelo fato de aquelas regiões, em suas palavras, se
rem dotadas de um mercado consumidor expressi
vo, com grande participação nominal na renda naci
onal, o (jue resulta, em sua opinião, em grande po
tencial de expansão do comércio, setor com alto
grau de absorção de mão-de-obra, contribuindo
para amenizar o desemprego.,

Dezembro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 67953

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS cação dos recursos distribuídos à conta daqueles
, PROJETO DE LEI N!l2.316/00 fundos, aspecto indubitavelmente favorável.

De outra parte, cabe atentar para a seletividaqe
que deve presidir as aplicações do FNO, do FNE e do
FCO no âmbito dos setores comercial e de serviços.
Com efeito, visto tratar-se de recursos escassos, é
imperioso que sejam destinados para as atividades
que maximizem a geração de emprego naquelas re
giões, de modo a privilegiar investimentos com o mai
or retorno social possível. É o caso, em nossa opinião,
das inversões efetuadas pelas pequenas e microem
presas. Assim, acolhemos o espírito da emenda, es
pecificando, no entanto, as pequenas e micro
empresas dos setores comercial e de prestação de ser
viços como as beneficiárias das aplicações daqueles
fundos. ,

Cremos, ademais, que a valorização das parti
cularidades econômicas das regiões Norte, Nordes
te e Centro-Oeste para fins de gestão dos Fundos
Constitucionais não pode prescindir do reconheci
mento da importância dos setores ligados às novas
tecnologias. A nosso ver, o estímulo a esses vetores
de progresso pode contribuir decisivamente para a
abertura de novos caminhos para aqueles estados,

- nas sendas descortinadas pela irresistível globaliza
ção da economia. Neste sentido" propomos a inclu
são adicional dos empreendimentos geradores e di
fusores, de novas tecnologias dentre os setores a
serem apoiados pelos Fundos Constitucionais de Fi
nanciamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
estendendo para as regiões Norte e Nordeste, por
tanto, a medida que já sugerframos, no substitutivo
original, para a região Centro-Oeste.

Assim, decidimo-nos pela apresentação de um
novo substitutivo que reúna todos os pontos acima
mencionados. Mais especificamente, ievamos ao
escrutínio deste Colegiado uma nova redação
para o art. 4º da Lei nº 7.827, de 27-9-89, de
modo a incluir no rol dos beneficiários dos recur
sos dos Fundos Constitucionais de FinancIamen
to do Norte, Nordeste e Centro-Oeste as peque
nas e microempresas dos setores comercial e de pres
tação de serviços, além dos empreendimentos gerado
res e difusores de novas tecnologias, em consonância
com os elementos anteriormente expostos.

Por todos estes motivos, votamos pela aprova
ção parcial da emenda ao substitutivo ao Projeto de
Lei nll 2.316, de 2000.

É o voto, salvo melhor juízo.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2000.
Deputado Clementino Coelho, Relator.



Art. 3º Esta lei entra em vigor .na data de sua
publicação. .

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Enio Baccl, Presidente. "

PROJETO DE LEI Nº 2.40o-A, DE 2000
(Do Sr. Luciano Pizzatto)

Acrescenta artigo à Lei n!! 9.427, de
26 de dezembro de 1996; tendo parecer
da Comissão de Minas e Energia pela re
jeição (Relator: Deputado Luiz Sérgio).

(Às Comissões de Minas e Energia; de
Trabalho, de Administração e Serviço Público;
e de Constituição e Justiça e de Redação(Art.
54, RI) Art. 24,1I}

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
/I - Na Comissão de Minas e Energia:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Acrescente-se à Lei nº 9.427, de 26 de

dezembro de 1996, o seguinte artigo:

"Art. 34-A. Aplica-se à Aneel o dispos
to nos arts. 54 a 58 da Lei nº 9.472, de 16
de julho de 1997."

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificativa

O presente projeto de lei pretende estender à
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL a
mesma flexibilidade operacional para contratação de
bens e serviços concedidos à Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL.

Os arts. 54 a 58 da Lei nº 9.472, de 16 de julho
de 1997 (Lei de criação da Anatel).dispõem sobre as
contratações de obras, bens e serviços pela Anatel.
Tal diploma legal representa um grande avanço na
busca da simplificação dos processos Iicitatórios,
adequando-os às necessidades operacionais das
agências reguladoras.

PROJETO DE LEI N2 2.316, DE 2000
(Do Sr. Paulo Octávio)

Modifica o art. 42 da Lei n2 7.827, de
27 de setembro de 1989, que "regulamen
ta o art. 159, I, c, da Constituição Federal,
institui o Fundo Constitucional de Finan
ciamento do Norte - FNO, o Fundo Cons
titucional de Financiamento do Nordeste
- FNE e o Fundo Cons~ituciooal de FI
nanciamento do Centro-Oeste - FCO e dá
outras providências".
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111- Parecer da Comissão dimentos geradores e difusores de novas
tecnólógiãs e as pe-quenas e microempresas
dos setores comercial e dé prestação de
serviços das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste."

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou una
nimemente, com substitutivo, o Projeto de Lei nº
2.316/00, a emenda apresentada na Comissão, e, par
cialmente, a emenda apresentada ao substitutivo, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Clementino
Coelho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João Pizzo
latti e Paulo Octávio - Vice-Presidentes; AJex Canzia
ni, Antônio do Valle, Clementino Coelho, Emerson Ka
paz, Francisco Garcia, José Machado, Jurandil Jua
rez, Lídia Quinan, Márcio Fortes, Maria Abadia, Ri
cardo Ferraço, Ronaldo Vasconcellos, Roberto
Pessoa, Rubem Medina, Rubens Bueno e Zaire
Rezende.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000.
Deputado Enio Bacci, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Esta lei modifica o art. 42 da Lei nº 7.827,

de 27 de setembro. de 1989, que "regulamenta o art.
159, I, c, da Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
- FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste - FCO e dá outras providências".

Art. 22 O art. 4º da Lei nº7.827, de 27 de setem
bro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art 4º .São beneficiários dos recursos
dos Fundos Constitucionais de Financia
mento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste
os produtores e empresas, pessoas físicas
e jurídicas, além das cooperativas de produ
ção que desenvolvam atividades produtivas
nos setores agropecuário, mineral, industrial
e agroindustrial, bem assim os empreen-



Dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação
e funcionamento de um órgão regulador
e outros aspectos institucionais, nos
termos da emenda constitucional n9 8,
de 1995.

LIVRO 11
Do Órgão Regulador e das Políticas Setoriais

................................................................................._...

....................................................................................
TíTULO VI

Das Contratações

Art. 54. A contratação de obras e serviços de en
genharia civil está sujeita ao procedimento das lici
tações previsto em lei geral para a Administração
Pública.

Parágrafo único. Para os casos não previstos no
caput, a Agência poderá utilizar procedimentos pró
prios de contratação, nas modalidades de consulta e
pregão.

Art. 55. A consulta e o pregão serão disciplina
dos pela Agência, observadas as disposições desta
lei e, especialmente:

I - a finalidade do procedimento Iicitatóllo é, por
meio de disputa justa entre interessados, obter um
contrato econômico, satisfatório e seguro para a
Agência;

11 - o instrumento convocatório identificará o
objeto do certame, circunscreverá o universo de
proponentes, estabelecerá critérios para aceitação e
Julgamento de propostas, regulará o procedimento,
indicará as sanções aplicáveis e fixará as cláusulas
do contrato;

111- o objeto será determinado de forma precisa,
suficiente e clara, sem especificações que, por ex
cessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem
a competição;

IV - a qualificação, exigida indistintamente dos
proponentes, deverá ser compatível e proporcional ao
objeto, visando à garantia do cumprimento das futuras
obrigações;

V - como condição de aceitação da proposta, o
interessado declarará estar em situação regular pe
rante as Fazendas Públicas e a Seguridade Social,
fornecendo seus códigos de inscrição, exigida a com
provação como condição indispensável à assinatura
do contrato;

Institui a Agência Nacional de Ener
gia Elétrica - ANEEL, disciplina o regime
das concessões de serviços públicos de
e':lergia elétrica e dá outras providências.

CAPíTULO V
Das Disposições Finais e Transitórias
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A Aneel, tal como a Anatel, necessita de ferra- LEI Nl! 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997
mentasiegais que lhe permitam exercer de forma efi
ciente sua importante missão de regular e fiscalizar a
produção, ,transmissão, distribuição e comercialização
de energia elétrica do País.

Em face do exposto, contamos com indispensá
vel apoio dos nossos Pares para aprovação deste
projeto.

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2000. 
Deputado Luciano Pizzatto.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVO

CeDI

LEI Nll 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996

Art. 34. O Poder Executivo adotará as providên
cias necessárias à constituição da autarquia Agencia
Nacional de Energia Elétrica - ANEEl, em regime es
pecial, com a definição da estrutura organizacional,
aprovação do seu regimento interno e a nomeação
dos Diretores, a que se refere o § 1º do art. 29, e do
Procurador-Geral.

§ 1º (Revogado pela lei nl! 9.649, de
27-5-1998). ,

§ 2Q É a ANEEl autorizada a efetuar a contrata
ção temporária, por prazo não excedente de trinta e
seis meses, nos termos do inciso IX do art. 37 da
Constituição Federal, do pessoal técnico imprescindível
à continuidade de suas atividades.

§ 32 Até que seja provido o cargo de Procura
dor-Gerai da ANEEl, a Consultoria Jurídica do
Ministério de Minas e Energia e a Advoca
cia-Gerai da União prestarão à autarquia a assis
tência juríqica necessária, no âmbito de suas
competências.

§ 4º Constituída a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEl, com a publicação de seu regimento
interno, ficará extinto o Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica - DNAEE.



I - Relatório

PROJETO DE LEI NI:! 2.400/2000

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados,:o Sr. P.residente
determinou a abertura - e divulgação na ,Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para,apresentação de
emendas, a partir de 5-5-2000, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 16 de maio de 2000. - Leni
valda D. S. A. Lobo, Secretária.

11 - Voto do Relator

Compete à Comissão de Minas e Energia opinar
acerca dos aspectos técnicos elencados no inciso X,
artigo 32 do Regimento interno da Câmara dos
Deputados.

Aduz, ainda, por outro lado, o seguinte: os arts.
54 a 58 da Lei nl:! 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei de
criação da Anatel) dispõem sobre as contratações de
obras, bens e serviços pela Anatel. Tal diploma legal
representa um grande avanço na busca da simplifica
ção dos processos Iicitatórios, adequando-os às ne
cessidades operacionais das agências reguladoras.

Impende destacar nessa oportunidade, que pro
jeto semelhante tramita nessa Comissão, também de
autoria do nobre Deputado nominado, com vistas a in
serir os mesmos dispositivos à Lei nl! 9.478, de 6 de
agosto de 1997 (criação da Agência Nacional do
Petróleo).

O Projeto de Lei n22.400, de 2000, de autoria do
nobre Deputado Luciano Pizzato, objetiva, inserir no
texto da Lei nQ 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANEEL, disciplina o regime das concessões de servi-

-ços públicos de energia elétrica e dá outras providên
cias, dispositivos constantes da Lei Geral de Teleco
municações, atinentes às prerrogativas atribuídas à
Anatel, no que se refere à realização de licitações
para obras, serviços, etc.

Traz o proponente, em sede de justificação que
o projeto de lei pretende estender à Agência Nacional
de Energia Elétrica - ANEEL a mesma flexibilidade
operacional para contratação de bens e serviços con
cedidos à Agência Nacional de Telecomunicações 
ANATEL.

dir.
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VI - O julgamento observará os princípios de COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
vinculação ao instrumento convocatório, comparação
objetiva e justo preço, sendo o empate resolvido por TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
sorteio;

VII - as regras procedimentais assegurarão
adequada divulgação do instrumento convocatório,
prazos razoáveis para o preparo de propostas, os di
reitos ao contraditório e ao recurso, bem como a
transparência e fiscalização;

V/II - a habilitação e o julgamento das propostas
poderão ser decididos em uma única fase, podendo a
habilitação, no caso de pregão, ser verificada apenas
em relação ao licitante vencedor;

IX - quando o vencedor não celebrar o contrato,
serão chamados os demais participantes na ordem
de classificação;

X - somente serão aceitos certificados de regis
tro cadastral expedidos pela Agência, que terão vali
dade por dois anos, devendo o cadastro estar sempre
aberto àinscrição dos interessados.

Art. 56. A disputa pelo fornecimento de bens e
serviços comuns poderá ser feita em licitação na mo
dalidade de pregão, restrita aos previamente cadas
trados, que serão chamados a formular lances em
sessão pública.

Parágrafo único. Encerrada a etapa competitiva,
a Comissão examinará a melhor oferta quanto ao
objeto, forma e valor.

Art. 57. Nas seguintes hipóteses, o pregão será
aberto a quaisquer interessados, independentemente
de cadastramento, verificando-se a um só tempo,
após a etapa competitiva, a qualificação subjetiva e a
aceitabilidade da proposta:

I - para a contratação de bens e serviços co
muns de alto valor, na forma do regulamento;

\I - quando o número de cadastrados na clas
se for inferior a cinco;

111 - para o registro de preços, que terá valida
de por até dois anos;

IV - quando o Conselho Diretor assim o deci-

Art. 58. A licitação na modalidade de consul
ta tem por objeto o fornecimento de bens e servi
ços não compreendidos nos Artigos 56 e 57.

Parágrafo único. A decisão ponderará o custo
9 o benefício de cada proposta, considerando a
qualificação do proponente.
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Nesse prisma, uma análise menos acurada e, tório, comparação objetiva e justo preço,
nesses termos, mais afoita, leva à conclusão de que sendo o empate resolvido por sorteio;
não há interesse temático que mereça consideração VII- as regras procedimentais assegu-
dessa Comissão em face da matéria. rarão adequada divulgação do instrumento

Entretanto, a alínea b, do inciso X, ao prescrever convocatório, prazos razoáveis para -o pre--
a competência desse Colegiado para avaliar a estru- paro de propostas, os direitos ao contraditó-
tura institucional e o papel dos agentes dos setores rio e ao recurso, bem como a transparência
mineral e energético abre caminho para algumas con- e fiscalização;
siderações em face da proposição legislativa. VIII - a habilitação e o julgamento das

Desta feita, cumpre trazer à colação, desde propostas poderão ser, decididos em uma
logo, o teor dos artigos 54 a 58 submencionados e única fase, podendo a habilitação, rio caso
objeto do PL sob comento, verbis: de pregão, ser verificada apenas em relação

"Art 54 A t t - d b ao licitante vencedor; ,
. .. c~n r~ ~çao, e ~ ,ras e ser- IX _ quando o vencedor não celebrar o

ViÇOS de engenharia CIvil esta sUjeita ao pro- ontr to - h d d ' rt"
cedimento das licitações previ$to em lei ge- c ta, serdao c damaI OS'f?S :~als pa ICI-

I Ad ' . - P 'bl' pan es na or em e c assllcaçao,
ra para a mlnrstraçao u Ica. X t - 't rt'f' d, , , _ - somen e serao acel os ce I Ica os

Paragrafo UnlCO. Para os casos nao d' t d t I d~d 'I
• A" .. e regls ro ca as ra expe I os pe a

prevIstos no caput, a AgenCIa, podera Utllr- A A' t - I'd d d .
zar procedimentos próprios de contratação, d gencd~a, quederato va ti a e por olsb artno~,

"

_ even o o ca as ro es ar sempre a e o a
nas moda Idades de consulta e prega0. . ,- d . t d

Art 55 A lt
- - mscnçao os In eressa os.

. . consu a e o prega0 serao "
disciplinados pela Agência, observadas as Art. 5~ A disputa pelo for~eclme~to de
disposições desta lei e, especialmente: ~~ns ~ serviços co~uns podera s:r feita ~m

I f, "d d d d' t I' 't Ircltaçao na modalrdade de prega0, restnta- a Ina I a e o proce Imen o ICI a- , d -
tó " , d d' t' t t' t aos previamente cadastra os, que serao

no e, por meio e ISpU a JUS a en re In e- h d f I I -
ressados, obter um contrato econômico, sa- c ,abm

l
, a os a ormu ar ance~ em sessao

t ' f t' , A A ' pu Ica.IS a ano e seguro para a gencla; I, , ,

" _ o instrumento com locatório identi- _Art. 5!. Nas segurn~es hIP?~~ses, o

f' , b' t d rt' á prega0 sera aberto a quaisquer Interessa-rcara o o je o o ce ame, circunscrever o ' '
'd t tab I ' rité' dos, Independentemente de cadastramento,

unrverso ~ p~pon~n es, es e ecera c n- verificando-se a um só tempo, após a etapa
os para aceltaçao e julgamento de propostas, tl IT â b' t'
regulara' o procedl'mento ,'nd,'cara' as compe I Iva, a qua I Icaç o su je Iva e a

, 't - d t
sanções aplicáveis e fixará as cláusulas acel ~çao a propo~ ai - d b '
do contrato; - para a con ra açao e ens e servl-

111 _ o objeto será determinado de for- Çlos cotmuns de alto valor, na forma do ragu-
, f" t I 'f' amen o;ma precisa, su IClen e e c ara, sem especl 1- " _ ' d

cações que, por excessivas ou desnecessá- qua~do ,o nu":,ero. e cadastrados
rias, limitem a competição; na classe for Infenor, a Cinco,

IV - a qualificação, exigida indistinta- , IIl
e
- para ? re~lstro d~ preços, que terá

mente dos proponentes, deverá ser compa- valrdad por ate dOIS anos" ,
tivel e proporcional ao objeto, visando à ga- ~V, - quando o Conselho Diretor aSSIITl

f d 't d f t b ' o deCidir.ran la o cumprrmen o as u uras o rrga- Art 58 A r it - od rd d d
ções; . . I? açao na m, a I a e e can-

V - como condição de aceitação da sul~ tem ?Or objeto o f?meclmento de bens I~
proposta, o interessado declarará estar em serviços nao compreendidos nos arts. 56 e 57.

situação regular perante as Fazendas Públicas Os dispositivos, como se percebe, traçam pro-
e a Seguridade Social, fornecendo seus có- cedimentos a serem seguidos na realização de pro-
digos de inscrição, exigida a comprovação cessos iicitatórios no âmbito da Anatel, em face de
como condição indispensável à assinatura obras e serviços, prescrevendo a observância da Lei
do contrato; Geral de Licitações (nº 8.666/93), mas criando, além

VI - o julgamento observará os princí- das modalidades de Iicnações já existentes para toda a
pios de vinculação ao instrumento convoca- administração pública federal, estadual e municipal. ou-



I - Relatório

Vem a esta Comissão, o Projeto de Lei nº 2.459 de
2000, que trata de estimular por meio de incentivos fisca
is, mais especificamente a isenção de ITR -Imposto Ter
ritorial Rural e de IR-Imposto de Renda, as pessoas físi
cas e jurídicas que exercerem atividade agropecuária
submetida a sistema orgânicos de produção.

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or
dinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o Pro
jeto de Lei nº 2.400/00, nos termos do parecer do Re
lator, Deputado Luiz Sérgio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Antônio Fleury Filho, Presidente; Aírton Dipp,
Antônio Jorge, Félix Mendonça, Gervásio Silva, Gil
berto Kassab, Ivânio Guerra, José Carlos Aleluia,
José Janene, Juquinha, Lael Varella, Lincoln Portela,
Luiz Sérgio, Marcos Lima, Moreira Ferreira, Olímpio
Pires, Pedro Pedrossian, Professor Luizinho, Renildo
Leal, Ricardo Rique, Romel Anízio e Yvonilton
Gonçalves.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Luiz Imtônio Fleury Filho, Presidente.
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tras duas (consulta e pregão) apenas na seara de atua- *PROJETO DE LEI N2 2.459-B, DE 2000
ção da referida Agência de Telecomunicações. (Do Sr. Fernando Ferro)

Evi~en~em~nte a matéria se insere na ár~a da Dispõe sobre a concessão de incen-
estrutura institucional dos agentes dos setores mlne~1 tivos fiscais às pessoas físicas e jurídicas
e energético, mais precisamente, da estrutura orgam- que se dediquem ao sistema orgânico de
zacional das Agências do Petróleo e Energia Elétrica. produção agropecuária; tendo pareceres:

Cumpre verificar, nesse aspecto, a necessidade da Comissão de Agricultura e Política
de inserção dos dispositivos como objetiva o projeto Rural pela aprovação, contra o voto do
de lei. Ora, a Agência Nacional de Energia Elétrica, Deputado Silas Brasileiro, (Relator: Dep.
Autarquia Especial integra a estrutura da Administra- João Tota); e da Comissão de Defesa do
ção Indireta do Estado brasileiro e, nesse ponto, deve Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
submissão aos princípios gerais de licitação, mais pela aprovação (Relator: Dep. Márcio Bittar).
precisamente, deve obediência ao que prescreve a '. _ . , .
Lei Geral de Licitações (nº 8.666/93). (As Comlssoes de Agncultu~a e Poh~l-

- . ..., ca Rural; de Defesa do Consumidor, MeiO
Assim, nao é~~ont~mos Justificativa ~lauslv~1 Ambiente e Minorias; de Finanças e Tributa-

p~ra r~ferendar_a utlhzaçao de outros mecamsmos IJ- ção (Mérito e Art. 54); e de Constituição e
cl~a~ónos_que ~a? aqu~les o~servad~s porto~a a ~~- Justi a e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)
mlOlstraçao publica. A Inserçao ou nao, dos dlSpOSltl- ç
vos ora perqueridos não têm o condão de agilizar ou *Projeto inicial publicado no OCO de 25-2-00; e pa-
desburocratizar o funcionamento administrativo da recer da Comissão de Agricultura e Polftica Rural
agência como afirmnado, eis que estará sempre ads- publicado no DCD de 19-10-00
trita à realizaç~o de licitações para suas aquisições PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO
de bens e serviços. CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Outrossim, é importante noticiar, mesmo com a '
ressalva do art. 55 do Regimento Interno, que os arti- SUMÁRIO
gos 54 a 58 da Lei nº 9.472197 encontram-se subjudi- _ termo de recebimento de emendas
ce perante do Egrégio Supremo Tribunal Federal, _ parecer do Relator
face à propositura de Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (nº 1.668) perante aquela corte. - parecer da Comissão

Ante o exposto e tendo em vista a desnecessi- COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
dade da proposição, recomendamos aos nossos nobres MEIO AMBIENTE E MINORIAS

pares a rejeição do Projeto de Lei nº 2.400, de 2000. TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. -

Deputado Luiz Sérgio, Relator. PROJETO DE LEI N2 2.459-A/2000

111 - Parecer da Comissão Nos termos do Art 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de
22-11-2000 a 29-11-2000. Esgotado o prazo, não fo
ram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2000. 
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.



11 - Voto do Relator

Ressalvados os aspectos inerentes à adequação
tributária e financeira que oportunamente serão anali
sados pela Comissão a que pertinem tais aspectos,
voltamo-nos para os termos relativos ao interesse do
consumidor e do meio ambiente, com os quais se
relacíonam a proposta.

Assevera o Ministério da Agricultura e do Abas
tecimento, em instrução normativa (IN Nº 7 de
17-5-99), o seguinte: "Considera-se sistema orgânico
de produção agropecuária e industrial, todo aquele
em que se adotam tecnologias que otimizem o uso
dos recursos naturais e socio-econômicos, respeitan
do a integridade cultural e tendo por objetivo a au
to-sustentação no tempo e no espaço, a maximização
dos beneficios sociais, a minimização da dependên
cia de energias não renováveis e a eliminação do em
prego de agrotóxicos e outros insumos artificiais tóxi
cos, organismos geneticamente modificados 
OGM/transgênicos, ou radiações ionizantes em qual
quer fase do processo de produção, armazenamento
e de consumo, e entre os mesmos, privilegiando a
preservação da saúde ambiental e humana, assegu
rando a transparência em todos os estágios da produ
ção e da transformação, visando..." (grifos nossos).
Como se vê, há na definição do que seja um sistema
orgânico de produção, requisitos absolutamente compatí
veis com políticas de preservação do meio ambiente e de
defesa do cidadão corno consumidor desses produtos.

Ebem verdade que a sociedade brasileira vem
evoluindo em seu processo de conscientização a res
peito dos produtos que leva à mesa para consumo.
Não é desprezível a economia gerada a partir de pro
dutos sobre os quais não se realizam tratos culturais
intensivos em insumos artificiais. Em praticamente to
das as cidades proliferam as feiras de produtos orgâ
nicos, atraindo consumidores dispostos muitas vezes
a pagar mais por produtos que sabem proceder de
cultivos orgânicos. Entretanto, se mantém para esses
produtores as mesmas condições que vigem para os
agricultores de modo geral. Não são, por assim dizer,
estimulados aqueles que acreditam e se dedicam às
atividades.... ambientalmente sustentáveis. _Sabe-se
muito bem que a renúncia ao uso d~ agrotóxicos, por
exemplo, implica em severa diminuição da produtivi
dade, da escala de produção, da aparência do produ
to etc., o que inibe a expansão desses cultivos.

Portanto, tanto do ponto do consumidor, quanto
do ambiental, estímulos como o proposto, que sinali-

Dezembro de 2000

No prazo regimental não
emendas.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 67959

foram oferecidas zem no sentido de uma maior oferta de produtos sau
dáveis, faz-se meritória a proposta e merecedora do
apoio desta Comissão.

É o relatório.
Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2000. 

Deputado Márcio Blttar, PPS/AC.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
2.459-A/2000, nos termos do parecer do relator,
Deputado Márcio Bitiar. O Deputado Paulo Gouvâa
absteve-se de votar.

Estiveram presentes os Senhores Deputadps,
Salatiel Carvalho, Paulo Gouvêa e Arlindo Chinaglia,
Vice-Presidentes, Badu Picanço, Luiz Ribeiro, Már
cio Bittar, Ricarte de Freitas, Flávio Derzi, José Bor
ba, Luiz Bittencourt, Ricardo Izar, Expedito Júnior,
Luciano Pizzatto, Ronaldo Vasconcellos, Manoel
Vitório, Tilden Santiago, Fernando Gabeira, Fer
nando Zuppo, Régis Cavalcante, Maria Apadia, Va
nessa Grazziotin, José de Abreu, Silas Brasileiro,
Benito Gama, João Paulo, Marcos Afonso e Fernan
do Coruja.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000.
- Deputado Salatiel Carvalho (PMDB - PE), Pre
sidente.

"PROJETO DE LEI N2 2.481-A, DE 2000
(Do Sr. José Janene)

Acrescenta artigo à Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, a fim de coibir
a litigância de má-fé; tendo parecer da
Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público pela rejeição, contra o
voto do Deputado Luciano Castro (relatol'a:
Deputada Fatima Pelaes).

(Às Comissões de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no DCD de 3-3-00

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E S!=RVIÇO PÚBLICO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado



"Litigância de má-fé - Aplicação no
processo do trabalho. O princípio da lealda
de processual com a conseqüente sanção
pela conduta temerária ou protelatória da
parte, tem plena aplicação no processo do
trabalho, por força do caráter .subsidiário
dos arts. 14 e 17 do CPC. Recurso conheci
do e desprovido. (TST - 2ª T - Ac. Nº
11170/97 - ReI. Min. Moacyr Roberto Tesch
- DJ 28-11-97 - pág. 62432)."

A litigância de má-fé, da forma como está pre
vista no projeto, pode vir a inibir a procura judicial
pela resolução do conflito trabalhista, sob pena de
serem considerados atos de má-fé propor reclama
ção, apresentar contestação ou interpor algum re
curso.

Outrossim, a conceituação da má-fé, proposta
no projeto, é muito subjetiva, deixando a critério do
juiz interpretá-Ia, o que vai de encontro ao principio
da tipificação legal de pena, consagrado no Direito
Penal.

Essas são as razões pelas quais somos pela re
jeição do Projeto de Lei nQ2.481, de 2000, e da emen
da a ele apresentada.

\

Sala da Comissão, 21 de setembro de 2000. 
Deputada Fátima Pelaes, Relatora.

PARECER DA COMISSÁO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou, contra o voto do Deputado Luciano Castro, o
Projeto de Lei nº 2.481/00, nos termos do parecer
vencedor da relatora Deputada Fátima Pelaes.

ii - Voto da Relatora

PARECER VENCEDOR
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COMISSÃO DE TRABALHO, procedimento e não haja impossibilidade material da
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO referida aplicação.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS Assim, nada impede que os juízes do trabalho
apliquem o disposto no art. 17 do Código de Processo

PROJETO DE LEI N!l2.481/2000 Civil que dispõe sobre a litigância de má-fe, conde
nando, de ofício ou a requerimento, o reclamante ou o
reclamado a indenizar a parte contrária dos prejuízos
que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e as
despesas que efetuou quando deduzirem pretensão
ou defesa contra texto expresso em lei ou fato incon
troverso, alterar a verdade dos fatos, usar do proces
so para conseguir objetivo ilegal, opôr resistência in
justificada ao andamento do processo ou interpor re
curso com o intuito manifestamente protelatório.

Dessa forma, há muito os tribunais do trabalho
vêm apenando a ligância de má-fe, como se vê no
seguinte acórdão: .

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 28-3-2000, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Anamélia
Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº2.481, de 2000, de autoria do
Nobre Deputado José Janene, visa a determinar que
o reclamante reembolsará a outra parte pelas despe
sas, e o reclamado ou interveniente responderão por
perdas e danos, quando litigarem de má-fé. Para o
autor, apresentar pedido ou defesa contrários a dis
positivos legais ou fatos incontestáveis, faltar com a
verdade, protelar indevidamente o andamento do pro
cesso ou intentar reclamação para auferir vantagem
indevida, são atos que constituem litigância de má-fé.

Em sua justificação, o autor alega que "um dos
pilares do direito processual é a lealdade, da qual as
partes devem se servir para o bom andamento do
;:>rocesso, pois é inadmissível que a estrutura judicial
seja usada para fins protelatórios e de má-fé".

Na reunião ordinária do dia 23 de agosto de
2000, esta Comissão rejeitou o parecer favorável ao
projeto, com etnenda, de autoria do Nobre Deputado
Luciano Castro, sendo-nos atribuída a incumbência
de redigir o parecer vencedor.

É O relatório.

o art. 769 d~ Consolidação das Leis do Trabalho
determina que, nos casos omiSSOS, o direito proces
sual comum será tonte subsidiáría do direito proces
sual do trabalho, axceto naquilo em quaoonc.o.mpa.tf
vel com as normas do processo do trabalho.

Va!entin Carrion ensina que, a~J .ocesso labo
rai, são aplicados dispositivos do processo civil desde
que nãc estejam regulados de outro modo, não ofen
dam os princípios do processo do trabalho, se adap
tem aos mesmos princípios e às peculiaridades deste



"Art. 32. O advogado é responsável
pelos atos que, no exercfcio profissional,
praticar com dolo ou culpa.

Parágrafo único. Em caso de lide te
merária, o advogado será solidariamente
responsável com seu cliente. desde que co
ligado com este para lesar a parte contrária,
o que será apurado em ação própria."

O projeto dispõe, ainda, que o reclamante que
agir de má-fé não poderá propor nova reclamação
pelo prazo de seis meses, apenando de forma ade
quada aquele que desrespeita o processo e a Justiça
do Trabalho ao litigar temerariamente.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do
PL nº 2.481, de 2000, com as modificações previstas
em nossa emenda.

Sala da Comissão, 25 de maio de 2000. - Deputado
Luciano Castro.

Emenda Modificativa

Dê-se ao art. 1Q do projeto a seguinte redação:

"Art. 1Q A Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto·Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vi
gorar acrescida do seguinte artigo:

I - Relatório

O projeto submetido à nossa análise disciplina a
litigância de má-fé nas relações processuais traba
lhistas, definindo-a e dispondo sobre as penalidades
quando de ,sua verificação.

Não foram apresentadas emendas no prazo
regimental.

É o relatório.

11- Voto

Não existe consenso sobre a aplicação subsi
diária do Código de Processo Civil quanto à litigância
de má-fé na Justiça do Trabalho.

Muitos doutrinadores trabalhistas continuam ca
racterizando o empregado como hipossuficiente e,
portanto, entendem que não poderia ser condenado
pela litigância de má-fé, pois não teria como avaliar a
reclamação.

Não compartilhamos desse entendimento. O
empregado pode ser considerado hipossuficiente,
mas não é incapaz. É plenamente dotado de capaci
dade para avaliar a sua reclamação, conhecendo os
seus direitos. A '~iferença entre certo e errado é facil
mente percebida por qualquer indivfduo.

A litigância de má-fé implica conduta desleal no
processo e não em equivoco que possa ser cometido
eventualmente. Esse tipo de conduta deve ser apena
do e não existe justificativa para que o trabalhador
seja excluído dessa sanção.

É verificada se a parte apresentar pedido ou de
fesa contrários a dispositivos legais ou fato incontro
verso, se faltar com a verdade, se houver protelação
indevida do processo, ou se intentar reclamação para
proferir vantagem indevida.
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O parecer do Deputado Luciano Castro passou Todos as hipóteses de litigância de má-fé, par-
a constituir voto em separado. tanto, representam claramente conduta temerária no

Estiveram presentes os Senhores Deputados: processo, o que deve ser efetivamente punido com o
Jovaír Arantes, Presidente; Nílton Capixaba, Vi- pagamento de indenização à parte contrária.
ce-Presidente; Alexandre Santos, Avenzoar Arruda, Na proposição em análise, julgamos convenien-
Babá, Fátima Pelaes, Herculano Anghinetti, Ivanio te apresentar emenda modificativa ao projeto, alte-
Guerra, Jair Meneguelli, José Múcio Monteiro, Luciano rando o seu art. 1º, ou seja, a definição de litigância de
Castro, Medeiros, Paulo Paim, Paulo Rocha, Pedro má-fé, a fim de aproximar tal definição da prevista no
Celso, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ricardo Rique, Código de Processo Civil.
Vanessa Grazziotin, Wilson Braga, titulares; Eurípedes Nos termos da emenda, reclamante, reclamado
Miranda, Geovan Freitas, João Tota, Júlio Delgado, ou interveniente podem ser condenados na litigância
Marcus Vicente, suplentes. de má-fé, devendo indenizar a parte prejudicada por

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. - perdas e danos. A indenização deverá guardarpto-
Deputado Jovalr Arantes, Presidente. porcionalidade com o valor da causa, limitada a 20%

, VOTO EM SEPARADO DO do valor declara~o ou ~ixa~o. .
DEPUTADO LUCIANO CASTRO O valor da Indemzaçao deVida pelo trabalhado~

condenado por sua conduta desleal no processo sara
compensado com verbas a que eventualmente tenha
direito.

Optamos, outrossim, por retirar a possibilidade
de condenação do advogado no pagamento subsidiá
rio da indenização em virtude do Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil- OAB (Lei nº 8.906, de: ~l de
julho de 1994) já dispor sobre a matéria no art. 32:



67962 Quinta-feim 14 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

I - Relatório

PARECER VENCEDOR I

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

11 - Voto do Relator

Em que pese a preocupação do nobre Autor
desta iniciativa com a estabilidade no emprego do tra
balhador que se vê na contingência de testemunhar
em ações trabalhistas contra a erppresa onde está
empregado, entendemos que a matéria deste projeto
de lei não pode prosperar, como veremos.

Em verdade, uma lei que venha a consagrar tal
direito poderá converter-se em fato gerador de situa
ções capazes de gerar significativos transtornos não
s6 ao empresariado, mas também à sociedade como
um todo.

Isso porque, no momento em que o ato de depor
em juízo contra a empresa reclamada representar
para o trabalhador ali empregado a garantia de que a
lei lhe concederá estabilidade temporária contra a
dispensa sem justa causa, nasce também o risco de

Pretende o presente projeto de lei garantir esta
bilidade provisória de 120 dias ao trabalhador que
prestar testemunho em ações nas quais a empresa
onde trabalha constar como reclamada.

Nesta Comissâo, foi designado Relator o Deputado
Paulo Paim, que apresentou parecer pel~ aprovação
do projeto. '

A proposição recebeu, ainda, voto !;lm separado
pela sua rejeição.

Em sessão ordinária realizada no dia 22 de no
vembro de 2000, o presente projeto foi rejeitado e
coube a mim, Deputado Pedro Henry, elaborar o pare
cer vencedor.

É o relatório.

PROJETO DE LEI N2 2.553, DE 2000

Nos termos do art. 119, caput, I e §'1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, '0 Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 2-5-2000, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao Projeto. "

Sala da Comissão, 10 de maio 'de 2000. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújó, Secretária.

"Art. 793-A. Responde por perdas e - voto em separado
danos o reclamante, reclamado ou interveniente
que litigar de má-fé.

§ 1!! Constitui litigância de má-fé:
I - apresentar pedido ou defesa con

trários a dispositivos legais ou fatos incon
troversos;

11 - faltar com a verdade;
111 - protelar indevidamente o anda

mento do processo;
IV - intentar reclamação para auferir

vantagem indevida.
§ 2º O juízo ou Tribunal do Trabalho,

de ofício ou
mediante provocação, condenará o liti

gante de má-fé a indenizar à parte contrária
os danos que esta sofreu e o valor das des
pesas que efetuou.

§ 3º O valor da indenização prevista
no parágrafo anterior é limitado em até 20%
do valor declarado ou fixado da causa.

§ 4º O valor da indenização por litigân
cia de má-fé devida pelo trabalhador será
compensado com as verbas a que tiver
direito."

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas

- parecer vencedor

- parecer da Comissão

Sala da Comissão, 25 de maio de 2000. 
Deputado Luciano Castro.

*PROJETO DE LEI N2 2.553-A, DE 2000
(Do Sr. Rubens Bueno)

Acrescenta parágrafo único ao artigo
845 da Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT; tendo parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público
pela rejeição, contra o voto do Deputado
Paulo Paim (Relator: Deputado Pedro
Henry).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24,11)

"'Projeto inicial publicado no DCD de 21-3-00



"Art. 5º " .

LV - aos litigantes em processo judicial
ou administrativo, e aos aCL!sados em geral
são assegurados o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes."

"O objetivo da proposição é garantir a
testemunha empregada da empresa. Um
Reclamante leva como sua testemunha, 3.in
da empregado da Reclamada, via de regra,
essa testemunha quando volta ao trabalho,
é demitida. Quer dizer: o trabalhador se vê
impedido de exercer o seu direito sagrado
de cidadão pois, quando isso acontece, é
punido com demissão, assim sendo, a pro
posição visa garantir a testemunha em seu
emprego, pelo menos temporariamente."

Não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.

11 - Voto do Relator

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LV,
dispõe:

Louvamos, portanto, a iniciativa do nobre Depu
tado Rubens Bueno. Como é do conhecimento de to
dos, esse dispositivo constitucional, garantidor de di
reito fundamental, adotado por todas as nações civili
zadas, em nosso País, até os dias de hoje, não detém
nenhuma eficácia quando se refere à pessoa do tra
balhador que reclama em juízo.

Somos, deste modo, pela aprovação do Projeto
de Lei nº 2.553, de 2000.

Sala da Comissão, 9: de agosto de 2000. 
Deputado Paulo Paim, Relator.

VOTO DO DEPUTADO PEDRO HENRY

O Projeto de Lei em apreço visa assegurar à
testemunha que seja empregada da Reclamada a es
tabilidade provisória de cento e vinte dias após o seu
depoimento em juízo. ,

Entendemos, todavia, que a medida não pode
ser estabelecida pela via da legislação ordinária, ten
do em vista que a proteção da relaç~o de ernplego,
por expre~sa disposição do inciso I do Art. 7~ da
Constituição Federal, há de ser tratada por meio de lei
complementar. A forma eleita, portanto, para o trata
mento dessa matéria contraria expressa disposição
constitucional.

,
I - Relatório

Pelo presente projeto de lei, o nobre Deputado
Rubens Bueno intenta garantir estabilidade provisória
de 120 dias ao trabalhador que preste testemunho em
reclamações trabalhistas.
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estarmos contribuindo para o surgimento de uma ''fá- Justificando a proposição assim se manifesta o
brica" de testemunhas, impulsionadas, muitas vezes, Autor:
mais pelo interesse pes,soal que pelo desejo puro e
simples de esclarecimento da veracidade dos fatos
reclamados.

Certamente que uma situação similar poderá,
por via de conseqüência, gerar dificuldades ao bom
andamento dos trabalhos da Justiça Trabalhista e, até
mesmo, influenciar tanto na apuração da veracidade das
provas testemunhais como nas sentenças de mérito.

Resta IIllPortante lembrar, muito embora o enfo
que esteja sob ~ompetên9ia de outm comissão, que o
projeto em análise contraria disposFivo constitucional
relativamente à técnica legislativa, Isso porque a pro
teção da relação do emprego, por expr~ssa disposi
ção do inciso I do art. 7º da Constituição Federal, há
de ser tratada por meio de lei cO,mplementar e não
pela via eleita pela presente iniciativa.

Pelo exposto, somos pela rejeição do Projeto de
Lei nº 2.553, de 2000.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2000. 
Deputado Pedro Henry, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou, contra o voto do Deputado Paulo Paim, o
Projeto de Lei nº 2.553/00, nos termos do parecer
vencedor do Relator, Deputado Pedro Henry.

O parecer do Deputado Paulo Paim passou a
constituir voto em separado. ,

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba, Vi
ce-Presidente; Alexandre Santos, Avenzoar Arruda,
Babá, Fátima Pelaes, Herculano Anghinetti, Ivanio
Guerra, Jair Meneguelli, José Múcio Monteiro, Luciano
Castro, Medeiros, Paulo Paim, Paulo Rocha, Pedro
Celso, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ricardo Rique,
Vanessa Grazziotin, Wilson Braga, titulares; Eurípedes
Miranda, GeoVan Freitas, João Tota, Júlio Delgado,
Marcus Vicente, suplentes.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Jov~ir Arantes, Presidente.

VOTO EM S~PARADO DO
DEPUTADO PAULO PAIM
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Por outro lado, a medida proposta é inconveniente apresentadas emendaS ao projeto e nem- ao seu
por contrariar os interesses da sociedade e do empre- apensado. ,;
sariado n~cional:a !ndicação de testemunhas poder~a Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Aure-
ser abusiva, premiando depoentes com a garantia n'llton Ara a de Alm'd S t' .
t

.. d . d - , run el a, ecre ano.
emporana e emprego, aJn a que estes nao tlves-' -

sem conhecimento de algum fato que efetivamente I - Relatório
pudesse ser deduzido em Juízo. . '

O Projeto de Lei nº2.571, de 2000;'dé4autória do
Por essas razões, o nosso voto é pel~ rejeição ilustre Deputado Pompeo de Mattos, 'determl'na que

do PL nº 2.553/2000.
o~ estabelecimentos comerciais que'e~garrafem,

Sala da Comissão, 8 de novembro de '2000. - transportem ou vendam GLP são obrigadefs a manter
Deputado Pedro Henry. os botijões dentro das normas de segurança defini-

*PROJETO DE LEI NIl2.571-A, DE 2000 das pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e pela
(Do Sr. Pompeo de Mattos) \ Associação Brasileira de Normas Técniqas, (ABNT).

Cria selo de segurança para 'comer- Estabelece, também, a· obrigatoriedade de ser
cialização de gás Iiqüefeito de petróleo afixado nos botijões um selo de segurança contendo,
(GLP) e dá outras providências; tendo entre outras, as seguintes informações:'data de revi-
parecer da Comissão de Defesa do são das condições de segurança dos botijõês; data de
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias engarrafamento do produto; prazo de validade do pro-
pela aprovação deste, com emenda, e duto; informações sobre a assistência técnica; dados
pela rejeição do de n22.619/00, apensado dp engarrafador; informações básicas de ~egurança e
(Relator: Deputado Expedito Júnior). outrQs dados técnicos. ."

~ .. v .....

(Às Comissões de Defesa do Consu- . Determina prazo de, 120 (cento e:,yinte) dias
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Minas para que o Poder Executivo regulame~te fil·I,ei.
e Energia; e de Constituição e Justiça e de Foi apensado o Projeto de Lei nº2.61,9, de 2000,
Redação (art. 54) - art. 24,11) de a'utoria do ilustre Deputado Enio Bacct O projeto

apenso é similar ao principal, apresentando, deste
* Projeto inicial publicado no DCD de 21-3-00. modo, em essência, a mesm~ proposta qo Projeto de
- Projeto apensado: PL nº 2.619/00 (publicado no Lei n~2.571, de 2000.
DCD de 1º-4-00. O projeto. não recE!beu, emendas e' 'cabe-nos,

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO nesta, Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
CONSUMIDOR, MEJO AMBIENTE E MINORIAS Ambiente e Minorias, analisar a questão no' que tange

SUMÁRIO à defesa do consumidor e às, relações deAonsumo.

11 - Voto do Relator "
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- emenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nll 2.571/2000

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de
28-4-2000 a 8-5-2000. Esgotado o prazo, não foram

O Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) ou "gás de
cozinha" é um produto inflamável e perigoso, porém
de uso indispensável e diáriq em nossa vida.

.O manuseio deste produto é feito por donas de. '

casa, empregadas domésticas e por muitas outras
pessoas que não tem preparação técnica alguma ou
maiores conhecimentos para avaliar a,s condições do
material que contem o produto de alta periculosidade
que manuseiam diariamente,

Não podemos garantir que a solução proposta
venha a resolver e evitar definitivamelflte os acidentes
que têm ocorrido com o "gás de cozinha". No entanto,
não podemos deixar de apoiar uma iniciativa que,
com certeza, aumentará o grau de segurança na co
mercialização e utilização do GLP pela população
brasileira.



- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- substitutivo oferecido pelo Relator
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo
- reformulação de parecer
- pareoer da Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
I

PROJETO DE LEI N2 2.761/00

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 18-5-00, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 25 de maio de 2000. - Ruy
Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

I - Relatório
, '

O projeto de lei em epfgrafe, elaborado pelo no-
bre Deputado Aloízio Santos, pretende tornar obriga
tória a gravação, no capacete do proprietário, da pla
ca da motocicleta, não exigindo, no entanto, essa gra
vação nos capacetes utilizados peloSilassageirosrQ..

"Art. 4º Para fins de obtenção do "selo
de segurança" a que se refere esta lei, os
estabelecimentos comerciais que engarrafam
o Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP), somente
poderão utilizar botijões de sua própria maroa
ou propriedade."
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Propomos, ainda, a Emenda anexa, para que os "Art. 42 Para fins de obtenção do "selo
estabelecimentos engarrafadores somente possam de segurança" a que se refere esta lei, os
utilizar os botijões de sua própria marca, facilitando, estabelecimentos comerciais que engarrafam
desta forma, a responsabilizaçâo no caso de aoidentes o Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP), somente
e incremento do controle de qualidade pelas dlstribl,Ji~ poderão utilizar botijões de sua própria mar-
doras. ca ou propriedade."

I

I Diante do exposto, e focando o assunto pela óti~ Sala da Comissão 13 de dezembro de 2000. _
ca do conpumidor, somos pela aprovação do Projeta Deputado Salatiel Carv~lho, Presidente.
de Lei nll 2.571, de 2000, com a Emenda aneXe, e
pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.619, de 2000, *PFlOJETO DE LEI Nl!2.761-A, DE 2000
apensado. (Do Sr. Alofzio Santos)

Sala da Comissão 29 de novembro de 2000. _ Torna obrigatória a gravação, no
Deputado Expedito Jú~ior Relator. capacete do proprietário, da placa da

. ' motocicleta tendo parecer da Comissão
EMENDA Nº 1 de. Viação e Transportes pela rejeição

Acrescente-se o seguinte artigo 4º ao Projeto, (Relator: Deputado Neuton Lima)

renumerando-se os demais: (Às Comissões de Viação e Transportes;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - art. 24, 11)

frprojeto inicial publicado no DCD de 18-4-00.

PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO
E TRANSPORTES

SUMÁRIO
Sala da Comissão, 29 de novembro de 2000. 

Deputado Expedito Júnior, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nll

2.571/2000, com emenda, e rejeitou o Projeto de Lei
rº 2.619/2000, apensado, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Expedito Júnior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Salatiel Carvalho, ,Paulo Gouvêa e ~rlindo Chinaglia,
vice-Presidentes; Badu Picanço, Luiz Ribeiro, Márcio
Bittar, Ricarte de Freitas, Flávio Derzi, José Borba,
Luiz Bittencourt; Ricardo Izar, Expedito Júnior, Lucia
no Pizzatto, Rohaldo Vasconoellos, Manoel Vitório,
Tild~n Santiago, Fernando Gabeira, Fernando Zuppo,
Régis Cavalcante, Maria Abadia, Vanessa Grazziotin,
José de Abreu, Silas Brasileiro, Benito Gama, João
Paulo, Marcos Afonso e Fernando Coruja.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Salatlel Carvalho, Presidente (PMDB/PE).

EMENDA ADOTADA PELA COMISsAo
I

NIl1-CDCMAM

Acrescente-se o seguinte artigo 411 ao Projeto,
renume-raJido-se os demais:
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Conselho-Nacional de Trânsito deverá regulamentar SUBSTiTUTIVO AO PROJETO DE LEI
esta lei no prazo estipulado após sua publicação. Nº 2.761, DE 2000

Durante o prazo regimental, não foram apresen- Torna obrigatória a gravação, no ca-
tadas emendas. pacete dQ proprietário, da placa da_ mot9-

É o relatório. cicleta.

11 - Voto do Relator

Recentemente a capa da revista de maior tira
gem do País mostrava a questão da violência em to
das as situações que deixa os cidadãos cada vez
mais amedrontados, mais intimidados. Crimes hedi
ondos, assaltos a mão armada a pessoas, lojas, ban
cos e caminhões, seqüestros, assassinatos em série,
roubos e furtos e a distribuição cada vez ~ais cres
cente da droga têm aumentado assustadoramente a
criminalidade no Brasil. E os motivos são sempre os
mesmos: uma parte da sociedade submetida à misé
ria mais degradante possível, o desemprego com seu
índice cada vez mais alarmante, segurança pública
ineficiente em quase todos os estados, política contra
a criminalidade inadequada e recursos insuficientes
para o desenvolvimento cada vez mais necessário
para a educação básica à criança e ao adolescente.

É muito difícil mudar a sociedade em pouco tempo,
mas e possível criare exigiralgumas mudanças de segu
rança quase que imediatamente, alterando e melhoran
do artigos específicos de leis já existentes, cOmo o Códi
go de Trânsito Brasileiro, por exemplo, ou apresentando
melhores propostas, como o projeto de lei em questão.

Verifica-se, atualmente, um número crescente
de casos de assaltantes condutores de motos que
agem contra motoristas em seus automóveis nas ho
ras de maior movimento e fogem sem que a polícia
possa acompanhá-los para perseguição e captura.
Eles desaparecem rapidamente e os capacetes impe
dem a identificação dos meliantes. Mas se os capace
tes também tivessem a gravação da placa da motoci
cleta na parte de trás, seria bem mais fácil essa identi
ficação do assaltante, pelos motoristas, passageiros
e eventuais pedestres que estivessem submetidos à
essas situações de tensão e medo.

As placas das motos, por serem menores do
que as que são utilizadas em outros veículos automo
tores, devem, por questões de segurança, ser pintadas
com tinta fosforescente tornando a visualização mais nítida.

Por esse motivo, propomos aos nobres parla
mentares que, da proposta inicial elaborada pelo ilus
tre Deputado Aloízio Santos e reconhecendo o mérito
da presente proposição, somos de parecer favorável
ao Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 9 de agosto de 2000. 
Deputado Nauton Lima,-Re.Jater.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O ínciso I do art. 54 da Lei nº 9.503, de

, 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 54. Os condutores de motocicle
tas, motonetas e ciclomotores só poderão
circular nas vias:

I - utilizando capacete de segurança,
com viseira ou óculos escuros e com a
gravação da placa da motocicleta na parte
traseira do capacete, com tintas fosfores
centes, de acordo com as especificações do
Contran;

11- ..

111- ..

Art. 2º O inciso 111 do art. 55 passa a vigorar
conforme a seguir:

"Art. 55. Os passageiros de motocicle
tas, motonetas e ciclomotores só poderão
ser transportados:

I - utilizando capacete de segurança
sem gravação de placa conforme estabele
cidas no art. anterior;

11- .

111- ."

Art. 3º O art. 244 passa a vigorar de acordo com
a seguinte alteração:

"Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta
e ciclomotor:

I - sem usar capacete de segurança
com viseira ou óculos de proteção, vestuário
e a placa gravada no caRacete de acordo
com as normas e especificações aprovadas
pelo Contran;

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 9 de agosto de 2000. 
Deputado Nauto Lima, Relator.

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões de prazo para apresentaçãQde
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SUMARIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator

- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

*PROJETO DE LEI N2 2.792-A, DE 2000
(Do Sr. Marcelo Déda)

Acrescenta dispositivo à Lei n2

9.870, de 23 de novembro de 1999, que
"Dispõe sobre o valor total das anuidades
escolares e dá outras providências"; tendo
parecer da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto pela aprovação (Relator:
Deputado Clementlno Coelho).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11).

*Projeto inicial publicado no DCD de -19--4-00.

PARECER REFORMULADO

Não há como desconsiderar os argumentos
apresentados pelo Autor sobre a violência urbana e a
crescente ousadia que podemos observar na ação
dos meliantes. Sensibilizado, apresentei inicialmente
parecer favorável à proposição. Entretanto, durante a
discussão neste órgão técnico, diversos con
tra-argumentos foram expostos pelos nobres Pares, o
que nos levou a alterar nosso parecer.

Concluímos que a solução proposta, além de
ser ineficaz, poderá ser mais cara para os cidadãos,
pois eles terão que arcar com mais uma atividade ad
ministrativa dos Detran em todos os estados, come
çando pelo pagamento a ser exigido pelo emplaca
mento de cada capacete comprado. Em contraparti
da,os bandidos só têm utilizado veículos furtados ou
roubados. Passarão a furtar ou roubar também os ca
pacetes o que, de certa forma, é muito mais simples.

Diante do exposto, nosso voto é pela rejeição ao
Projeto de Lei nº 2.761, de 2000.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2000. 
Deputado Neuton Lima, Relator.
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emendas ao· substitutivo oferecido pelo Relator, a Sala da Comissão, 13 de dezemõr'õ ae200(J.-
partir de 14-8-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo, Deputado Pedro Fernandes, Vice-Presidente, no
não foram apresentadas emendas. exercício da Presidência.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2000. - Ruy
Ornar Prudência da Silva, Secretário.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente
o Projeto de Lei nº 2.761/00, nos termos do parecer
reformulado do Relator, Deputado Neuton Lima.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Pedro Fernandes, Vice-Presidente; Chico da Prince
sa, Duílio Pisaneschi, Mário Negromonte, Pedro Cha
ves, Roberto Rocha, Romeu Queiroz, Sérgio Barros,
Domiciano Cabral, Eunício Oliveira, João Henrique,
José Chaves, Waldir Schmidt, Aracely de Paula, EIi
seu Resende, IIdefonço Cordeiro, Neuton Lima, Car
los Santana, Damião Feliciano, Marcos Afonso, Teima
de Souza, Philemon Rodrigues, Gonzaga Patriota,
Eujácio Simões e Edinho Araújo, Titulares; e Dr. Hele
na, Sílvio Torres, Carlos Dunga, Márcio Matos, Pedro
Celso, João Tota, Olímpio Pires e De Velasco, Suplen
tes.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 2.792, DE 2000

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1º, do Hegi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 26 de
maio de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 2 de junho de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 2.792, do ilustre Deputado
Marcelo Déda, acrescenta um dispositivo à Lei nº
9.870, promulgada em 23 de novembro de 1999, que



SUMÁRIO

Institui como condição para se con
cretizarem operações do Programa Naci
onal de Desestatização a assinatura, pelo
adquirente, de termo de renúncia a crédi
tos fiscais da empresa alienada referen
tes a fatos geradores anteriores à publi
cação do edital de desestatização; tendo
parecer da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio pela aprovação (Re
lator: Dep. Luiz Mainardi).

*PROJETO DE LEI Nº 2.855-A, DE 2000
(Do Sr. João Magno)

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Finanças e Tributação
(Mérito); e de Constituição e Justiça.e de
Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

"'Projeto inicial publicado no OCO de 20-5-00

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 2.855/00

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 2-8-00, por cinco
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regulamenta a definição das anuidades escolares. O memente, o Projeto de Lei nº 2.792/2000, nos termos
autor propõe a inclusão de norma que tome imperati- do parecer do Relator, Deputado Clementino Coelho.
vo o fornecimento, pelo estabelecimento de ensino, Estiveram presentes os Senhores Deputados
da lista de materiais didáticos e escolares, no ato da Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado e Nele-
matrícula. A inobservância desta determinação seria Rodolfo Vice-Presidentes; Agnelo Queiroz, Átila Lira,
caracterizada como prática abusiva aos direitos do Celcita Pinheiro, Clovis Volpi, Éber Silva, Eduardo Se-
consumidor. abra, Flávio Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior,

O autor destaca a prática de algumas escolas Maria Elvira, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Biol-
que negam informações antecipadas sobre livros e chi, Paulo Lima, Pastor Amarildo, Walfrido Mares
outros materiais escolares que a serem exigidos dos Guia, Iara Bernardi e Gastão Vieira.
alunos, ao longo do ano letivo. Considera que se trata Sala da Comissão 13 de dezembro de 2000 _
de prática incompatível com os termos do Código de Deputado Gilmar Mach~do Presidente em exercíci~
Proteção do Consumidor pois, em muitos casos, força ' .
a aquisição de materiais escolares no próprio estabe-
lecimento de ensino. Tal prática, argumenta o autor do
projeto, é abusiva e anti-ética: abusiva porque fere o
direito do consumidor de buscar sua melhor alterna
tiva de compra; e antiética porque corrompe relações de
consumo básicas, criando uma espécie de clientela cativa.

Não foram apresentadas emendas ao Projeto
de Lei.

Este é o Relatório.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani-

11 - Voto do Relator

Considero o Projeto de Lei do ilustre Deputado
Marcelo Déda como a oportunidade para um signifi
cativo aperfeiçoamento da legislação existente, re
gulamentando o funcionamento do setor de ensino,
em especial quanto à delicada questão da aquisição
dos materiais didáticos e escolares.

A proposta é positiva e apresenta um duplo
mérito. Pelo lado da família do aluno, é um impor
tante fator para planejamento e equilíbrio do orça
mento familiar, além de se constituir em informação
útil para a opção entre estabelecimentos de ensino.
Pelo lado da sociedade e pelo lado do mercado ou
negócios, favorece a livre competição na oferta de
serviços educacionais e de materiais escolares em
geral.

Desta forma, não podemos deixar de apoiar a
iniciativa do nobre Deputado Marcelo Déda ofere
cendo parecer favorável à aprovação do Projeto de
Lei nº 2.792, de sua autoria.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Clemetlno Coelho, Relator.
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sessõE;s. Esgotado o prazo, não foram apresentadas Ante o exposto, nosso voto é pela aprovação
emendas ao projeto. do Projeto de Lei nº 2.855, de 2000.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2000. - Apa- Sala da Comissão, 18 de outubro de 2000. -
recida de Moura Andrade Secretária l)epufadõ Luiz Mainardi, Relator

I - Relatório.
O projeto de lei em epígrafe, de iniciativa do

nobre Deputado João Magno, tem por objetivo evitar
que os recursos auferidos com a desestatização de
empresas públicas venham a deixar os cofres públi
cos, como resultado de ações judiciais movidas pe
los adquirentes para recuperar créditos fiscais pree
xistentes.

Para tanto, torna obrigatório que o alienatário,
concessionário ou outorgado assine termo de re
núncia a créditos contra a Fazenda Pública da
União,' dos Estados e dos Municípios, decorrentes
de faios geradores anteriores à data de publicação
do edital de desestatização.

No prazo regimental próprio não foram apre
sentadas er:nendas ao projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme argumenta o ilustre autor em sua
justificação "o que se tem observado, porém, é que,
após adquirir uma empresa pública, os novos con
tro/adores muitas vezes acabam recorrendo ao Judi
ciário, com êxito, para contestar tributos e requerer
a restituição de valores que, em muitos casos, al
cançam ou até ultrapassam o que despenderam na
compra da própria empresa".

Dessa forma, a venda dos ativos não estaria
cumprindo um dos principais objetivos que norte
aram a instituição do Programa Nacional de De
sestatização, que é o de contribuir para a melho
ria do perfil e para a redução da dívida pública lí
quida.

O dispositivo que a presente proposição intro
duz na Lei nº 9.491/97 evita que este tipo de questi
onamento ocorra após realizada a privatização. Po
de-se imaginar que os preços de futuras vendas de
empresas públicas venham a sofrer redução em fun
ção desta exigência, entretanto, mesmo que isso
ocorra, o resultado financeiro final não sofrerá per
das e, além disso, o projeto possui o grande mérito
de tornar os resultados efetivos das alienações
transparentes para a sociedade.

111- Parecer da Comissão

, A Comissão de Economia, Indústria e Comér-
cio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou una
nilTlemente o Projeto de Lei nº 2.855/00, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Luiz Mainardi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João

Pizzolatti e Paulo Octávio - Vice-Presidentes; A/ex
Çanziani, Antônio do Valle, Clementino Coelho,
Emers0n Kapaz, Francisco Garcia, José Machado,
Jurandil Juarez, Lídia Quinan, Márcio Fortes, Maria
Abadia, Ricardo Ferraço, Ronaldo Vasconcellos, Ro
berto Pessoa, Rubem Medina, Rubens Bueno e Zaire
Rezende.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Enio Bacci, Presidente

*PROJETO DE LEI N!l2.912-A, DE 2000
(Do Sr. Dr. Benedito Dias)

Cria a Zona Franca de Macapá e
Santana, no Estado do Amapá, e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio pela
aprovação, contra os votos dos Deputados
José Machado, e Alex Canzianl (relator:
Dep. JURANDIL JUAREZ).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Finanças e Tributação (Mé
rito e Art. 54); e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54) - Art. 24,11)

*Projeto inicial publicado no DCD de 23-5-00

PARECER DA COMISSÃO
DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMERCIO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado



111 - Parecer Da Comissão
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COMISSÃO DE ECONOMIA, Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Deputado Jurandil Juarez Relator

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 2.912100

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 20-6-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 27 de junho de 2000. 
Aparecida de Moura Andrade, Secretária

Parecer Vencedor

O projeto em epígrafe trata da transformação
da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana
em zona franca, com o objetivo de incentivar, além
das atividades já desenvolvidas na ALC, a industria
lização do Estado do Amapá.

Sua apreciação nesta Comissão ocorreu em
reunião realizada em 13 de dezembro passado. Na
ocasião não foi acolhido pelo Plenário o parecer do
relator designado, Deputado Francisco Garcia, que
propugnava a rejeição da matéria.

As razões contrapostas ao parecer original in
cluíram, inicialmente, o fato de que esta Comissão
deve ater-se ao mérito econômico das proposições.

Além disso, o debate deixou claro que a Área
de livre Comércio de Macapá e Santana já superou
sua fase inicial e que as restrições que sua legisla
ção contém à implantação de processos industriais
estão, na verdade, limitando as possibilidades de
desenvolvimento do Estado do Amapá.

Por outro lado, a preocupação com eventua
is prejuízos que esta zona franca traria para a
Zona Franca de Manaus não se justifica, princi
palmente se considerarmos a distância existente
entre os dois parques industriais e, ainda, que a
cidade de Macapá possui acesso privilegiado à
Georgetown, Paramaribo e Caiena, e, por meio
desta última, à Comunidade Européia. Assim o
destino de mercadorias produzidas em Macapá e
Santana será, certamente, muito diferente do que
observamos em Manaus.

Essas foram as razões que levaram este Plená
rio a recusar o parecer do relator e votar pela aprova
ção do Projeto de Lei nº 2.912, de 2000.

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o
Projeto de Lei nº 2.912/00, nos termos do parecer
vencedor do Deputado Jurandil Juarez, contra os
votos dos Deputados José Machado e Alex Cailzia
ni. O parecer do Deputado Francisco Garcia passou
a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João Piz
zolatti e Paulo Octávio - Vice-Presidentes; Alex Canzia
ni, Antônio do Valle, Clementino Coelho, Emerson Ka
paz, Francisco Garcia, José Machado, Jurandil Juarez,
Lídia Quinan, Márcio Fortes, Maria Abadia, Ricardo Fer
raça, Ronaldo Vasconcellos, Roberto Pessoa, Rubem
Medina, Rubens Bueno e zaire Rezende.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Enio Bacci, Presidente.

Voto em Separado

Com a presente proposição o ilustre Deputado
Benedito Dias pretende transformar a Área de Livre
Comércio de Macapá e Santana em uma zona franca,
de forma a possibilitar que, da mesma forma que na
Zona Franca de Manaus, ali se instalem indústrias de
grande porte.

O projeto mantém a estrutura básica das nor
mas aplicáveis às áreas de livre comércio de uma for
ma geral, introduzindo apenas os mecanismos ne
cessários para sua transformação em zona franca.

Com esse intuito, permite que sejam desenvol
vidas atividades de industrialização, as quais benefi
ciam-se da redução de IPI prevista no Decreto-lei nº
288/67, com a redação dada pela Lei nº 8.387/91,
para a Zona Franca de Manaus.

Finalmente, prevê que a zona franca funcionará
na área já demarcada onde está instalada atualmente
a área de livre comércio, sucedendo-a sem qualquer
solução de continuidade.

No prazo regimental não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Éo relatório.

11- Voto

Indiscutivelmente o projeto de lei proposto pelo
ilustre Deputado Benedito Dias reveste-se das mais
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nobres intenções. Conforme ele mesmo menciona,
aqueles que conheceram a capital do Amapá antes
da criação da ALC de Macapá e Santana e a visitam
nos dias de hoje ficam impressionados com as mu
danças positivas que ocorreram.

I Seu intento, agora, é ampliar os benefícios
existentes na ALC, transformando-a em uma zona
franca, de forma a potencializar o crescimento eco
nômico, que tem beneficiado a sofrida população da
quela distante região de nosso País.

Acreditamos, entretanto, que a criação de ou
tra zona franca na região amazônica deva ser objeto
de muita reflexão, em função das características
desse modelo de desenvolvimento e de sua intera
ção com a realidade brasileira.

fi.. Zona Franca de Manaus, criada há 33 anos,
teve, por objetivo criar no coração da Região Ama
zônip,a um pólo de desenvolvimento com caráter
de substituição de importação que contribuísse
para a ocupação daquela importante área do território
naciohal. Hoje, não há como negar, a Zona Franca de
Manaus constitui-se em uma das mais
bem-sucedidas experiências da espécie, abrangendo
centenas de indústrias e gerando receitas anuais su
periores a US$1 Obilhões.

fi.. grande dificuldade e, por isso mesmo, o
grande desafio do modelo é fazer com que os bene
fícios desse imenso parque industrial se espalhem
pelo Interior do território amazônico e essa tem sido
a preocupação dos dirigentes da Suframa.

Dessa forma, deve-se questionar a eficácia da
implantação de outra zona franca na região, especi
almente considerando que a área proposta possui
uma localização geográfica privilegiada em relação
a Manaus. Na verdade, com isso existe o risco de
criarmos uma competição que poderia provocar o
deslocamento de plantas industriais atualmente im
plantadas em Manaus, o que contraria a lógica de
interiorização dos efeitos benéficos do modelo, difi
cultando ainda mais a obtenção de resultados signi
ficativos nesse sentido.

Ademais,. somos todos testemunhas da resis
tência que a Zona Franca de Manaus desperta no
Poder Executivo, em especial no Ministério da Fa
zenda, e seria ingenuidade acreditar que uma nova
experiência poderia ser aceita pelos condutores de
nossa política econômica. Na verdade, a demanda por
uma nova zona franca daria aos opositores do modelo
a munição de que necessitam para, mais uma vez, cla
mar pela extinção da Zona Franca de Manaus.

Finalmente, não podemos esquecer que os
acordos do Mercosui, em 1994, previram que ape
nas poderiam operar na região as zonas francas em
funcionamento naquela data, ou que resultassem de
normas legais então vigentes ou já em tramitação.
Dessa forma a criação de uma nova zona franca,
mesmo como resultante da transformação de uma
ALC, fere os acordos do Mercado Comum e seria
objeto de contestação por nossos parceiros.

Ante o exposto, nosso voto deve ser pela rejeição
do Projeto de Lei nº 2.912, de 2000.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2000. 
Deputado Francisco Garcia

*PROJETO DE LEI N!! 2.921- A, DE 2000
(Do Sr. Alberto Mourão)

Altera a redação dos artigos 22, 3!!,
4!! e 8!! da Lei nll 8.955, de 15 de dezembro
de 1994 e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela
aprovação, com emendas (relator: Dep.
Herculano Anghinetti).

(Às Comissões de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público; de Economia, Indús
tria e Comércio; e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54) - Art. 24,1i}

,
*Projeto inicial publicado no DCD de 23-5-00

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO
I

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emendas oferecidas pelo relator (3)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (3)

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINiSTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N!! 2.921/00

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. !::lresi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre-



I - Relatório

11 - Voto do Relator

É extremamente oportuna a iniciativa do ilustre
Deputado Alberto Mourão no sentido de propor atuali
zação da norma legal que dispõe sobre o contrato de
franquia empresarial. O sistema de franquia preserva

Ao apresentar o Projeto de Lei nº 2.921, de
2000, o Deputado Alberto Mourão, teve por objeti
vo, expresso em sua justificação, "atualizar a legis
lação de franquias no País, com base na experiên
cia obtida após mais de 5 anos de vigência da Lei nº
8.955, de 15 de dezembro de 1994, que primeiro re
gulamentou a matéria". Para tanto, propôs alterar
diversos dispositivos daquela norma. Pretendeu,
adicionalmente, estabelecer uma regulamentação
mais detalhada para o uso do sistema de franquias
no serviço público.

Por certo, foi unicamente em decorrência dos
dispositivos que tratam da extensão à administração
pública do regime de franquia - originário do direito
privado - que a proposição foi distribuída à Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co.
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sentação de emendas, a partir de 28-6-2000, por cinco um espaço de atuação fundamental às micro e pe-
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas quenas empresas e constitui marco excepcional na
emendas ao projeto. evolução do capitalismo. A importância que o sistema

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2000. - de franquia empresarial logrou alcançar na economia
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária. brasileira justifica plenamente o esforço de atualiza

ção de seus parâmetros legais, que ora se procura
empreender.

No âmbito estrito da competência desta Co
missão, dois são os aspectos cruciais contidos no
projeto: o primeiro diz respeito à legalidade e à con
veniência da extensão do sistema de franquias à
administração pública; o segundo refere-se à perti
nência do procedimento de licitação definido' nos
termos do § 2º do art. 8ª da proposição.

Escassas são as referências doutrinárias con
cernentes ao primeiro aspecto. Não só é pouco usu
al, tanto no Brasil como no exterior, a adoção de re
gime de franquia no âmbito do serviço público, como
são também poucos os autores que têm tratado
dessa questão específica. Merece destaque, sob
esse aspecto, a abordagem de Maria Sylvia Zanella
Di Pietro, em seu livro "Parcerias na Administração
Pública: concessão, permissão, franquia, terceriza
ção e outras formas".

Entende a renomada autora não haver óbice
jurídico à adoção do instituto da franquia no âmbito
da administração pública, limitando, todavia, sua uti
lidade púbica ao universo das empresas estatais,
cuja finalidade seja a exploração de atividade eco
nômica. No capítulo que dedica ao assunto, a ques
tão é colocada nos seguintes termos:

"É verdade que, sob certos aspectos, a fran
quia não se afeiçoa às peculiaridades da Adminis
tração Pública. Em primeiro lugar, porque a fran
quia implica a imposição de métodos de organiza
ção e trabalho do franqueador ao franqueado, o
que pode constituir um contra-senso, se se consi
dera que a Administração Pública descentraliza
certas atividades precisamente para fugir de seu
sistema burocrático de organização e trabalho se
do ponto de vista jurídico, não há impedimento à
sua adoção, do ponto de vista da conveniência e
oportunidade, seria aceitável a franquia para de
terminados tipos de atividades em que a Adminis-

- tracão Pública instituísse determinado padrão con
siderado ideal e, por isso mesmo, passível de ser
imposto ao contratado pelo sistema de franquia.

Além disso, quando se parte da idéia de que,
pelo contrato de franquia, o franqueador outorga ao
franqueado a licença de uso de marca para que
este produza ou distribua determinados bens ou

Em obediência ao disposto no art. 55 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, compete
a esta Comissão manifestar-se apenas sobre a ma
téria de sua atribuição específica. No projeto sob
análise, enquadram-se nessa situação somente o
art. 3º da proposição, que altera a redação do art. 4º
da Lei nº 8.955, de 1994, e o art. 8º que versa sobre
a adoção da franquia empresanal por parte de ór
gãos e entidades da administração pública. Os de
mais dispositivos tratam de matéria estranha à
competência deste colegiado, devendo seu méri
to ser objeto de oportuno parecer da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio.

A proposição está regimentalmente sujeita à
tramitação conclusiva nas Comissões, que são obri
gadas a abrir prazo para oferecimento de emenda.
Na Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, o prazo expirou sem que qualquer
emenda fosse apresentada.
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preste serviços específicos, segundo os métodos presas públicas e sociedades de economia mista,
do concedente, ter-se-ia que concluir que o instituto exerce atividade de natureza econômica.
se adapta mal à Administração Pública, em especi- Circunscrito a esse âmbito, a aplicação às em-
~I à_Administração"pública Di~~ta,.c?nstituída pe~os presas estatais das normas legais referentes a fran-
orgaos que compoe~ os Mlnlst~~'o,s, Se,c,r~tanas quia é não só possível mas compulsória. De fato, é
de Estado ou Secretarias de Mun/clploS. D.f/cl/men- o próprio texto constitucional, em seu art. 173, § 12 ,

te pode-se falar em marca como sinal distintivo 11, que determina a sujeição da empresa pública,
aposto facultativamente a determinados produtos, das sociedades de economia mista e de suas subsi-
merc,adorias ou serviços. Não dispondo de "marca", diárias "ao regime jurídico próprio das empresas pri-
a Administração Pública também não tem como vadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações ci-
conceder licença de uso de marca. Além disso, a vis, comerciais, trabalhistas e tributários". Tais em-
Administração Pú~lica dir~ta dispõe d: instituto ~e- presas, quando franqueadoras, estarão portanto su-
melhante à franqUia, que e a concessao de serviço jeitas ao regime da lei que o presente projeto pre-
público. tende atualizar.

No entanto, quando se considera que o Poder A exigência de licitação para a adoção do regime
Público desempenha não apenas serviços públicos de franquia na administração pública é o segundo as-
típicos, como também serviços públicos comerci- pecto a ser aqui analisado. A obrigatoriedade de certa-
ais e industriais e também exerce atividades eco- me licitatório para a contratação de franquias é inquesti-
nômjcas não assumidas como serviço público (e o onável.
faz a título de intervenção no domínio econômico Eventual dúvida nesse sentido foi sanada
com ,base no art" 17~ ~a Const~uição), e quando se quando, após realizar Auditoria Operacional na
conSidera que tais atlVldad~s sao prestadas, em r~- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,
gra, ,por empresas estatais que Integram a Adml- em 1994, para verificar o sistema de franquias então
ni~traç~o i.n~ire~a, tem-s~ que co~cluir que a fra~- implantado por aquela E!mpresa pública, o Tribunal
qUla nao e inteiramente rncompatlvel com a Adml- de Contas da União proferiu sua Decisão n!:!
nistração Pública." (negritos da autora) 601/94 com a seguinte ementa:

Após aprofundar sua análise sobre as seme- "Auditoria Operacional. ECT. Implantação do
Ihanças e diferenças entre os regimes de franquia e sistema de franquia. Concessão a particulares sem
de concessão, a autora volta a afirmar seu entendi- critérios objetivos e técnicos e sem processo licitat6-
mento quanto à aplicabilidade restrita da franquia no rio. Mau gerenciamento pela Empresa, causando
serviço público: distorções à filosofia do Sistema. Determinação à

"No caso da Administração Direta e no caso E?T ~ara providências cabíveis. Audiência do respon-
das entidades com personalidade jurídica de direito savel.
público (autarquias e fundações públicas), o uso da Dentre os sete itens que integram a referida
franquia pode não ter muito sentido precisamente Decisão da Corte de Contas, merece destaque o
porque isto implica a imposição de métodos de tra- item I, com o seguinte teor:
balho e organização próprios do poder concedente; "1. Determinar, desde logo, à Empresa Brasile-
ora, quando o Poder Público se socorre da parceria ira de Correios e Telégrafos que adote as providên-
com o setor privado é, em regra, com o objetivo de cias necessárias ao exato cumprimento das normas
buscar outros métodos de trabalho, menos rígidos e e princípios norteadores das contratações efetiva-
formalistas, que não os da própria Administração das por entes da Administração Pública, mormente
Pública. Sob esse aspecto, a concessão de serviço os arts. 37, inciso XXI, e 175, caput, da Constitui-
público é preferível, porque não apresenta aquela ção Federal, bem assim dos dispositivos da atual
característica, lei que regulamenta o instituto da licitação (Lei nº

Por isso mesmo, é precisamente para as empre- 8.666/93, alterada pela de nº 8.883/94), promoven-
sas e~tatais que a franquia pode ter maior utilidade," do, de conseguinte, o indispensávei certame Iicltató-

Não há como divergir do raciocínio cristalino ex- rio para a contratação de novas franquias".
presso pelas bem colocadas palavras da ilustre admi- Para resguardar direitos dos milhares de peque-
nistrativista: o regime de franquia não é adequado ao nos empresários franqueados irregularmente pela
serviço público típico, mas apenas àquelas situações ECT, foi incluído na Lei nº 9.648, de 27 de maio de
em que a Administração, por intermédio de suas em- 1998, dispositivo alterando o art. 12 da Lei nº9.074, de



Emenda N!! 3 Do Relator

Emenda N!! 2 Do Relator

Emenda N9 1 Do Relator

Suprima-se do inciso XIX do art. 3º da Lei nº
8.955, de 15 de dezembro de 1994, com a redação
que lhe é dada pelo art. 2º do projeto, a expressão final
"(...) bem como para início da abertura dos envelopes,
quando se tratar de órgão ou entidades públicas".

Sala da Comissão, 9 de de 2000. - Deputado
Herculano Anghinetti.

Dê-se ao art. 8º do projeto a seguinte redação:

"Art. 8º As empresas públicas, as soci
edades de economia mista e suas subsidiá
rias que explorem atividade econômica de
produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços poderão adotar a
franquia empresarial, mediante a realização
de licitação, nos termos da legislação em vigor:'

Sala da comissão, 9 de de 2000. - Deputado
Herculano Anghinetti.

Dê-se ao art. 3º do projeto a seguinte redação:
"Art. 3º O art. 4º da Lei nº8.955, de 15 de dezem

bro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art 4º A circular oferta de franquia de
verá ser entregue ao candidato a franquea
do no mínimo 10 (dez) dias antes da assina
tura do contrato ou pré-contrato de franquia
ou ainda do pagamento de qualquer tipo de
taxa pelo franqueado ao franqueador ou a
empresa ou pessoa ligada a este, salvo no
caso de licitação promovida por empresa públi
ca ou sociedade de economia mista, quando
as informações integrantes da circular de oferta
de franquia deverão integrar o edital.

Parágrafo único .'."
Sala da Comissão, 9 de de 2000. - Deputado

Herculano Anghinetti.
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7 de julho de 1995, que "Estabelece normas para ou- propostas para o procedimento de licitação, por se-
torga e prorrogações das concessões e permissões rem ao mesmo tempo incompletas e desnecessárias.
de serviços públicos e dá outras providências". Para Voto, assim, pela aprovação do Projeto de Lei nº
tanto, foi acrescentado inciso ao referido artigo, adi- 2.921, de 2000, com as emendas nº 1, nº 2 e nº 3
tando os serviços postais à lista de serviços públicos anexas.
passíveis de exploração sob regime de concessão. Sala da Comissão, 9 de de 200. - Deputado
Foi também acrescentado ao mesmo artigo um pará- Herculano Anghinetti, Relator.
grafo único, impondo limitação temporal aos contra-
tos da ECT com suas franqueadas, que permanece
rão válidos "pelo prazo necessário à realização dos
levantamentos e avaliações indispensáveis à organi
zação das licitações que precederão à delegação das
concessões ou permissões que os substituirão(...)".

Fixado assim o caráter indispensável da licita
ção como forma de seleção de franqueados, resta
examinar se existem razões que imponham a ob
servância de regras específicas para tal, como as
contidas no § 29 do art. 89 da proposição ora relata
da, ou se, ao contrário, é cabível a aplicação das
normas gerais que regem a matéria, nos termos da
Lei nº 8.666, de 1993, e das que posteriormente al
teraram seu texto.

O dispositivo proposto a título de regulamen
tar a licitação que deve preceder o contrato de fran
quia com empresas estatais consiste em mera lista
de atos administrativos. Não há justificativa que in
dique a necessidade ou conveniência da adoção da
referida lista como substituto à detalhada legislação
em vigor sobre a matéria. Redundante sob alguns
aspectos, tais como a designação de comissão de
licitação e a inclusão no processo das propostas
dos pretendentes, a lista é omissa quanto a aspec
tos essenciais como, por exemplo, os critérios de
julgamento para determinação da proposta vence
dora.

A eventual adoção da seqüência proposta de
atos administrativos em substituição aos procedimen
tos determinados pela legislação vigente, além de
não produzir qualquer vantagem, certamente resulta
ria na multiplicacão de pendências a serem apresen
tadas perante os tribunais.

Ante o exposto, três emendas fazem-se neces
sárias. A primeira suprimindo menção desnecessária
a uma etapa do procedimento Iicitatório, constante do
inciso XIX da redação proposta para o art. 39 da Lei nº
8.955, de 1994. A segunda modificando o art. 32 da
proposição, que altera a redação do art. 49 da Lei nº
8.955, de 1994. A terceira substituindo o texto propos
to para o art. 8º do projeto, para melhor definir o âmbi
to de extensão do sistema de franquia à administra
ção pública e, ao mesmo tempo, excluir as normas



*PROJETO DE LEI N!! 3.053-A, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Acrescenta dispositivo ao art. 473
da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n!! 5.452, de 1!!
de maio de 1943, e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público pela
aprovação, contra os votos dos Deputados
José Múcio Monteiro e Pedro Henry
(Relator: Dep. Wilson Braga).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24, 11)

Dê-se ao art. 8º do projeto a seguinte redação:
"Art. 8º As empresas públicas, as sociedades de

economia mista e suas subsidiárias que explorem ati
vidade econômica de produção ou comercialização
de bens ou de prestação de serviços poderão adotar
a franquia empresarial, mediante a realização de lici
tação, nos termos da legislação em vigor:'

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Jovair Arantes, Presidente.
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Parecer da Comissão Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. -
Deputado Jovair Arantes, Presidente.

Emenda N!! 3 Adotada Pela Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e

Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, unanimemente, com emendas, o Projeto de
Lei nº 2.921/00, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Herculano Anghinetti.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba, Vi
ce-Presidente; Alexandre Santos, Avenzoar Arruda,
Babá, Fátima Pelaes, Herculano Anghinetti, Ivanio
Guerra, Jair Meneguelli, José Múcio Monteiro, Lucia
no Castro, Medeiros, Paulo Paim, Paulo Rocha, Pedro
Celso, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ricardo Rique,
Vanessa Grazziotin, Wílson Braga, titulares; Eurípedes
Miranda, Geovan Freitas, João Tota, Júlio Delgado,
Marcus Vicente, suplentes.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Jovair Arantes, Presidente.

Emenda N2 1 Adotada Pela Comissão

Suprima-se do inciso XIX do art. 3º da Lei nº
8.955, de 15 de dezembro de 1994, com a redação
que lhe é dada pelo art. 2º do projeto, a expressão fi
nai "(•••) bem como para início da abertura dos en
velopes, quando se tratar de órgão ou entidades pú
blicas".

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Jovalr Arantes, Presidente.

Emenda NI! 2 Adotada Pela Comissão

Dê-se ao art. 32 do projeto a seguinte redação:

"Art. 3º O art. 4º da Lei nº 8.955, de 15
de dezembro de 1994, passa a vigorar com
a seguinte redação:

'Art. 4º A circular oferta de franquia de
verá ser entregue ao candidato a franquea
do no mínimo 10 (dez) dias antes da assi
natura do contrato ou pré-contrato de fran
quia ou ainda do pagamento de qualquer
tipo de taxa pelo franqueado ao franquea
dor ou a empresa ou pessoa ligada a este,
salyo no caso de licitação promovida por
empresa pública ou sociedade de econo
mia mista, quando as informações inte
grantes da circular de ;oferta de franquia
deverão integrar o edital.

Parágrafo único .'."

*Projeto inicial publicado no DCD de 25-5-00

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NR 3.053/00

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 14-11-2000, por



*PROJETO DE LEI N2 3.102-A, DE 2000
(Do Sr. Glycon Terra Pinto)

Dispõe sobre a aplicação de penali
dade a veículo particular no transporte
público coletivo de passageiros; tendo
parecer da Comissão de Viação e Trans
portes pela rejeição (Relator: Dep. Pedro
Chaves).

(Às Comissões de Viação e Transportes;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - Art. 24,11)

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, contra os votos dos Deputados José Múcio
Monteiro e Pedro Henry, o Projeto de Lei nº 3.053/00,
nos termos do parecer do relator,', Deputado Wilson
Braga.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair Arantes, Presidente; Nilton Capixaba, Vi
ce-Presidente; Alexandre Santos, Avenzoar Arruda,
Babá, Fátima Pelaes, Herculano Anghinetti, Ivanio
Guerra, Jair Meneguelli, José Múcio Monteiro, Luciano
Castro, Medeiros, Paulo Paim, Paulo Rocha, Pedro
Celso, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Ricardo Rique,
Vanessa Grazziotin, Wilson Braga, titulares; Eurípedes
Miranda, Geovan Freitas, João Tota, Júlio Delgado,
Marcus Vicente, suplentes.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Jovair Arantes, Presidente.

*Projeto inicial publicado no DCO de 30-5-00

PARECER DA COMISSÃO
DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

I - Relatório
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cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresen- ção e análise da Comissão de Constituição e Jus-
tadas emendas ao projeto. tiça e de Redação - CCJR, conforme competên-

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2000. - cia que lhe é cometida regimentalmente.
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária. Pelo exposto, somos pela aprovação do Proje-

to de Lei nº 3.053/00.

Sala da Comissão, 1º d!3 dezembro de 2000. 
Deputado Wilson Braga, Rel~tor.

\
\

Parecer da Comissão

Trata-se de proposição que intenta considerar
falta justificada (sem desconto, portanto, no salário do
empregado) o "período de tempo em que houver sus
pensão da prestação de serviço de transporte coleti
vo utilizado regularmente pelo empregado, motivado
por greve, paralisação temporária, ou qualquer outro
motivo que impeça a locomoção do empregado, des
de que não lhe seja oferecido transporte alternativo
pelo empregador'.

Justificando a medida, o Ilustre Signatário argu
menta que o empregado que, por tal motivo, estiver
impedido de trabalhar, não pode ser penalizado com
o desconto em seu salário ou com o reflexo em suas
férias.

Esgotado o prazo regimental, não foram recebidas
emendas ao Projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A matéria merece o nosso apoio. Os próprios
grevistas freqüentemente conseguem negociar o pa
gamento dos dias parados. Não é justo, pois, que tra
balhadores de outros segmentos profissionais te
nham seus salários descontados pelos dias que fo
ram impedidos de trabalhar por falta de transporte pú
blico. A conquista de direitos trabalhistas de determi
nada categoria profissional, por meio de movimentos
paredistas, não pode significar prejuízo ou perda de
direitos de outros segmentos de mão-de-obra.

Assim, sob o ponto de vista da competência
temática desta Comissão técnica, somos pela apro
vação do Projeto. Há necessidade, todavia, de al
guns reparos para o aprimoramento técnico-jurídico
da proposição, seja na ementa, seja no corpo do
texto: o atual art. 473, por exemplo, já possui oito in
cisos, portanto o Projeto deveria propor o acréscimo
de Inciso IX e não de VII. Ainda, é necessária a su
pressão do art. 3º que exprime a antes usada cláu
sula revogatória genérica, o que hoje contraria a ori
entação sobre as normas técnicas legislativas, conti
das na Lei Complementar nº 95/98. Nesta oportuni
dade, contudo, vale apenas o registro, na certeza de
que tais questões não passarão sem a devida aten-



PROJETO DE LEI N!!3.102l00
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES vaguarda dos direitos dos usuários particulares de

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS vefculos médios. . . __
No prazo regimental de cinco sessoes nao foram

entregues emendas ao projeto.
É o relatório.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertu ra - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 23-10-00, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2000. 
Ruy Omar Prudência da Silva, Secretário.

I - Relatório

, " Chega-nos para exame o Projeto de Lei nº
3.102, de 2000, condicionando a aplicação de penali
dades de multa e apreensão do vefculo, ou outra equi
valente, por agente de trânsito de qualquer esfera do
Poder Público, a vefculo particular de transporte de
passageiros à comprovação de remuneração do
transporte pelo usuário, mediante inquérito do Poder
Público.

Esclarece o PL que as penalidades citadas
correspondem a infrações pela utilização irregular
de vefculo privado na prestação do serviço público
de transporte coletivo de passageiros.

I

Estabelece, ainda, ser a remuneração o fator
de caracterização da utilização do serviço de trans
porte público coletivo de passageiros.

Na justificação, o autor cita o surgimento, em
1995, e posterior crescimento do transporte alterna
tivo no Brasil, de cunho ilegal, feito em vefculos tipo
yan, kombi ou perua, obrigando a reação do Poder
Público em relação à fiscalização do serviço. Nesse
processo de poder de polfcia administrativa foram
registradas algumas ocorrências de enquadramento
indevido de vefculos particulares no rol dos trans
portadores ilegais, com aplicação injusta das penali
dades de multa e apreensão dos vefculos.

Citam-se entre os prejudicados componentes
de entidades corporativas de caráter religioso, pro
fissional, esportista e filantrópico, afora as famílias
numerosas.

Defende, então, o PL apresentado como alter
nativa de correção dos desvios averiguados, na sal-

11 - Voto do Relator

Na tentativa de evitar a injustiça das situações
de penalização de vefculos particulares do tipo pe
rua e van na condução de passageiros, com as san
ções previstas no art. 231 do Código de Trânsito
Brasileiro, quais sejam a multa para infração média
e a retenção de vefculo, o ilustre Deputado Glycon
Terra Pinto condicionou no PL nº 3.102, de 2000,
em análise, a aplicação dessas sanções, por agente
com poder de polfcia de trânsito de qualquer esfera
do Poder Público, à comprovação da rerT)uneração
do transporte mediante inquérito do Poder Público.

De infcio, sublinhamos a inadequação do ter
mo inquérito para questões situadas na esfera admi
nistrativa, cujo direito do particular é assegurado por
meio de processo administrativo. O termo aplica-se
melhor aos casos policiais.

Ressalte-se, por oportuno, que as situações
onde possa haver engano ou abuso de poder do
agente público na aplicação de sanções tem como
alternativa da decisão do processo administrativo, a
instância judicial, cabendo ao questionador do ato
administrativo, a apresentação da prova de invalida
de do mesmo.

Em relação às multas, o Código assegura ao
usuário do trânsito ampla defesa, mediante a inter
posição de recurso administrativo, com ou sem os
pagamentos das mesmas, de acordo com as ç1ispo
sições do Capftulo XVIII- Do Processo Administrati
vo -, Seção 11, Do Julgamento das Autuações1e Pe
nalidades. O julgamento do recurso, em primeira
instância cabe à Junta Administrativa de Recursos
de Infrações - JARI -, no prazo de até trinta dias.
Da decisão da Jari, assegura-se um segundo recurso a
ser interposto em até trinta dias da data de publicação ou
de notificação da primeira decisão, que deve ser apreciado
também em trinta dias.

Quanto à medida administrativa da retenção
do vefculo, a espera de decisão de processo admi
nistrativo resultaria na perda de oportunidade e de
sentido da ação, o que abriria precedentes para
questionamentos de outros atos da administração,
gerando prejufzos ao Poder Público.



SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

*PROJETO DE LEI Nº3.150-A, DE 2000
(Do Sr. Lincoln Portela)

Proíbe o uso de recursos públicos
no patrocfnio de eventos internacionais
por parte da Administração Pública Fede
ral e dá outras providências; tendo pare
cer da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público pela rejeição
(Relator: Dep. Wilson Braga).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação (art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,11)

*Projeto inicial publicél;do no DCD de 15-6-00 ,'1

I - Relatório

A proposição sob exame tem como escopo coi
bir o uso de recursos da União no financiamento de
eventos internacionais para os quais o Brasil tenha

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 3.150/00

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1º, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 14-11-2000, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apre
sentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2000. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária

111- Parecer da Comissão
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Ademais, a aprovação do projeto poderia favo- Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. -
recer a ocorrência de fraudes por parte daqueles Deputado Pedro Fernandes, Vice-Presidente, no
que efetivamente cometem a infração, conduzindo exercício da Presidência.
passageiros de forma ilegal em peruas e vans.

A Administração Pública realiza sua função
executiva para adquirir, resguardar, transferir, modi
ficar, extinguir e declarar direitos, como também
para impor obrigações aos administrados ou a si
própria por meio de atos administrativos, que são ti
pos especiais de atos jurídicos.

Entre os requisitos de validação do ato admi
nistrativo destacam-se a competência legal do agen
te investido de poder jurídico para manifestar a von
tade da Administração e a finalidade relativa a obje
tivo de interesse público a ser atingido.

Por outro lado, como emanação do Poder PÚ
blico, são inerentes aos atos administrativos os atri
butos de presunção de legitimidade, imperatividade
e auto-executoriedade, os quais garantem a preste
za e a segurança das atividades do Poder Público
na legitimação dos seus atos, que não poderiam fi
car a mercê da impugnação dos administrados para
posterior execução.

Desse modo, por tratar de assunto contempla
do em lei, manifestamos nosso voto contrário à
aprovação do PL nº 3.1 02, de 2000.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2000. 
Deputado Pedro Chaves, Relator.

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente
o Projeto de Lei nº 3.102/00, nos termos do parecer
do relator, Deputado Pedro Chaves.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Pedro Fernandes - Vice-Presidente, Chico da Prin
cesa, Duílio Pisaneschi, Mário Negromonte, Pedro
Chaves, Roberto Rocha, Romeu Queiroz, Sérgio
Barros, Domiciano Cabral, Eunício Oliveira, João
Henrique, José Chaves, Waldir Schmidt, Aracely de
Paula, Eliseu Resende, IIdefonço Cordeiro, Neuton
Lima, Carlos Santana, Damião Feliciano, Marcos
Afonso, Teima de Souza, Philemon Rodrigues, Gon
zaga Patriota, Eujácio Simões e Edinho Araújo - ti
tulares, e Dr. Heleno, Sílvio Torres, Carlos Dunga,
Márcio Matos, Pedro Celso, João Tota, Olímpio Pi
res e De Velasco - suplentes.



SUMÁRIO

A Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, em reuniãCLordinária realizada
hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nQ

3.150/00J nos termos do parecer do relatorJ De
putado Wilson Braga.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
Jovair ArantesJ Presidente; Nilton CapixabaJ Vi
ce-Presidente; Alexandre Santos, Avenzoar ArrudaJ
Babá, Fátima Pelaes, Herculano AnghinettiJ Ivanio
GuerraJJair MeneguelliJJosé Múcio Monteiro, Luci
ano CastroJ MedeirosJ Paulo Paim, Paulo Rocha,
Pedro CelsoJ Pedro CorrêaJ Pedro HenryJ Ricardo
Rique, Vane~sa GrazziotinJ Wilson BragaJ titulares;
Eurípedes MirandaJGeovan Freitas, João Tota, Jú
lio DelgadoJMarcus VicenteJsuplentes.

Sala da ComissãoJ13 de d~zembro de 2000. 
Deputado Jovair Arantes, Presidente

"*PROJETO DE LEI N2 3.255-A,-DE 2000
(Do Sr. José Machado e Outros)

Altera o § 12 e revoga os § 32, 4!!, 52

e 62 do art. 62 da Lei nQ 9.069, de 29 de
junho de 1995; tendo parecer da COmissão
de Economia, Indústria e Comércio, pela
aprovação, com substitutivo (relator: De
putado Rubens Bueno).

(Às Comissões de EconomiaJIndústria
e Comércio; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24,1i)

*Projeto inicial publicado no OCO de 27-6-00

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIAJ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- substitutivo oferecido pelo relator

- termo de recebimento de emendas ao substi-
tutivo

- complementação de voto ,

- parecer da Comissão- substitutivo adotado
pela Comissão
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sido convidado. Para reforçar a providência, são pre- Parecer da Comissão
vistas cominações que deverão alcançar os trans
gressores da restrição.

Aberto prazo para recebimento de emendasJes
gotou-se o mesmo sem que se sugerisse modifica
ções ao projeto.

/I - Voto do Relator

A proibição visada pela autor certamente de
corre de abusos recentemente perpetrados por au
toridades brasileiras em solo alemão. Foram gastos
rios de dinheiro público, com rentabilidade próxima a
zero, para que o Brasil se fizesse representar em
uma feira de exportadores realizada em Hannover,
sem que se entendesse como e por que se despre
zou de forma tão absoluta uma simples análise da
relação entre custo e benefício.

Embora o relator se declare simpático à pre
ocupação do autor, mesmo veredicto não se pode
atribuir à forma pela qual Sua Excelência pretende
solver a questão. Mais uma vez, parte-se do pres
suposto - aqui como em tantos outros episódios
da vida parlamentar - de que devem pagar os jus
tos pelos pecadoresJ proibindo-se que se lance
mão de uma despesa por vezes útil ou necessária
apenas e tão-somente porque alguém, em deter
minada oportunidade e ao arrepio do sistema jurí
dico, apropriou-se indevidamente do exercício
dessa faculdade.

Destarte, as saudáveis intenções do nobre au
tor seriam melhor contempladas se houvesse sido
alcançada legislação apropriada, e de forma mais
restrita do que a pretendida pelo projeto. O que se
deve exigir, para que se impossibilite o mau uso da
despesa visada, é a sua especificação na lei orça
mentária, agregada a elementos que a justifiquem 
providências que se inserem no campo da legisla
ção complementar, conforme assinala o art. 165, §
9ª, fJda Constituição Federal.

É preciso registrar queJnão cabendo à Comis
são de mérito o exame de aspectos de juridicidadeJ
também não lhe cabe, de modo algum, produzir, por
sua conta e risco, instrumentos que ofendam esse
requisito. Em sínteseJsendo outra a solução a adotarJ
e escapando essa solução do campo do processo le
gislativo aqui utilizadoJnão dispõe o relator de outra sa
ída senão orientar seu voto pela rejeição integral da
proposta.

Sala da Comissão, 1 de dezembro de 2000. 
Deputado Wilson Braga, Relator



O eminente autor assevera, por fim, que sua
iniciativa mantém a obrigatoriedade de envio ao
Congresso Nacional da programação monetária,
após sua aprovação pelo Conselho Monetário Na
cional, e do relatório trimestral sobre a respectiva
execução. Assim, de acordo com sua opinião, res
guarda-se o princípio da prestação de contas pelo
Poder Executivo ao Poder Legislativo. Desta for
ma, segundo o ilustre Deputado, o Parlamento
pode, a qualquer tempo, fazer valer suas prerro
gativas, sem que seja constrangido por prazos
inexeqüíveis e sem que se sujeite a desgastes
desnecessários, sobre questões que a ele, a seu
ver, não cabe deliberar.

I - Relatório
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COMISSÃO DE ECONOMIA, sua justificação, o ilustre autor ressalta que o rito es-
INDÚSTRIA E COMÉRCIO tabelecido pelo Congresso Nacional para a aprecia

ção da programação monetária trimestral difere da-
TE~MO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS quele estabelecido pela Lei n29.069, de 29-6-95. Em

PROJETO DE LEI N23.256/00, DE 2000 vez de ser levada ao Plenário do Congresso Nacional
após o exame da Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado Federal, como preconizado pela mencio
nada lei, a matéria, através de projeto de decreto le
gislativo, é votada primeiramente pelo Plenário do
Senado Federal e só então segue para a Câmara dos
Deputados. Nesta Casa, o projeto tramita pelas Co
missões de Economia, Indústria e Comércio, de Fi
nanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de
Redação, até chegar ao Plenário.

Desta forma, nas palavras do augusto Parla-
mentar, toma-se impossível cumprir o prazo estabele
cido pela Lei nº9.069, de 29-6-95, especialmente pelo
fato de a matéria tramitar, sucessivamente, pelo Se
nado Federal e pela Câmara dos Deputados. O ínclito
autor cita, à guisa de exemplo, a apreciação da pro
gramação monetária referente ao terceiro trimestre
de 1999, processo que levou nada menos que 125
dias. De acordo com o ilustre Deputado, não só a lei
deixa de ser obedecida, como passa a ser inócua, já
que estabelece um prazo incompatível com a dinâmi
ca do Parlamento. Considerando a questão por outro
ângulo, o nobre Parlamentar julga não ser correto que
no regime presidencialista o Legislativo delibere so
bre a política econômica, em geral, e sobre a progra
mação monetária, em particular, por se tratar de as
pecto eminentemente técnico. Em seu ponto-de-vista,
decisões do Congresso Nacional em matéria macroe
conômica devem ser materializadas na votação da
Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Orçamen
to Geral da União, especialmente se esta última ad
quirir um caráter imperativo, e não meramente autori
zativo, como sucede hoje.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 29-8-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 6 de setembro de 2000. 
Aparecida de Moura Andrade, Secretária.

O Projeto de Lei nº3.256/00, de autoria do nobre
Deputado José Machado e outros, altera o § 1º e re
voga, de acordo com sua ementa, os §§ 3º 42, 52 e 62

do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995. O
art. 1º da proposição renumera o citado § 1º para pa
rágrafo único e modifica seu texto, preconizando que,
após aprovação do Conselho Monetário Nacional, a
programação monetária será encaminhada, no prazo
de dez dias a contar da data da aprovação, aos Presi
dentes das duas Casas do Congresso Nacional. Por
seu turno, o art. 2º do projeto em pauta revoga os §§
22, 3º 4º 5º e 62 do art. 62 da Lei n2 9.069, de 29-6-95.
Suprimem-se, assim, as etapas da apreciação da
programação monetária, na forma prevista pelos dis
positivos revogados, as quais consistem em: (i) enca
minhamento da programação monetária à Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado Federal (texto
original do § 1º do art. 62 da Lei n2 9.069, de 29-6-95);
(ii) possibilidade de que o Congresso Nacional rejeite
a programação monetária, com base em parecer da
quele Colegiado, mediante decreto legislativo, no pra
zo de dez dias a contar de seu recebimento (§ 22); (iii)
restrição de que o decreto legislativo em referência só
poderá aprovar ou rejeitar a programação monetária
in totum, vedada a introdução de qualquer alteração
(§ 32); (iv) aprovação automática da programação mo
netária, se ela não for apreciada pelo Plenário do
Congresso Nacional no prazo de que trata o § 2º (§
4º). (v) previsão de encaminhamento de nova progra
mação monetária, em caso de rejeição da original (§
52); e (vi) autorização ao Banco Central para executar
a programação monetária até sua aprovação, caso o
Congresso Nacional não a aprove até o final do pri
meiro mês do trimestre a que se destina (§ 62). Em



o Em boa hora vem ao exame desta Casa uma
proposta que se destina a modificar a sistemática de
apreciação das programações trimestrais instituída
pela Lei nº 9.069, de 29-6-95. Com efeito, o procedi
mento assim estabelecido transformou o escrutínio
da matéria pelo Congresso Nacional em mero ritual
homologatório, mercê dos prazos exíguos fixados
para a análise das programações e do fato de que só
se permite ao Poder Legislativo aceitá-las ou rejei
tá-Ias in totum, sem no entanto, prover-lhe as infor
fTlações e os mecanismos indispensáveis para uma
deliberação responsável sobre assunto tão relevante
quanto a política mon~tária. Assim, concordamos
com o nobre autor, em primeiro lugar, quanto à neces
sidade de retirar do texto legal uma seqüência incor
'reta das etapas de apreciação das programações
monetárias. Ao contrário do mencionado no § 4º do
art. 6Q da Lei nº9.069, de 29-6-95, não cabe ao Plená
rio do Congresso Nacional a deliberação do corres
pondente projeto de decreto legislativo. Na verdade,
esta proposição, uma vez elaborada pela Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado Federal, tramita
inicialmente naquela Casa e segue, depois de lá
aprovada, para a Câmara dos Deputados. Cumpre,
pois, corrigir aquele dispositivo. Também estamos de
acordo com o ilustre Parlamentar quanto à inadiável
necessidade de que se estabeleça para o exame da
matéria pelo Congresso Nacional um prazo compatí
vel com a complexidade e as particularidades regi
mentais dos projetos de decreto legislativo que a con
substanciam. Desnecessário dizer que os exíguos
dez dias previstos pela letra do § 2º do mesmo art. 62

da Lei nº9.069, de 29-6-95, são completamente insu·
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O Projeto de Lei nº 3.256/00 foi distribuído ficientes para o atendimento das exigências regimen-
em 26-6-00, pela ordem, às Comissões de Econo- tais aplicáveis à tramitação de uma tal proposição. A
mia, Indústria e Comércio, de Finanças e Tributa- nosso ver, melhor seria estender este prazo para no-
ção, para exame de mérito, e de Constituição e venta dias, adequando-o, assim, ao período de vigên-
Justiça e de Redação, em regime de tramitação cia da programação monetária sob exame. Em con-
ordinária. Encaminhado o projeto em tela à Comis- trapartida, afigura-se-nos razoável manter a ressalva
são de Economia, Indústria e Comércio em de que o Banco Central fica autorizado-a-executar-a
14-8-00, fomos honrados, em 23-8-00, com a mis- programação originalmente proposta enquanto não
são de relatá-lo. Não se apresentaram emendas à se concluir a correspondente apreciação pelo Con-
proposição até o final do prazo regimental para gresso Nacional, de modo a garantir a operacionali-
tanto destinado, em 6-9-00. Cabe-nos, agora, dade da polftica monetária durante a tramitação da
n~sta Cor~issão de ,~conomia, Indús~ri~ e Comér- matéria. De outra parte, entretanto, não podemos
CIO, apre~lar a m~tena. qu.a~to ao menta! nos as- aceitar o ponto-de-vista do insigne Deputado a respe-
pectos atinentes as atnbUlço~s do Colegiado, nos ito de uma suposta incompatibilidade entre o regime
termos do art. 32, VI, do Regimento Interno desta presidencialista e a participação do Congresso Nacio-

Casa., nal na deliberação da política econômica, em geral, e
E o relatório. da programação monetária, em particular. Muito ao

1/_ Voto do Relator contrário, consideramos que é competência irremoví
vel do Poder Legislativo fiscalizar os atos do Executi
vo, inclusive no que concerne à definição de compo
nentes basilares das estratégias seguidas pelo Go
verno na condução da economia, como é o caso da
quelas programações. Desta forma, decidimo-nos
pela elaboração de um substitutivo que contemple es
sas nossas observações. Propomos, especificamen
te, a introdução de um novo conjunto de cinco pará
grafos para o art. 6º da Lei nº 9.069, de 29-6-95, em
substituição aos seis parágrafos do texto original.
Assim, mantida integralmente a redação do caput e
quase integralmente a do § 1º daquele dispositivo, sl,J
gerimos que um novo § 2º preconize que parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Fe
deral recomende, mediante projeto de decreto legis
lativo, a aprovação ou a rejeição, total ou parcial, da
programação monetária. Por seu turno, o novo§ 3º
prevê que, em caso de rejeição, total ou parcial, da
programação monetária, nova programação deverá
ser encaminhada no prazo de dez dias, a contar da

I

data da aprovação do correspondente projeto de de-
creto legislativo. Propomos, ainda, um n9vo § 4º em
que se estipula a autorização para que o Banco Cen
trai execute a programação monetária nos termos em
que tiver sido encaminhada ao Congresso Nacional
até a publicação do decreto legislativo de que trata o
§ 2Q

• Por fim, fixamos, no novo § 5Q o prazo de noven
ta dias, a contar da data do recebimento da progra
mação monetária pela Comissão de Assuntos Eco~ô

micos do Senado Federal, para a publicação do de
creto legislativo de que trata o § 2º, findo o qual a refe
rida programação monetária será considerada
aprovada. Por todos estes motivos, votamos pela apro-



TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 3.256/00

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao substitutivo, a partir de
10-11-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não
foram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2000. 
Aparecida de Moura Andrade, Secretária.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 3.256/00, de autoria do no
bre Deputado José Machado e outros, altera o § 1º
e revoga, de acordo com sua ementa, os §§ 3º, 4º,
5º e 6º do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de
1995. Conforme o texto da proposição em tela, as
programações monetárias trimestrais aprovadas
pelo Conselho Monetário Nacional não mais se
submeteriam à apreciação do Poder Legislativo,
mas seriam, tão-somente, encaminhadas, no pra
zo de dez dias de sua aprovação pelo mencionado
Conselho, aos Presidentes das duas Casas do
Congresso Nacional.

Em nosso parecer apresentado a -esta Comis
são de Economia, Indústria e Comércio, manifesta
mos nossa concordância com os ilustres autores
quanto à necessidade de alterar o texto do art. 6º da
Lei nº 9.069, de 29-6-95, no que se refere à siste
mática de apreciação das programações monetárias
no âmbito do Congresso Nacional. Em contraparti
da, reafirmamos nosso ponto-de-vista favorável à
participação do Poder Legislativo na discussão de
temas relativos à política econômica, em geral, e à
política monetária, em particular.

"Art. 6º ..

§ 1º Após aprovação do Conselho Mo
netário Nacional, a programação monetária
será encaminhada para apreciação da Co
missão de Assuntos Econômicos do Senado
Federal. (NR)

§ 2º Parecer da Comissão de Assun
tos Econômicos do Senado Federal reco
mendará, mediante projeto de decreto legis
lativo, a aprovação ou a rejeição, total ou
parcial, da programação monetária. (NR)

§ 3º Em caso de rejeição, total ou par
cial, da programação monetária, nova progra
mação deverá ser encaminhada, nos termos
deste artigo, no prazo de 10 (dez) dias, a con
tar da data da publicação do correspondente
projeto de decreto legislativo. (NR)

§ 4º Fica o Banco Central do Brasil au
torizado a executar a programação monetária
nos termos em que tiver sido encaminhada ao
Congresso Nacional até a publicação do de
creto legislativo de que trata o § 2º. (NR)

§ 5º Decorrido o prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da data do recebimento da
programação monetária pela Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal,
sem a publicação do decreto legislativo de
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vação do Projeto de Lei nº 3.256, de 2000, nos termos que trata o § 2º, a referida programação mo-
do substitutivo em anexo. É o voto, salvo melhor juízo. netária será considerada aprovada. (NR)"

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2000. - Art. 3º Revogue-se o § 6º do art. 6º da Lei nº
Deputado Rubens Bueno, Relator. 9.069, de 29-6-95.

Art. 4º Esta lei entra em vigor ao final do trimes
tre civil imediatamente subseqüente ao da data de
sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2000. 
Deputado Rubens Bueno, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO
DE LEI Nº 3.256, DE 2000

Altera os §§ 1º a 52 e revoga o § 62

-do art. 62 da Lei n2 9.069, de 29 de junho
de 1995, q!Je "Dispõe sobre o Plano Real,
o sistema monetário nacional, estabelece
as regras e condições de emissão do r~al

e os critérios para conversão das obri
gações para o real, e dá oubClS providências".

Congresso Nacional decreta:

Art. 1!! Esta lei altera os §§ 1!! a 5º e revoga o §
6º do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29-6-95.

Art. 2º Os §§ 1º a 5º do art. 6º da Lei nº 9.069,
de 29-6-95, passam a vigorar com a seguinte reda
ção:
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE lEI NO

3.639/2000

USO EXCLUSIVO DA COMISsAo

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

AUTOR: DepUTADO FElU1A..'IDO GABEIRA

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao Artigo I.!! , caput, do Projeto de Lei fi!! 363912000, a seguinte redação:

''Art. ]O - Nos exercícIos 200/ e 2002,jicam desvinculados de despesas, entIdades
e fundos, mantIda a aplzcação no âmb,to dos respectivos Mimstérios e do COllUlndo da
Marinha e respeitatlus os vedações estabeJecitlos no artigo ~ do Lei n!! 7.990, de 1989. os
seguinJes percentuais dos recursos de que tratam os artIgos -18, -19 e 50 da Lei ~ 9.478, de 6
de agosto de 1997, pertencentes à Umão, Incluindo-se adicionais e acréscImos legais:"

JUSTIFICATIVA

A Lei Complementar ~ 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas
gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, elaborada a partir da
criação do Ministério da Defesa, em seu Artigo 19, estabelece que: "Até que se proceda à
revisão de atos normativos pertinentes, as referências legais a Ministério da Marinha passam a
serem entendidas como o Comando dessa Força, desde que não colidam com atribuições do
Ministério da Defesa".

A presente emenda visa adequar o texto do caput do Artigo 1<> ao contido no
dispositivo acima citado, de modo a tomar mais claro a correspondência com órgãos da
administIação direta, como pretendido pela Proposição em comento, bem como reafirmar as
vedações ora em vigor, que desautorizam o uso desse tipo de compet,lSações financeiras para o
pagamento de dívidas e no quadro permanente de pessoal, consoante o que dispõe o Parágrafo
Único do Artigo 26 do Decreto n~ 1, de 11 de janeiro de 1991, e do artigo 8!! da Lei ~ 7.990,
de 28 de dezembro de 1989.

t 22 ,11 ,2000

DATA
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USO EXCLUSIVO DA COMISSÁO

PROJETO DE LEI NO

3.639/2000

_ Dezembro de 2000

I -"'M'''''''lÃO DE MINAS E ENERGIAL"': ....
í

I AUTOR: DEPUTADO FERUANDO GABEIRA

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao inciso I do Artigo 12 do ProjetQ de Lei ~ 3639/2000 a seguinte redação:

"I - até vmte e cmco por cento de cada uma das parcelas distribuídas,
respectivamente. na/orma dos artigos -18 e -19 da Lei rz!! 9.478, de 1997; e"

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa tomar inequívoca a pretensão do legislador, ao distribuir
equitativamente, por cada um dos órgãos que fazem jus ao beneficio dos royalties, o mesmo
percentual de desvinculação previsto nesse inciso, de modo que o resultado aplicado à soma
desses recursos seja proporcional às parcelas que cada um é devida.

ri _2~-!-1_1--,-1_20_0_0 --f1;4SI~g~lC~ I
DATA ASSINATURA PARLAMENTAR I

L_. -::::.:.::...------------:.:.:.:.;;......--~-------'.



Altera os §§ 111 a 52 e revoga o § 6º
do art. 611 da Lei n2 9.069, de 29 de junho
de 1995, que "Dispõe sobre o Plano Real,
o sistema monetário nacional, estabelece
as regras e condições de emissão do real
e os critérios para conversão das obriga
ções para o real, e dá outras providências".

"Art.6º .
§ 1º Após aprovação do Conselho Mo

netário Nacional, a programação monetária
será encaminhada, no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da mencionada aprova
ção, para apreciação da Comissão de Assun
tos Econômicos do Senado Federal. (NR)

§ 22 Parecer da Comissão de Assun
tos Econômicos do Senado Federal reco
mendará, mediante projeto de decreto legis
lativo, a aprovação ou a rejeição, total ou,.
parcial, da programação monetária. (NR)

§ 32 Em caso de rejeição, total ou par
cial, da programação monetária, nova pro
gramação deverá ser encaminhada, nos ter
mos deste artigo, no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da data da publicação do correspon
dente projeto de decreto legislativo, (NR)

§ 4º Fica o Banco Central do Brasil au
torizado a executar a programação monetá
ria nos termos em que tiver sido encaminha
da ao Congresso Nacional até a publicação
do decreto legislativo de que trata o § 2º.
(NR)

PROJETO DE LEI Nº 3.256, DE 2000
(Do Sr. José Machado e outros)

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19Esta lei altera os §§ 19a 52 e revoga o § 6º

do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29-6-95.
Art. 2º Os §§ 12 a 59 do art. 6º da Lei n9 9.069, de

29-6-95, passam a vigorar com a seguinte redação:

11 - Voto do Relator

Tendo em vista a propriedade de tal observa
ção, aquiescemos em incluir o dispositivo menciona
do pelo eminente Deputado Jurandil Juarez no texto
de nosso substitutivo, acolhendo, assim, sua contri
buição e a dos insignes Deputados José Machado e
demais co-autores. Desta forma, modificamos a
nova redação proposta para o § 12 do art. 62 da
Lei nº ~.069, de 29-6-95, fazendo constar o man
damento de que, após aprovação do Conselho
Monetário Nacional, a programação monetária
será encaminhada, no prazo máximo de dez dias,
a contar da mencionada aprovação, para aprecia
ção da Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado Federal.
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Ner, .as côndições; apresentamos um substituti- Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João
vo à proposição original, de modo a refletir esse posi- Pizzolatti e Paulo Octávio - Vice-Presidentes; Alex
cionamento. Propusemos nova redação para os pri- Canziani, Antônio do Valle, Clementino Coelho,
meiros cinco parágrafos e a revogação do § 6º do Emerson Kapaz, Francisco Garcia, José Machado,
mencionado art. 6º da Lei nº9.069, de 29-6-95, de for- Jurandil Juarez, Lídia Quinan, Márcio Fortes, Maria
ma a adequar os prazos aplicáveis à apreciação das Abadia, Ricardo Ferraço, Ron91do Vasc:>ncellos, Ro-
programações monetárias às particularidades regi- berto Pessoa, Rubem Medina, Rubens Bueno e Zaire
mentais, tanto no âmbito da Câmara dos Deputados, Rezende.
quanto no do Senado Federal, da tramitação de proje- Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. -
tos de decreto legislativo. Deputado Enio Bacci, Presidente.

Por ocasião do exame de nosso parecer, na ses
são de 13-12-00 da Comissão de Economia, Indústria
e Comércio, no entanto, o nobre Deputado Jurandil
Juarez, em oportuno registro, ponderou que nosso
substitutivo deixava de contemplar importante aspec-

_ to presente no texto do projeto em tela, qual seja, a fi
xação de um prazo máximo de dez dias para o enca
minhamento ao Congresso Nacional da programação
monetária, a contar da data de sua aprovação pelo
Conselho Monetário Nacional.

É o relatório.

Por todos estes motivos, votamos pela apro
vação do Projeto de Lei nº 3.256, de 2000.

Eo voto, salvo melhor juízo.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2000. 
Deputado Rubens Bueno, Relator.

11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Cqmér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou una

-nimemente o Projeto de Lei nº 3.256/00, com substi
tutivo, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Rubens Bueno, com complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:



67986 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

§ 5º Decorrido o prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da data do recebimento da
programação monetária pela Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal,
sem a publicação do decreto legislativo de
que trata o § 29, a referida programação mo
netária será considerada aprovada. (NR)"

Art. 39 Revogue-se o § 69 do art. 69 da Lei nº
9.069, de 29-6-95.

Art. 49 Esta lei entra em vigor ao final do trimes
tre civil imediatamente subseqüente ao da data de
sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Enio Bacci, Presidente.

*PROJETO DE LEI Nº 3.288-A, DE 2000
(Do Sr. De Velasco)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
tradução para a língua portuguesa de in
dicativos e outros escritos em língua es
trangeira e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de Educação, Cul
tura e Desporto pela aprovação (Relato
ra: Dep. Celcita Pinheiro).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24,11)).

*Projeto inicial publicado no DCD de 27-6-00

PARECER DA COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 3.288, DE 2000

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1º, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 23 de ou
tubro de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2000. 
Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei de autoria do nobre Deputado
DE VELASCO propõe que sejam traduzidos para a
língua portuguesa os indicativos e demais escritos si
nalizadores em língua estrangeira.

Ao determina~ outras providências, a proposi
ção define condições para o que propõe como princi
pal, trata das exceções e ainda cria penalidade para o
descumprimento do que obriga. Quanto à regulamen
tação, fica para o Poder Executivo.

Nos termos regimentais da Casa, o PL em, apre
ço chega agora, sem emendas, à Comissão de Edu
cação, CUltura e Desporto para exame da matéria
quanto ao mérito educacional e cultural.

11 - Voto da Relatora

Ninguém tem dúvida sobre o aviltamento que
assola a nossa cultura latina, de um modo particular a
língua portuguesa. E isso se dá, sobretudo, pela inva
são de estrangeirismos absolutamente desnecessári
os, e pela falta de aportuguesamento das palavras e
expressões estrangeiras que se justificam e até aca
bam enriquecendo a língua.

No caso de indicativos em geral (placas, pai
néis, cartazes, tabuletas, etc.) há um agravante, pois
o papel do indicativo é sempre sinalizador, isto é, con
duz o leitor a alguma coisa, algum lugar, enfim, dá
uma orientação. Ora, nada mais injustificável, para
não falar do perigo, do que seguir uma orientação falsa
por mera falta de compreensão do que está escrito.

A proposta legislativa do ilustre Deputado DE
VELASCO é louvável porque procurar corrigir e rever
ter uma situação que já se torna alarmante: o excesso
de indicativos e escritos semelhantes em língua es
trangeira, ou em português permeado de palavras e
expressões estrangeiras.

Entendo que as razões que justificam o PL em
apreço têm enorme caráter educacional e cultural. De
fato, a língua materna é o veículo de todos os proces
sos educacionais,- informais, não-formais e formais
-, e de toda a cultura. Uma cultura sem língua própria
fica descaracterizada. Morre.

Assim, voto pela aprovação, no mérito, do Proje
to de Lei nº 3288, de 2000, do nobre Deputado De
Velasco.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputada Celcita Pinheiro, Relatora.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani-



11 - Voto da Relatora
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memente, O Projeto de Lei nº 3.288/2000, nos termos "Ano do Eg.yçªçJ.ºr:._eJTI2002~ Trata~sa da-proposta
õoparêcer"da Relatora, Oeputada Celcita Pinheiro. que vai além do aspecto declarativo, pois lista os ob-

Estiveram presentes os Senhores Deputados Jetivos da celebração, dá as bases para sua consecu-
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado e Nelo ção, define fontes de financiamento para a programa-
Rodolfo Vice-Presidentes; Agnelo Queiroz, Átila Lira, ção que vier a ser traçada e ainda dá outras providên-
Celcita Pinheiro, Clovis Volpi, Éber Silva, Eduardo Se- cias, deixando para o Poder Executivo a regulamen-
abra, Flávio Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior, tação do pormenor legal.
Maria Elvira, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Biol- De acordo com as normas regimentais da Casa,
chi, Paulo Lima, Pastor Amarildo, Walfrido Mares o PL em apreço chega agora, sem emendas, à Co-
Guia, Iara Bernardi e Gastão Vieira. missão de Educação, Cultura e Desporto para exame

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. - da matéria quanto ao mérito educacional e cultural.
Deputado Gilmar Machado, Presidente em exercício.

*PROJETO DE LEI Nº 3.468-A, DE 2000
(Da srª Marisa Serrano)

Institui o ano de 2002 como "Ano do
Educador" e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto pela aprovação
(Relatora: Dep. Nice Lobão).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11).

*Projeto inicial publicado no DCD de 16-8-00

PARECER DA COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- parecer da Comissão,

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N0 3.468, DE 2000

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1Q, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 23 de
outubro de 2000, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2000. 
Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei de autoria da nobre Deputada
MARISA SERRANO propõe que seja instituído o

Nada mais feliz e oportuno, no momento históri
co em que celebramos a transição de séculos e de mi
lênio, como também os 500 anos do Descobrimento
do Brasil, do que declarar o ano de 2002 como "Ano
do Educador".

Com fundamentaçãQ da Constituição l7ederal, e
apoiada em provisões da Lei nº 8.313/91, a ilustre au
tora justifica sua proposta lembrando as mazelas e
dramas do panorama educacional brasileiro dos últi
mos anos. Mas vai além disso, pois ao resumir as cau
sas do quadro de desprestígio e descaso a que assis
timos na nossa educação, propõe cjue sejam corrigi
dos os erros e distorções históricos, sobretudo os que
atingem o professor -agente por excelência da forma
ção educacional e cultural do povo.

"Sabemos que um "Ano do Educador" não vai
resolver todos os problemas que afetam o magistério
no Brasil" - afirma a nobre Deputada MARI8A
SERRANO na Justificação da sua iniciativa legislati
va. Mas há que se concordar com a ilustre autora ao
prosseguir com a sua linha de pensamento, e então
reconhecer que são necessárias medidas políticas e
administrativas de médio e longo prazo para corrigir o
que precisa ser corrigido e elevar a educação nacio
nal ao patamar que merecemos como nação.

Assim, o ano de 2002, pela proposta em pauta,
puderá ser um ano de reflexão e de trabalho em prol
da educação e da cultura do País. Afinal, não basta
repensar e discutir nossos problemas educacionais e
culturais; é necessário que os objetivos da proposta
em apreço sejam alcançados de imediato. E o PL ob
jeto deste Parecer conta com as disposições para
esse nobre e inadiável fim.

Diante do exposto, e considerando. o indiscutível
mérito educacional e cultural da proposição em apre
ço, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº3.468, de
2000, da ilustre Deputada Marisa Serrano.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputada Nice Lobão, Relatora.



Oriundo do Senado Federal, o presente Projeto
de lei pretende denominar "Ponte José Vieira de Sa
les Guerra", a ponte sobre o rio Branco, na rodovia
BR-174, no Município de Caracaraí, no Estado de Ro
raima. O que justifica este projeto é a homenagem ao
Sr. José Vieira de Sales Guerra pelo seu trabalho e
dedicação durante grande parte de sua vida no Esta
do de Roraima.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao projeto nesta Comissão.

É o relatório.
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11I - Parecer da Comissão co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, emendas ao projeto.
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani- Sala da Comissão, 31 de outubro de 2000. -
memente, o Projeto de Lei nQ 3.468/2000, nos termos Ruy Omar Prudência da Silva, Secretário.
do parecer da Relatora, Deputada Nice Lobão. I R I t' ..' - e a orla

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado e Nelo
Rodolfo Vice-Presidentes; Agnelo Queiroz, Átila Lira,
Celcita Pinheiro, Clovis Volpi, Ébsr Silva, Eduardo Se
abra, Flávio Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior,
Maria Elvira, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Biol
chi, Paulo Lima, Pastor Amarildo, Walfrido Mares
Guia, Iara Bernardi e Gastão Vieira.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000.
- Deputado Gilmar Machado, Presidente em
exercício.

*PROJETO DE LEI N2 3.530-A, DE 2000
(Do Senado Federal)

PLS NS! 129/00

Denomina Ponte José Vieira de Sales
Guerra a ponte sobre o rio Branco, na
BR-174, no Município de Caracaraí, no
Estado de Roraima; tendo parecer da
Comissão de Viação e Transportes
pela aprovação (Relator: Dep. Olavo Ca
lheiros).

(Às Comissões de Viação e
Transportes; e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54) - Art. 24, li)

*Projeto inicial publicado no DCD de 15-9-00

PARECER DA COMISSÃO
DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE, RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 3.530/00

Nos termos do art. 119, caput, I, dÇl Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 23-10-00, por cin-

11 - Voto do Relator

O Estado de Roraima, na fronteira norte do
País, representa, para todos os brasileiros, uma
terra de grandes riquezas e a perseverança natu
ral de seu povo trabalhador. Muitas foram as famí
lias que, nessas plagas remotas, contribuíram
para a integração e o desenvolvimento da região.

Algumas pessoas mais aventuradas, contu
do, se arriscam com maior persistência para atin
gir as metas que pretendem alcançar. Suas vidas
participam fundamentalmente da vida das cidades
onde habitam e estabelecem importantes ligações
entre os seus objetivos e a melhoria das comuni
dades a que pertencem.

É o caso de José Vieira de Sales Guerra, que
começou como um simples apontador durante a
construção da rodovia BR-174, em Roraima, e
que, pelo seu trabalho e competência, em diver
sas outras atividades, como oficial de justiça e es
crivão no município de Caracaraí, colaborou enor
memente para o crescimento do Estado de
Roraima.

Reconhecemos, pois, o mérito dos argumen
tos oferecidos pelo Senado Federal em defesa da
presente proposição e somos de parecer favorável
à aprovação do Projeto de Lei nQ 3.530/00.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2000.
- Deputado Olavo Calheiros, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanime-
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mente o Projeto de Lei nQ 3.530/00, nos termos na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
do parecer do relator, Deputado Olavo Calheiros. apresentação de emendas ao projeto, a partir de

Estiveram presentes os seguintes Deputados: 23 de outubro de 2000, por cinco sessões. Esgo-

P d F d V
· p' 'd Ch' tado o prazo, não foram recebidas emendas ao

e ro ernan es - Ice- resl ente, \CO Pro'eto
da Princesa, DuíHo Pisaneschi, Mário Negromon- J. ,
te, Pedro Chaves, Roberto Rocha, Romeu Quei- Sala da Comissão, 30 de outubro de 2000. -
roz, Sérgio Barros, Domiciano Cabral, Eunício Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.

Oliveira, João Henrique, José Chaves, Waldir 1- Relatório
Schmidt, Aracely de Paula, Eliseu Resende, IIde-
fonço Cordeiro, Neuton Lima, Carlos Santana, Da- O Projeto de Lei de autoria da nobre Deputada
mião Feliciano, Marcos Afonso, Teima de Souza, Esther Grossi propõe que sejam universalizadas as
Philemon Rodrigues, Gonzaga Patriota, Eujácio bibliotecas escolares.
Simões e Edinho Araújo - titulares, e Dr. Heleno, Snvio Ao determinar outras providências, a proposi-
Torres, Cartos Dunga, Márcio Matos, Pedro Celso, ção define papéis e competências sobre o assunto,
João Jota, Olímpio Pires e De Velasco - suplentes. nas diferentes esferas do Sistema Nacional de Ensi-

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. - no. Nos termos regimentais ~a Casa, o PL em apre-
Deputado Pedro fernandes, Vice-Presidente, no ço chega agora, sem emendas, à Comissão de Edu-
exercício da Presidência. cação, Cultura e Desporto para e~ame da matéria

quanto ao mérito educacional e cultural.
"PROJETO DE LEI NR 3.549~A, DE 2000

(Da Sra. Esther Grossi)

Dispõe sobre a universalização
das bibliotecas escolares e determina
outras providências; tendo parecer da
Comissão de Educação, Cultura e Des
porto pela aprovação (Relator: Dep.
Eber Silva).

. (Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redaçãd (Art. 54) - Art. 24,1I}

"Projeto inicial publicado no OCO de 15-9-00

PARECER DA COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

, _ COMISSÃO
DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
. I

PROJETO DE LEI N!! 3.549, DE 2000

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1º, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulgação

,
11 - Voto do Relator

Ler, indiscutivelmente, é uma atividade humana
, ,

crucial para a aquisição de cultura, vale dizer, para fa
zer do cidadão um participante do processo civilizató
rio. De fato, pela leitura - e o seu complemento, a es
crita - estabelece-se uma comunicação entre as ge
rações que constituem a humanidade.

Daí a ilustre Autora da iniciativa legislativa em
pauta afirmar na Justificação da sua proposta; "É fun
ção da Escola, como instituição cultural, abrir horizon
tes, valorizando como um ge seu lugares mais impor
tantes, o armário, ou a sala, onde estão disponíveis
os livros - considerados como agentes civilizatórios
de formação e de difl.Jsão cultural". E é claro que a le
itura pressupõe disponibilidade de material de leitura
- livros, revistas, folhetos etc.- , o que nos leva à ,ne
cessidade de bibliotecas, sobretudo escolares. Há,
portanto, grande mérito educacional e cultural na pro
posição que pretende universalizar as bibliotecas esco
lares. Assim, voto pela aprovação do Projeto de Lei nQ

3549, de 2000, da eminente Deputada Esther Grossi.,
Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 

Deputado Eber Silva, Relator.
I

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, CultLlra e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje. aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei nll 3.549/2000, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Eber Silva. Estive
ram presentes os Senhores Deputados Pedro Wilson,
Presidentei-Gilmar- MacRaae-e-Nela- Rodolfo VI
ee-Presidentes; Agnelo Queiroz, Átila Lira, Celcita Pinhe-
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ire, Clovis Volpi, Eber Silva, Eduardo Seabra, Flá
vio Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Maria
Elvira, Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Biolchi,
Paulo Lima, Pastor Amarildo, Walfrido Mares Guia,
Iara Bernardi e Gastão Vieira.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Gilmar Machado, Presidente em exer
cício.

PROJETO DE LEI Nº 3.557-A, DE 2000
(Do Sr. Marçal Filho)

Acrescenta o art. 109-A à Lei nº
9.472, de 16 de julho de 1997; tendo pa
recer da Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias pela
aprovação, com emenda (Relator: Dep.
Márcio Bittar).

(Às Comissões de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

"Projeto inicial publicado no DCD de 4-10-00

PARECER DA COMISSÃO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- emenda oferecida pelo relator

- parecer de Comissão

- emenda adotada pela Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE _EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 3.557/2000

Nos termos do Art. 119, caput, I, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr.
Presidente da Comissão determinou a abertura e
divulgação, na Ordem do Dia das Comissões, de
prazo para recebimento qe emendas (5 sessões),
no período de 22-11-2000 a 29-11-2000. Esgota
do o prazo, não forarp apresentadas emendas ao
projeto.

Sala-da-Gomissão, 30 de novembrD-rle 2000. 
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O nobre Deputado Marçal Filho apresentou à
esta Casa o Projeto de Lei nº 3.557, de 2000, atra
vés do qual pretende acrescentar à Lei nº 9.472, de
julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação e funciona
mento de um órgão regulador e outros aspectos ins
titucionais, nos termos da emenda constitucional nº
8, de 1995, um artigo que obriga as prestadoras
de serviços de telefonia, quando solicitadas, a
fornecer gratuitamente ao consumidor extrato de
talhado de todas as ligações locais feitas, refe
rentes ao período da respectiva conta, contendo,
no mínimo, o número chamado, a data e hora de
realização de ligação, a sua duração e o valor co
brado. Justifica o autor, em defesa do consumi
dor, que esta providência lhe dará segurança e o
livrará de suspeitas de superfaturamento, aten
dendo inclusive o Código de Defesa do Consumi
dor, que manda o fornecedor emitir ao consumi
dor relação detalhada dos serviços contratados e
fornecidos. No prazo regimental não foram apre
sentadas emendas ao projeto.

" - Voto do Relator

Presentemente, as informações descriti
vas das ligações locais em telefonia convenci
onai não são livremente acessíveis ao titular
da conta. Restrição esta que, a pretexto de
guardar a privacidade ou sigilo, termina por li
mitar os direitos do consumidor em relação a
seus próprios gastos, a seus próprio consumo,
a sua própria relação com o fornecedor de que
eventualmente precisa. O Projeto em tela bus
ca não somente a gratuidade de um serviço
que a critério do consumidor e por sua provo
cação deva ser fornecido pela empresa telefô
nica, mas também pela liberdade que o cida
dão deve ter em relação à apresentação e
mensuração dos serviços pelos quais é cobra
do, tal como estabelece o item 111, do Art. 6º,
do Código de Defesa do Consumidor. Por outro
lado, cuida o autor de não transformar esse di
reito em ônus significativo para o fornecedor
quando estabelece que somente a pedido do ti
tular, e sobre determinada conta, sejam ofere
cidas as informações que detalha, no caso a
hora, o tempo de ligação, o número ligado e o
valor correspondente a cada ligação. Em nos
sa opinião tem mérito o projeto. En.!!~t~nto,

nos parece incompleto ao não especificar a



PARECER DA COMISSÃO
DE MINAS E ENERGIA

SUMÁRIO

- emendas apresentadas na Comissão (2)

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

- declaração de voto.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nº 3.639/2000

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem ~o
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 22-11-00, por cinco sessões.

EMENDA ADOTADA
PELA COMISSÃO N2 1 - CDCMM

Dê-se ao art. 1º do Projeto a seguinte redação:

"Art. 109-A. As empresas prestadoras de servi
ços de telefonia ficam obrigadas a fornecer gratuita-

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, APROVOU unanimemente o Projeto de Lei nº
3.557/2000, com emenda, nos termos do parecer do
relator, Deputado Márcio Bittar.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos, Salatiel Carvalho, Paulo Gouvêa e Arlindo
Chinaglia, Vice-Presidentes, Badu Picanço, Luiz Ri
beiro, Mareio Sittar, Ricarte de Freitas, Flávio Derzi,
José Borba, Luiz Bittencourt, Ricardo Izar, Expedito
Júnior, Luciano Pizzatlo, Ronaldo Vasconcellos, Ma
noel Vitório, Tilden Santiago, Fernando Gabeira,
Fernando Zuppo, Régis Cavalcante, Maria Abadia,
Vanessa Grazziotin, José de Abreu, Silas Brasileiro,
Benito Gama, João Paulo, Marcos Afonso e Fernan
do Coruja.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de
2000. - Deputado Salatiel Carvalho, Presiden
te.

Dê-se ao art. 1º do Projeto a seguinte reda
ção: "Art. 109-A. As empresas prestadoras de
serviços de telefonia ficam obrigadas a fornecer
gratuitamente ao consumidor, quando solicitadas
por e~crito, extrato detalhado de todas as liga
ções locais feitas, contendo, no mínimo, o núme
ro chamado, a data e hora de realização da liga
ção, a sua duração e o valor cobrado".

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2000. 
Deputado Mareio Bittar, Relator.

111- Parecer da Comissão
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forma como deva ser apresentada a solicitação mente ao consumidor, quando solicitadàs por escri-
do referido extrato. Em vista disso é que apresento to, extrato detalhado de todas as ligações locais fei-
uma emenda modificativa, para incluir no texto do ar- tas, contendo, no mínimo, o número chamado, a
tigo proposto a expressão "por escrito", de modo a data e hora de realização da ligação, a sua duração
evitar que qualquer pessoa que tenha acesso à linha e o valor cobrado".
telefônica e aos dados do seu titular, possa exigir da Sala da Comissão 13 de dezembro de 2000. _
Companhia o detalhamento das ligações realizadas, Deputado Salatiel Carv~lho Presidente.
o que ensejaria, aí sim, uma invasão inadmissível de '
privacidade. Nestes termos, sou pela aprovação do *PROJETO DE LEI N2 3.639-A, DE 2000
Projeto, com a Emenda que apresento. É o relatório. (Do Poder Executivo)

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2000. MENSAGEM N2 1.422100
- Deputado Mareio Bittar, - PPS/AC. Desvincula, parcialmente, 110S

EMENDA MODIFICATIVA exercícios de 2001 e 2002, a aplicação
dos recursos de que tratam os arts.
48, 49 e 50 da Lei n2 9.478, de'6 de
agosto de 1997, pertencentes à
União; tendo parecer da Comissão de
Minas e Energia peia aprovação deste
e das emendas apresentadas na Co
missão, contra o voto do Deputado
Pedro Pedrossian (relator: Dep. Mar·
cos Lima).

(Às Comissões de Minas e Energia; de
Economia, Indústria e Comércio; de
Finanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11).

*Projeto inicial publicado no OCO de 18-10-00



I - Relatório

11 - Voto do Relator

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República en
caminha, por meio da Mensagem nº 1.422, de 5 de
outubro de 2000, para deliberação da Câmara dos
Deputados Projeto de Lei que desvincula, nos exercí
cio de 2001 e 2002, a aplicação dos recursos, perten
centes à União, que tratam os arts. 48 a 50 da Lei nº
9.478, de 6 de agosto de 1977, que "dispõe sobre a
política energética nacional, as atividades relativas ao
monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional
de Política Energética e a Agência Nacional do Petró
leo e dá outras providências".

O referido Projeto foi elaborado em substituição
ao Projeto de Lei n' 3.528, de 2000, do Poder Executi
vo, anteriormente encaminhado ao Congresso Nacio
nal pela Mensagem 1.223, de 30 de agosto de 2000,
e retirado quando da apresentação deste.

Esgotado o prazo regimental foram apresentadas
duas emendas ao Projeto.

É o relatório.

O Projeto de Lei nº 3.639, de 2000 vem para
análise desta Comissão atendendo ao que preceitua
o z.. ,. .::.;: inciso X do 'Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.

A Lei nº9.478, de 6 de agosto de 1997, que cria
a Agência Nacional do Petróleo e dispõe sobre as ati
vidades relativas ao monopólio do petróleo, instituiu,
também, as participações governamentais relativas
às concessões para exploração, desenvolvimento e
produção de petróleo e gás natural. Tais participações
governamentais constituem receitas originárias, ad
vindas da exploração de bens públicos pertencentes
à União, de acordo com os art. 20, inciso IX, e 176, da
Constituição Fec 3ral.

Parte dos recursos oriundos dessas participa
ções constituem transferências a Estados, Distrito
Federal e Munieípios (asseguradas pelo § 1º, do art.
20 da Constituição) e parte cabe à União, sendo dis
tribuída entre seus órgãos com critarios definidos na
própria Lei nº9.478/97.

Os Royalties e a Participação Especial são re
ceitas integrantes do conjunto das participações go
vernamentais. A Lei nº 9.478/97, estabelece percen-
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Esgotado o prazo, foram apresentadas 02 (duas) tuais fixos para distribuição dessas receitas a órgãos
emendas ao projeto. da União, vinculando os recursos a programações es-

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2000. - pecíficas, a cargo desses órgãos. -

Valéria Bianchini, Secretária Substituta. Entende o Poder Executivo que os valores arre-
cadados por serem resultados combinados de volu
me de produção de petróleo e gás natu ral e do com
portamento dos preços desses produtos, sujeitos as
oscilações do mercado internacional, a exemplo do
que vem ocorrendo ultimamente, tem apresentado
excesso de arrecadação, determinando que as quo
tas-partes, legalmente destinadas às programações
específicas, têm excedido às dotações originalmente
programadas. Afirma ainda que a utilização desse ex
cesso nas atividades previstas na Lei nº 9478/97 im
possibilita o melhor aproveitamento dos escassos re
cursos disponíveis.

É importante afirmar que o Projeto em questão
não modifica os percentuais de distribuição das recei
tas entre União, Estados e Municípios, bem' como
também não modifica os percentuais entre os órgãos
da União. Pretende somente flexibilizar a aplicação
dos mesmos, de acordo com a prioridade de càda ór
gão em consonância com o volume de arrecádação
vigente.

Nesta Comissão foram apresentadas duas
emendas pelo ilustre Deputado Fernando Gabeira. A
Emenda 001/00 pretende alterar a redação dada ao
art. 1º do Projeto, adequando a sua redação 'ao que
determinou a Lei Complementar 97, de 9 de junho de
1999, que criou o Ministério da Defesa, transforman
do o que antes era denominado de Ministério da Mari
nha para Comando da Marinha e, principalmente,
deixando claro que a desvinculação alcançada pelo
Projeto, não pode ser utilizada em despesas expres
samente vedadas pelo art. 8º da Lei nº7.990/89 (des
pesas com pessoal e pagamento de dívida).

Já a emenda nº 002/00 pretende dar nova reda
ção ao inciso I do art. 1º, acrescentando a expressão
"de cada uma" a mesma,-tornando inequívoca a inten
ção do Projeto de distribuir equitativaniente, por cada
órgão, os benefícios dos royalties.

Em face do que afirmaram os Ministros de Esta
do do Planejamento, Orçamento e Gestão e o das Mi
nas e Energia, quando do encaminhamento da prime
ira proposta de projeto para análise do Congresso, é
verdade que o momento atual proporciona um cresci
mento nos valores dos Royalties pela exploração do
petróleo e do gás natural, excedendQ expressivamen
te as primeiras previsões para o presente exercício, o
que leva a crer que o mesmo ocorrerá com os exercí
cios de 2001 e 2002.



DECLARAÇÃO DE VOTO
DO DEPUTADO PEDRO PEDROSSIAN

Após detida análise do projeto em epígrafe, feita
em conseqüência de nosso pedido de vista, vimos ex
pressar os motivos de nossa discordância não ape
nas quanto à intenção da proposição em si, como
também quanto ao Parecer elaborado pelo nobre co
lega Marcos lima.

Visa o projeto de lei em epígrafe a desvincular,
nos exercícios de 2001 e 2002, parte dos recursos
obtidos a partir dos royaltles e da participação espe
cial, devidos em razão da produção de petróleo e gás
natural no país, cabíveis à União, permitindo sua apli
cação em atividades e programas diversos daqueles
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Nesse contexto, a proposição ao desvincular previstos nos arts. 48, 49 e 50 da lei nº9.478, de 6 de
25% (vinte e cinco porcento) destes valores, no âmbi- agosto de 1997.
to da União, flexibilizando a sua utilização com as pri- A justificativa para a deffilinculação--daJtinta.e
orid~des dos respectivos Ministérios e do Comando cinco por cento da soma dos royalties e setenta por
da Marinha, mostra-se uma medida necessária e im- cento da participação especial devidos aos órgãos da
portante, até que nova discussão sobre a utilização União seria a possibilidade de sua aplicação em QU-
desses recursos venha a acontecer. I tras rubricas de responsabilidade dos mesmos Minis-

As emendas apresentadas na Comissão trouxe- térios e a maior flexibilidade do uso de tais recursos,
ram maior clareza e coerência ao texto encaminhado em consonância com o volume de arrecadação Ivi-
pelo Poder Executivo, sem, no entanto, alterar-lhe o gente, tendo-se em vista que as constantes oscila-
mérito, sendo, portanto, acolhidas por este Relator. ções dos preços do petróleo no mercado internacio-

Em face do exposto, votamos pela aprovação do nal têm impedido que o excesso de arrecadação veri-
Projeto de Lei n' 3.639, de 2000, e das emendas nº1 e ficado na presente quadra seja melhor utilizado na
2 desta Comissão. execução de medidas prioritárias de cada órgão da

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2000. - administração da União.
Deputado Marcos Lima, Relator. Ainda segundo tais argumentos, a manutenção

, _ da vinculação parcial desses recursos seria necessá-
111- Parecer da Comlssao ria para dar atendimento aos programas previstos

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or- pela Lei nº 9.478, de 1997, a cargo de tais órgãos.I,
dinária realizada hoje, Aprovou, contra o voto do De- Tudo isso, na verdade, não passa de uma clara
putado Pedro Pedrossian, o Projeto de lei nº confissão de gestões orçamentárias amadorísticas,
3.639/00, bem como as emendas apresentadas na temerárias e casuísticas, com as quais não pode mais
Comissão, nos termos do parecer do relator, Deputa- o Poder Legislativo estar disposto a compactuar.

do Marcos lima., Além do mais, é sempre bom lembrar aos no-
~ Deputado Pedro Pedrosslan apresentou de- bres colegas desta Casa os maus resultados a que

claraçao.de voto. . se tem chegado com essas tristes desvinculações
, Est~v~ram prese~tes os Se,nhores ~eputa~os. de recursos - primeiramente, com o nome de Fun-

LUI: ~ntonlo Fle~'Y Filho - Presldent:, .Alrt~n Dlp~, do Social de Emergência (FSE), depois Fundo de
AntOniO Jorge, Fe~l~ Mendonça, G~rvaslo Silva, ~II- Estabilização Fiscal (FEF) e, mais recentemente,
bert? ,Kassab, Iva~lo Guerra, Jose ~arlos AlelUIa, Desvinculação de Receitas da União (DRU) - que,
Jo~e Jan~ne, JuqUlnh~, Lael Var~lIa, llnc?ln PO,rtel?, em vez de servirem para o financiam~nto da saúde
L~lz Sérgio, Marcos ~Ima, Moreira F~r~elra, Oll~plo pública e de outras nobres causas sociais a que, te-
Pires, f'~dro Pedr?sslan, Professor ~~Izlnho, Re~lldo oricamente, se destinariam, serviram, isso sim, para
Leal, ~Icardo Rlque, Romel AnlZIO e Yvonllton a compra de ricos presentes para autoridades es-
Gonçalves. trangeiras, para o abastecimento de goiabada cas-

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. - cão, requeijão e camarões para o restaurante do
Luiz Antônio Fleury Filho, Presidente. Palácio do Planalto, ou para a compra qe jogos de

cama com bordados ingleses para o Palácio da
Alvorada.

Também de nada adiantam as emendas pro
postas pelo Deputado Fernando Gabeira; seja por
que a explicitaçâo de que se desvinculam vinte e
cinco por cento de cada parcela dos roya/ties, em
oposição à sua soma, leva praticamente ao mesmo
resultado, ou seja por dar a impressão de que se
visa a privilégios para a Marinha, fazendo com que,
no futuro, os demais órgãos da administração fede
ral sintam-se também no direito de exigir igual trata
mento.

Ademais, a se admitir hoje o uso de tal siste
mática, estarão as portas abertas para que, em futu-



67994 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

I - Relatório

COMISSÃO
DE AGRICULTURA E POLíTICA RURAL

PARECER DA COMISSÃO
DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- parecer do Relator

- emenda oferecida pelo relator

- parecer da Comissão

- emenda adotada pela Comissão

11 - Voto do Relator

Os entraves ao comércio internacional de pro
dutos de origem animal e vegetal são as chamadas
barreiras sanitárias. Os países importadores impe
dem, de todas as maneiras, o ingresso de produtos
que apresentem risco à saúde de suas populações e
a integridade dos animais e das culturas.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional desta Casa, na forma regimental,-elabo
rou o presente Projeto de Decreto Législativ0, para
aprovar o texto do Acordo entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República
Tcheca sobre Cooperação Técnica e Procedimentos
Sanitários e Fitossanitários, celebrado em BrasrIia,
em 18 de novembro de 1999.

A proposição determina que quaisquer atos que
impliquem revisão do referido Acordo, bem como
ajustes complementares que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional, fi
cam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional.

O supracitado Acordo, conforme salienta o Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores em Exposi
ção de Motivos, ''tem por objetivo promover a coope
ração técnica entre o Brasil e a República Tcheca nos
campos da saúde pública animal e da proteção de
plantas, com vistas ao combate de pragas de plantas
e de doenças animais."

E acrescenta: "O Acordo visa, igualmente, criar
um quadro favorável à ampliação de comércio bilate
ral de produtos de origem animal e vegetal entre os
dois países, tendo por base as normas e regulamen
tos estabelecidos pelos principais organismos e ins
trumentos internacionais sobre a matéria, como a
Convenção Internacional para a Proteção dos Vege
tais e diretrizes do Escritório Internacional de Epizoo
tias, entre outros:'

É o relatório.

*PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO NR 52o-A, DE 2000

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Mensagem n2 440/00

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República Tcheca so
bre Cooperação Técnica e Procedimen
tos Sanitários e Fitossanitários, celebra
do em Brasília, em 18 de novembro de
1999; tendo pareceres: da Comissão de
Agricultura e Política Rural, pela aprova
ção (relator: Dep. Igor Avelino); e da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa, com emenda
(relator: Dep. Waldir Pires).

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54»

*Projeto inicial publicado no DCO de 29-6-00

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

- parecer do Relator

ro não muito distante, haja lugar para o entrecruza- - parecer da Comissão
mento de programas para o desenvolvimento de um
mesmo setor, com verbas de múltiplas origens e sob
a supervisão de diferentes Órgãos, a transformação
de determinações legais obrigatórias, aprovadas pelo
Congresso Nacional, em programas apenas prioritári
os; a permissão do uso de verbas antes de destino
certo e seguro em nebulosas e indefinidas "outras
ações" e, afinal, a dificultar a fiscalização do Congres
so Nacional sobre as ações do Poder Executivo, a
permitir que os dinheiros públicos possam ser gastos
não de acordo com as prioridades da nação, mas com
as conveniências dos provisórios ocupantes do poder
e, acima de tudo, a fornecer ao Executivo um caminho
fácil para esquivar-se do cumprimento fiel da lei orça
mentária, que tem agora caráter imperativo, e não
mais apenas indicativo, como anteriormente

É, portanto, em razão de todo o expost~ que nada
mais resta a este Parlamentar senão manifestar-se pela
rejeição do Projeto de Lei nº3.639 e solicitar de seus no
bres pares desta Comissão que o sigam em seu voto.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. 
Deputado Pedro Pedrossian.



11 - Voto do Relator

A constitucionalidade do projeto de decreto le
gislativo nº 520 parece-nos incontestável.

A competência do Presidente da República para
celebrar Tratados, Convenções e Atos Internacionais
está definida no art. 84, VIII, da Constituição Federal.

Por outro lado, o art. 49, /, da nossa Lei Maior
atribui ao Congre,sso ,Nacional a competência exclusi
va de "resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais, que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional:'

Também sob o aspecto da juridicidade, nada a
opor. Quanto à técnica legislativa temos somente a
sugestão-ae uma-emet=ldasimp1eS-daaprimorame.oti:L
da redação do parágrafo único do art. 1º.

Voto, pois, pela aprovação do projeto, com a
emenda anexa.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
I;jUSTIÇA E DE REDAÇÃO

.~

I - Relatório

O projeto de decreto legislativo, sob apreciação,
decorre da men'sagem nQ440, de 2000, do Presidente
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Assim, quando o mercado ,externo orienta-se da República, que submete ao Congresso Nacional o
por uma competitividade crescente, é indispensável texto do Acordo entre o Governo da República Tche-
que o Brasil acompanhe esta nova prdem mundial, ca sobre Cooperação Técnica e Procedimentos Sani-
da maneira como é feita nos demais países. tários e Fitossanitários, celebrado em Brasília, 18 de

Dentro desse contexto, o Acordo apreciado novembro de 1999.
apresenta-se da maior conveniência e oportunidade. A exposição de motivos do ministro das Rela-

Diante do exposto, votamos pela aprovação do ções Exteriores, que a acompanha, salient~ o ob}eti-
Projeto de Decreto Legislativo nº 520, de 2000, da ~o de promover a ~oope~a~ao en~re os dOIS pals:,s
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Naci- nos campos da saude publica ammal e da proteçao
onal, que aprova o texto do Acordo entre o Governo de plantas, com vistas ao combate de pragas de plan-
da República Federativa do Brasil e o Governo da tas e de doenças de animais!'
República Tcheca sobre Cooperação Técnica e Pro- Ressalta, ainda, que o Acordo há de favorecer a
cedimentos Sanitários e Fitossanitários, celebrado ampliação das relações comerciais entre as duas na-
em Brasília, em 18 de novembro de 1999. (Mensa- ções e a troca de informações sobre normas legislati-
gem nº 440, de 2000). vas pertinentes, bem como em torno da situação sa-

Sala da Comissão 12 de dezembro de 2000. _ ritária e fitossanitária, nos seus territórios. Registra,
Deputado Igor Avelino' Relator. igualmente, que a norma do Acordo prevê a organiza-

, ção de missões de intercâmbio técnico de interesse
11I - Parecer da Comissão mútuo, cujos custos financeiros, quando houver, no

A Comissão de Agricultura e Política Rural, caso do Brasil serão enfrentados por recursos orça-
em reunião ordinária realizada hoje, opinou, una- mentários vinculados ao Ministério da Agricultura e
nimemente, pe,la aprovação do PDC nº 520/00, do Abastecimento.
nos termos do parecer do Relator, Deputado Igor O Acordo, que dispõe de um preâmbulo e está
Avelino. definido pelas normas dos 14 artigos que o com-

Estiveram presentes os Senhores Deputados: põem. foi examinado, no mérito, peia Comissão de
Gerson Peres - (Presidente), Ronaldo Caia- Rel~ções Exteriores. ? p~recer nela emitido, com o

do - (Yi,ce-Presidente), Anivaldo Vale, Carlos Sa- projeto de dec~et? leglsl~tlvo, ,que formulou, foi _apro-
tata, Helenildo Ribeiro, José Carlos Elias, Nelson v~do por una,n1mldade, Inclus!v,e com a ~u~estao de
Meurer Odflio Balbinotti Saulo Pedrosa Xico Grazi- ainda ser OUVida, sobre a matena, a Comlssao de De-
ano, C~rlos Dunga, Igo~ Avelino, Moa~ir Michelet- fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.
to, Os~aido Reis, Silas Brasileiro, Themístocles Veio, agora, à nossa Comissão de Constituição
Sampaio, Abelardo Lupion, Adauto Pereira, Jai- e Justiça para a apreciação que o regimento nos
me Fernandes, Joel de Hollanda, Kátia Abreu, atribui. (art. 32, 111)
Paulo Braga, Zila Bezerra, João Grandão, Luci
Choinacki, Nilson Mourão, Padre Roque, Augus
to Nardes, Cleonâncio Fonseca, Hugo Biehl,
Luís Carlos Heinze, Telmo Kirst, Giovanni Quei
roz, João Tota, Romel Anízio, Roberto Balestra
e, ainda, Antônio Jorge, Júlio Semeghini, Lídia
Quinan, Luiz Ribeiro, Armando Abílio, Jurandil
Juarez, Milton Monti, Joaquim Francisco, José
Rocha, Avenzoar Arruda, Ary Kara e Lincoln
Portela.

, ,

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000.
- Deputado Gerson Peres, Presidente.
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Sala das Comissões, 11 de outubro de 2000. - Sala da Comissão, 7 de novembro de 2000. -
Deputado Waldir Pires, Relator. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

EMENDA N!!1

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Tcheca sobre
Cooperação Técnica e Procedimentos
Sanitários e Fitossanitários, celebrado
em Brasília, 18 de novembro de 1999.

Autora: Comissão de Relações Exteri
ores e de Defesa Nacional

Relator: Deputado Waldir Pires

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte
redação:

Art. 1º ..
Parágrafo único. Ficam sujeitos à

aprovação do Congresso Nacional quais
quer atos que possam resultar em revisão
do referido Acordo, assim como' quaisquer
ajustes complementares que acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional, nos termos do inciso I, do
art. 49, da Constituição Federal.

Sala da Comissão, 11 de outubro de 2000. 
Deputado Waldir Pires, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emenda, do Projeto de De
creto Legislativo nº 520/00, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Waldir Pires.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão, lé
dio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André Se
nassi, Caio Rieta, Eduardo Paes, Fernando Gonçal
ves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
Nelson Otoch, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zu
laiê Cobra, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Júlio
Delgado, Osmar Serraglio, Renato Vianna, Darci Co
elho, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza,
Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela, José
Dirceu, José Genoíno, Waldir Pires, Augusto Farias,
Edmar Moreira, Ibrahim Abi-Ackel, MuriJo Domingos,
Fernando Corúja, José Robertoi3atochio,-B1spo Ro
drigues, Luciano Bivar, Ayrton Xerêz, Gustavo Fruet,
Nelo Rodolfo, Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, José
Ronaldo e Luís Barbosa.

EMENDA ADOTADA - CCJR

Dê-se ao parágrafo único do art. Iº do projeto a
seguinte redação:

"Art. Iº ..
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do

Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional, nos termos do inciso I, do art. 49, da Consti
tuição Federa1."

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2000. 
Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

*PROJETO DE RESOLUÇÃO NIl106-C, DE 1992
(Da Mesa)

Institui o Código de Ética e Decoro
Parlamentar; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das emendas
oferecidas em Plenário - pauta (relator:
Dep. Mendes Botelho). Parecer da Mesa
às Emendas de Plenário: pela aprovação
das emendas de Pauta n2 6 e de Primeira
Discussão n9 6; pela aprovação, em par
te, na forma de subemendas, das de nes.
1, 2 e 5; pela rejeição das emendas de
pauta nes. 3 e 4 e das emendas de primei
ra discussão nlls. 1 a 5 e 7 a 11; por que
seja indentificado como parágrafo único
o atual item I do art. 17, face à supressão
do item 11, modificada a redação desse
dispositivo e do caput desse artigo, con
forme proposta do relator nas emendas
n2s. 1 e 2; e pela modificação de natureza
técnico-legislativa proposta na emenda
nll 3, também de autoria do relator(rela
tor: Dep. Fernando Lyra). Parecer à
Emenda de Plenário (reabertura de dis
cussão): da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação, com sube
menda (relator: Dep. Marcelo Déda); e da
Mesa,.-pela-aprovação, na.19rma da sube~
menda da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação (relator: Dep. Herá
clito Fortes).
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(Publique-se. Decorrido o prazo previs- Art. 3º Na sua atividade, o Deputado presta
to no parágrafo primeiro do art. 216 do Regi- serviço relevante à Nação brasileira e ao aperfei-
mento Interno, encaminhe-se à Comissão çoamento do Estado de Direito e das instituições
de Constituição e Justiça e de Redação e à democráticas que o informam.

Mesa) Art. 4º As imunidades, as prerrogativas e as
'" Projeto inicial publicado no DCN1 do dia 30-4-92 franquias asseguradas ao Deputado pela Consti-

- Parecer da Comissão de Constituição e Justi- tuição, pela lei e pelas disposições regimentais ou
ça e de Redação ao projeto e da Mesa às ,emendas delas decorrentes, constituem institutos e, meios
de Plenário (na primeira fase de discussão em Plená- destinados ao melhor exercício do mandato popu-
rio) publicados no DCN1 de 28-10-95. lar e não privilégios de natureza pessoal ou poiíti-

SUMÁRIO ca.

- Emendas apresentadas em Plenário (2) - Re
abertura de Discussão

II - Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação:

-:- parecer do relator
- subemenda oferecida pelo relator
- reformulação de voto
- 2ª subemenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- subemenda adotada pela Comissão
~~votos em separado
111- Na Mesa:
- parecer do relator
- parecer da Mesa

EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO (2)
(Reabertura de discussão)

,
EME,NDA SUBSTITUTIVA

Ao Projeto de Resolução nº 106, de 1992

Institui o Código de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara dos Deputados.

Capítulo I
Dos Objetivos e dos Princípios

Art. 1º Fica instituído o Código de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara dos Deputados, obrigatório
para seus membros e referencial para o povo brasilei
ro quanto ao comportamento de seus representantes,
os quais sujeitam-se às medidas disciplinares nele
previstas.

Ali. 2º No exercício do mandato, o Deputado
submete-se, além das disposições constitucionais, le
gais e regimentais vigentes, aos seguintes princípios:

I

!- legalidade; ,
11 - impes~oalidade;

111- moralidade;
IV - publicidade; e
V - prevalência do interesse público.

Art. 5º O abuso das prerrogativas e franquias
concedidas aos Deputados, bem como a p'ercep
ção, a qu~lquer título, de vantagens indevidéls, re
presentam comportamento incompatível com o de
coro parlamentar.

Art. 6º O exercício do mandato parlamentar
garante a seu titular livre acesso aos órgãos do
poder público, mesmo sem aviso prévio, e as infor
mações obtidas em decorrência desse acesso são ex
clusivamente destinadas ao desempenho de suas atri
buições.

Capítulo 11
Dos Deveres do Deputado

Art. 7º No desempenho regular de suas atribui
ções e na perspectiva do presente Código, são deveres
do Deputado, importando seu descumprimento em
conduta incompatível com o decoro parlamentar:

I - agir com boa fé, zelo e probidade;
11 - examinar com atenção voltada ao superior

interesse público todas as proposições submetidas a
sua apreciação ou voto, eximindo-se da obstrução ile
gítima, do favorecimento e da percepção de vanta
gens ilícitas;

111 - abster-se de quaisquer procedimentos vol
tados a fraudar o andamento dos trabalhos legislati
vos, inclusive o registro de presença em sessões, as
votações e os escrutínios;

IV - impedir o nepotismo;
V - coibir a falsidade documental e ideológica;
VI - recusar o patrocínio de proposição ilegal,

imoral ou contrária às disposições,deste Código;
VII - cumprir as diretrizes político-partidárias;
VIII- defender perante todos os fqros os direitos

e as prerrogativas parlamentares e a reputação da'
Casa e de seus integrantes.

Art. 8º Incluem-se entre os deveres dos Deputa
dos, importando seu descumprimento em conduta
ofensiva à imagem da Câmara dos Deputados:



Capítulo IV
Das Sanções

Art. 10. O Deputado que incide em conduta in
compatível com o decoro parlamentar ou ofensiva à
imagem da Casa está sujeito às seguintes san'ções:

l-censura;

11 - suspensão do exercício do mandato;

111- perda do mandato.

Art. 11. A censura pode ser verbal ou escrita.
§ 1º A censura verbal é aplicada em caso de

conduta ofensiva à imagem da Câmara, podendo ser
determinada, de forma imediata, pelo Presidente da
Casa ou por quem o substituir, quando em sessão, ou
por presidentes de Comissões, quando reunidas,
sempre que não caiba penalidade mais grave.

§ 2º A censura escrita é aplicada na mesma hi
pótese do parágrafo anterior, sempre que indicada a
instauração de processo disciplinar e não caiba pena
lidade mais grave.

Art. 12 A suspensão do exercício do mandato é
aplicada em razão de conduta incompatível com o de
coro parlamentar ou ofensiva à imagem da Câmara
dos Deputados, sempre que o Deputado:

1- reincidir na hipótese do § 2º do art. 11 - deste
Código;

11- descumprir alguns dos preceitos dos incisos
V e VI do art. 8º deste Código;

111- praticar transgressão, grave e reiterada, re
lacionada com os deveres contidos nos incisos I a IV
do art. 8º deste Código.

Art. 13. A pena de perda do mandato se aplica,
além do previsto na Constituição, nas leis e no Re
gimento Interno, ao Deputado que incidir na transgres
são aos princípios e deveres previsto~ nos arts. 2º a 7º
deste Código ou que reincidir, por três vezes na mes
ma legislatura, em conduta ofensiva à imagem da Câ
mara, na forma do art. 8º.
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I - respeitar a autoria intelectual das proposi- § 2º Os integrantes-daComissão de Ética Parla-
ções; mentar devem manter discrição sobre as atividades

11 - zelar pela celeridade da tramitação das pro- relacionadas com a sua função.
posições; § 3º Quaisquer transgressões aos princípios e

111- tratar com respeito e independência os cole- preceitos ~sta~elecidos por este <?ó~igo, s~~citados

gas, as autoridades, os funcionários e os cidadãos com relaçao a I~tegrantes da Comlssa~ de ~t1ca Par-
com os quais mantêm contato' lamentar, constituem causa para sua Imediata sus-

, _ pensão da função, a ser aplicada de ofício pelo Presi-
IV -: ~presentaras declaraçoes e prestar contas dente da mesma, independentemente das medidas

do ~xe~clclo parlamentar, na forma do art. 23 deste relacionadas com investigação ou instauração de
Código, processo disciplinar, vigente até que estas venham a

V - ter boa conduta nas dependências da Casa apresentar conclusão.
e contribuir para manter a ordem das sessões;

VI - manter sigilo sobre matérias a que tiver
acesso em função da atividade parlamentar, especi
almente as emanadas de informações, debates ou
deliberações sobre as quais se haja decidido, em vir
tude de disposição legal ou regimental, ou de interes
se público, manter sob reserva ou considerar secre
tas.

Capítulo 111
Da Comissão de Ética Parlamentar

Art. 92 Fica criada a Comissão de Ética Parla
mentar, com caráter permanente, à qual compete:

1-zelar pelos princípios morais no cumprimento
do mandato parlamentar e pela imagem da Câmara
dos Deputados, na forma da lei e deste Código;

11 - examinar e dar parecer nos processos disci
plinares relacionados com o comportamento dos inte
grantes da Casa que importem em falta de decoro
parlamentar ou em prejuízo à imagem da Câmara,
elaborando projetos de resolução, com a determina
ção de sanções, a serem submetidos ao Plenário;

III - responder às consultas da Mesa, de Comissões
e de Deputados sobre matérias de sua competência;

IV - elaborar o boletim de desempenho da ativi
dade de cada Deputado e enviá-lo à Mesa com vistas
à publicação antes do final de cada legislatura;

V - receber e arquivar as declarações dos parla
mentares no início e no final de cada legislatura, man
tendo-as à disposição para divulgação e publicidade;

VI - promover cursos, palestras, seminários ou
outras atividades relacionadas com o debate e com a
difusão de aspectos relacionados com a ética e o de
coro parlamentares.

§ 12 A composição, a organização e o funciona
mento da Comissão de Ética Parlamentar obedecem
aos preceitos regimentais referentes às Comissões
Permanentes da Câmara.



§ 1Q O parecer, tão logo entregue ao presiden
te da subcomissão, será encaminhado por este ao
revisor, o qual terá o mesmo prazo estabelecido
no caput do artigo para elaborar o seu voto.

§ 2º Concluída a elaboração do voto do re
visor, o presidente da subcomissão fixará, em
prazo não superior a 3 (três) sessões ordinárias
da Câmara, a sessão de julgamento do proces
so.

Art. 19. A conclusão do processo disciplinar
conduzirá, se a denúncia for julgada procedente,
à elaboração de projeto de Resolução determi
nando a pena proposta ao denunciado, que será,
no caso de recomendar a perda de mandato, sub
metida à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação da Câmara dos Deputados, cujo pare
cer dar-se-á em 3 (três) sessões ordinárias da
Câmara.

Art. 20. Conclusos os procedimentos relati
vos ao processo disciplinar, o projeto de Resolu
ção será apreciado plj!lo Plenário da Casa em até
5 (cinco) sessões ordinárias.

Art. 21. O processo regulamentado neste
Capítulo não será interrompido pela renúncia do
denunciado a seu mandato, nem serão suprimi
das as sanções eventualmente aplicáveis ou
seus efeitos.

Art. 22. Se a denúncia apresentada contra
Deputado for considerada leviana ou ofensiva à
sua imagem, bem assim à imagem da Câmara, a
Comissão de Ética encaminhará os autos à Procura
doria da Casa para a adoção das providências judi
ciais cabíveis.

Capítulo V
Do Processo Disciplinar
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Parágraf.O-único~Nos casos...prmástoanas1e arti- Art. 17. Constituída a subcomissão 'proc_es-_
go, a perda do mandato é decidida pelo Plenário, por sante, será oferecida cópia do inteiro teor da repre-
voto aberto e por maioria absoluta, mediante provo- sentação que lhe deu origem ao Deputado denun-
cação da Mesa ou de partido político com representa- ciado, o qual terá prazo de 5 (cinco) sessões ardi-
ção na Casa, após processo disciplinar instituído pela nárias da Câmara para apresentar defesa escrita e
Comissão de Ética Parlamentar. provas.

Parágrafo único. Esgotado o prazo sem apre
sentação de defesa, o presidente da subcomissão no
meará defensor dativo para oferecê-Ia, reabrindo
igual prazo.

Art. 18. Apresentada a defesa, a subcomissio
processante procederá às diligências e à oitiva de
testemunhas necessárias à formação da convicção
de seus integrantes, devendo o relator, findos os pro
cedimentos, elaborar parecer conclusivo em 5 (cinco)
sessões ordinárias da Casa.

Art. 14. A iniciativa de instauração do processo
disciplinar cabe ao Presidente da Casa, à Mesa, a
partido político com assento na Câmara, a qualquer
das Comissões ou Deputado, bem como a grupo de
no mínimo quinhentos (500) eleitores no uso de seus
direitos políticos, mediante representação por escrito
e fundamentada dirigida ao Presidente da Câmara
dos Deputados.

§ 1ºQuando se tratar de representação firmada
por eleitores, junto às assinaturas deverão constar
nome, endereço completo e número do título de eleitor
dos firmatários.

§ 2º A representação, dirigida ao Presidente da
Casa, será imediatamente encaminhada à Comissão
de Ética Parlamentar.

§ Bº A representação será examinada pelo rela
tor designado imediatamente ao seu conhecimento
pelo presidente da Comissão, ~ qual apresentará pa
recer em 5 (cinco) sessões ordinárias, opinando pela
instauração ou não do processo, o que será decidido
pela maioria da Comissão em 3 (três) sessões.

Art. 15. Decidida a instauração do processo, o
presidente da Comissão designará nove Deputados,
incluído o relator de que trata o artigo anterior, para
formar subcomissão destinada a conduzi-lo-lo, apli
cando-se a seu funcionamento, no que couber, nor
mas e disposições relativas às comissões parlamen
tares de inquérito.

Parágrafo único. A subcomissão processante
será instalada dentro de quarenta e oito horas da ex
pedição do ato de sua designação, elegendo o presi
dente, um vice-presidente, o relator e o revisor, e ado
tando as medidas para imediato início de suas ativi
dades.

Art. 16.Ao acusado será assegurado o direito de
ampla defesa, podendo designar advogado para
acompanhar o processo em todas as suas fases, com
vistas a promover os atos necessários à defesa, inclu
sive solicitando diligências e participando das ses
sões relacionadas com o processo, cabendo-lhe
sempre o direito a pronunciar-se em nome de seu
constituinte.
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CAPíTULO VI
Disposições Gerais
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dias anteriores às eleições, no Diário do Congresso
e em três periódicos de circulação naciónal.-

SEÇÃO I
Das Declarações

Art. 23. O Deputado deverá apresentar à Comissão
de Ética Parlamentar, para fins de ampla divulgação e
publicidade:

I - ao assumir o mandato, para efeitos de posse,
e, no último ano da legislatura, até noventa dias antes
da eleição/ sua declaração de bens e fontes de renda
e passivo, bem como de seu cônjuge ou companhei
ro{a) ou de pessoas jurídicas por eles direta ou indire
tamente controladas, de valor igualou superior a sua
remuneração mensal como Deputado;

11- até o trigésimo dia seguinte ao encerramen
to do prazo para entrega da Declaração do Imposto
de Renda - Pessoa Física, cópia da declaração do
Deputado e de seu cônjuge ou companheiro{a).

SEÇÃO 11
Do Boletim de Desempenho

Art. 24. A Comissão de Ética Parlamentar elabora
rá, com vistas à publicação, boletim de desempenho da
atividade de cada Deputado, informando:

a) cargos, funções ou missões que tenha exerci
do no Poder Executivo, na Mesa, em Comissões ou
em nome da Casa durante o mandato;

b) número de presenças às sessões ordinárias,
com percentual sobre o total;

c) número de pronunciamentos realizados nos
diversos tipos de sessões da Câmara;

d) número de relatórios que tenha assinado
como relator ou revisor;

e) relação das comissões elou subcomissões
que tenha proposto ou das quais tenha participado;

f) número de proposições apresentadas e
respectiva ementa ,como indicação daquelas aprova
das pela Casa;

g) número, destinação e objetivos de viagens
oficiais ao exterior realizadas com recursos do poder
público;

h) licenças solicitadas e respectiva motivação;

i) ementa das resoluções sobre sanções adota
das pela Casa em virtude de processo disciplinar ou
informação sobre outras sanções de natureza ética
determinadas nos termos deste Código.

Parágrafo único. A Mesa publicará relatório so
bre o boletim de desempenho de que trata este artigo
no último ano de cada legislatura, até 60 (sessenta)

Justificação

Um dos temas mais recentes no debate nacio
nal, das conversas de rua às manchetes da mídia,
tem sido, não de agora, o comportamento dos parla
mentares no exercício das atribuições conférklas pelo
mandato popular, e, até mesmo, o seu comportamen
to como cidadãos, enquanto origem de implicações
com a vida pública. Felizmente, trata-se de matéria
com repercussão no elenco das preocupações inter
nas das casas legislativas, o que tem conduzido as
iniciativas tendentes a moralizar os padrões de com
portamento de seus integrantes e as regras institucio
nais que presidem o seu funcionamento..

Essa realidade perpassa toda a sociedade, e
tem demandado esforços permanentes em busca da
adequação mais perfeita entre as regras estatuídas
para o melhor funcionamento dos corpos legislativos
e as concepções morais vigentes. A caminhada com
esse afã inclui a construção de instrumentos capazes
de aproximar à regra objetiva e transparentemente
estabelecida, usos e costumes nem sempre a ela
adequados. É sob a égide dessa procura que os par
lamentos se têm empenhado em traduzir expectati
vas muitas vezes difusas e pouco uniformes em prin
cípios mínimos conducentes a balizar o comporta
mento dos seus integrantes, aos quais acompanham
procedimentos disciplinares e organização perma
nente destinada a dar-lhes eficácia.

A Câmara dos Deputados não se ausentou des
se processo de elaboração de "códigos de ética". Dis
so é prova o Projeto de Resolução nº 1OS-A, de 1992.
No entanto, não tem sido aprovado até o momento, a
primazia nesse contexto transferiu-se para outras ca
sas legislativas, a começar pelo Senado Federal, que
adotou o seu Código de Ética e Decoro Parlamentar
através da Resolução nº20, de 1993, além de Assem
bléias Estaduais e Câmaras de Vereadores que se
guiram o exemplo da Câmara Alta.

Desde a proposição do Projeto de Resolução nº
1OS-Al92, no entanto, foram muitos e quase todos
dramáticos os fatos envolvendo denúncias, julgamen
tos e punições relacionadas com crimes de responsa
bilidade e com procedimentos inaceitáveis, encima
das pelo inédito afastamento de um presidente da Re
pública e pela perda do mandato de parlamentares
acusados de conduta incompatível com o decoro par
lamentar. A consciência nacional, de uma maneira
clara, manifestou-se pelo estabelecimento de pa
drões cada vez mais concretos e insuscetíveis de
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acomodl3:ção para conduzir o comportamento dos re- disciplinares destacadas no prosseguimento do diplo-
presentantes do povo. Por esse motivo, os Deputa- ma. Procurou-se estabelecer um conteúdo de alcan-
dos que apresentam este Projeto de Resolução con- ce amplo complementar às vedações constitucionais
sideram necessário não apenas revitalizar a busca de e legais, evitando tomá-lo casuístico ao ponto de res-
um Códigp vigente também para os integrantes da tringir seu alcance. Aqui, data venia, reside outra das
Câmara B~ixa do Congresso Nacional, mas que se o diferenças substanciais relativamente ao Projeto
faça ert;1 ~erQ1os mais positivos e adequados aos no- 1OS-A.
vos temp'o~, ~ue a nacionalidade passou a viver após Na criação do órgão responsável pelos procedi-
os eve~~?_s ora relembrados. mentos necessários ao preparo e encaminhamento

Assim, no momento em que a Mesa desta Casa das decisões relacionadas com o cumprimento dos
resolve qetermipar o prosseguimento da tramitação dispositivos constantes no Código preocuparam-se
do Projeto de Resolução nº 1OS-A, de 1992, con- seus autores em concebê-lo com hierarquia, organi-
clui-se d~sde logo se evidenciarem ultrapassados, ou zação e representatividade suficientes para que não
colocados à luz de uma realidade já superada, alguns se exaurissem sua autoridade e a eficácia de suas
aspectos, d~. sua estrutura, tanto material como for- decisões. Daí sugeri-lo como Comissão permanente,
mal. Por esse motivo, os parlamentares que este para o que será necessário reformar o Regimento
subscrevem resolveram apresentar um projeto substi- Interno, na parte que trata das referidas comissões.
tutivo, ao invés de tentar emendar os dispositivos para Essa visão se estabelece de maneira claramente
os quais consideram oferecer melhor alternativ{i. ' oposta ao pretendido "Conselho de Ética e Decoro

O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câ- Parlamentar" do Projeto 10S,-A, cujas atribuições per-
mara dos Qeputados, aqui proposto, acompanha, em manecem no limbo das previsões genéricas, por isso,
linhas gerais, os conteúdos comuns aos dl;lmais códi- s.m.j., inócuas. .
90S vigentes nos diversos níveis do Poder Le.gislativo. No que toca às sanções, aC0'11papham o Códi-
Apresenta, porém, algumas diferenças, quer por ino- go aqueles dispositivos já tradicionalmellte incorpora-
vação, quer pela adoção dos conceitos nitidamente dos ao Regimento Interno da Casa, adequando-os,
detectados no contexto nacional, quer ainda. pela ne- contudo, aos princípios e aos deveres antes tratados.
cesl:!idadede simplificar o documento e torná-lo aces- O processo disciplinar, destinado a investigar
sível à grande comunidade nacional. Este é o primeiro procedimen~os denunciados e sobre esses propor a
enfoque que o diferencia do Projeto 106-A. tomada de decisão por parte da Câmara, procura ser

Assim, procurou-se evitar a repetição dos,dispo- o mais expedito possível, sem, contudo, em nenhum
sitivos constantes nos diplomas legais de hierarquia momento, tolher o direito de ampla defesa dos acusa-
superior" m,áxime a própria Constituição Federal, que dos e, mais, voltando-se de modo especial a impedir a
estabelecem normas quanto às questões pertinentl;ls ocorrência de julgamentos apressados que, muitas
à matéria. A esses, porém, pretende que esteja rigo- vezes, são estimulados pelo calor da paixão polftica
rosamente adequado. , ou por pressões espúrias.

Já no primeiro artigo, evidencia-se a buscada Por fim, o Código torna obrigatória a apresenta-
relação entre a existência de um código de ética que ção de documentos concernentes à vida do cida-
obriga os parlamentares e seu papel como referencial dão-Deputado, bem como estabelece uma sistemáti-
para que o povo possa exercer um vigilante acompa- ca de divulgação sobre suas atividades parJamenta-
nhamento às ações de seus representantes. Seria res, de modo a que a sociedade possa avaliar o seu
inócuo aprovar uma norma de excelentes intenções desempenho. Essa providência representa uma ten-
sem que a sociedade sequer se inteirasse de seu tativa de iluminar, por meio do levantamento de algu-
conteúdo. Nessa parte, desejam seus autores que a mas áreas de atuação parlamentar, o julgamento po-
sociedade representada não só o conheça, mas que in- pular sobre a conduta dos representantes do povo,
teme seus conceitos na, consciência coletiva, de m<;>do a numa cobertura a que alguns meios de comunicação
que possa protestar de pronto ao menor atentado contra já se têm dedicado, contudo de man,eira talvez
os seus preceitos, invocando as normas internas da Casa incompleta e, portanto, indutora ao erro de julgamento.
para uma ação concreta na busca de correções. A aceitação da presente proposição exige o reexa-

Os artigos segundo ao oitavo constituem a me de alguns-dispositives-do Regimento Interno, cOm
enunciação dos princípios e dos deveres que devem vistas a estabelecer um sistema coerente de previsõ~s.

pautar o exercício parlamentar, organizados pela sua Sala da Comissão, de de 199. - Deput?do
importância ontológica e pela ordem de imposições Jarbas Lima '



68002 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

PROJETO DE RESOLUÇÃO N!l 'DE 1995

Altera o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

Art. 1º O Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. aprovado pela Resolução nº 17. de
1989. com suas alterações, é alterado pelas seguin
tes disposições. conexas com a aprovação da Reso
lução nº • de 1995. que institui o Código de Ética e
Decoro Parlamentar:

a) ao caput do art. 32 é acrescentada a seguinte
expressão. in fine:

"...•bem como os documentos previstos pelo
Código de Ética e Decoro Parlamentar';

b)à alínea I do art. 22. in fine, é acrescentada a
seguinte expressão:

" ...•bem como a que se destina aos procedi
mentos

relacionados com a ética e ao decoro parlamen
tares";

c)é acrescentada alínea ao art. 32. que levará o
número XV. com a seguinte redação:

"XV - Comissão de Ética e Decoro Parlamentar:

a)matérias relacionadas com o procedimento
dos parlamentares relativamente à ética e ao decoro;

b)assuntos pertinentes à preservação da imagem
da Casa;

c)processos disciplinares relacionados com os
Deputados;

d)são suprimidos os arts. 245 a 248. renume
rando-se os seguintes e substituindo-se a redação
atual do art. 244 pelo seguinte:

"Art. 244. As normas relativas do decoro parla
mentar estão previstas no Código de Ética e Decoro
Parlamentar, que se aplicam nos termos de suas pre
visões e. subsidiariamente. pelas deste Regimento."

Art. 2º A presente Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

As presentes alterações visam adequar o Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados as disposi
ções do Codigo de Ética e Decoro Parlamentar apro-
vação pela Resolução n2 • de 1995.

Sªla das Sessões. de 1~99. - D~utado Jarbas
Passarinho.

Sala das Sessões. de de 1999. - Deputado
Jarbas Lima.

EMENDA SUBSTITUTIVA
Ao Projeto de Resolução nº de 1992

NOME: Pal:llo Paim - PT/RS
NOME: Jair Siqueira - PFUMG
NOME: Fernando Gabeira - PV/RJ
NOME: Vicente Cascione - PTB/SP
NOME: Delfim Neto - PPRISP
NOME: Veda Crusius - PSDB/RS
NOME: Germano Rigotto - PMDB/RS
NOME: Nelson Marchezan - PPRlRS
NOME: Aldo Arantes - PCdoB/GO
NOME: Matheus Scheidt - PDT/RS

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Trata-se de emenda apresentada em Plenário
quando da reabertura da discussão do Projeto de Re
solução nº 106/92. que "Institui o Código de Ética e
Decoro Parlamentar' no âmbito da Câmara dos
Deputados.

A Emenda em referência. que se ajusta à con
cepção regimental de substitutivo. alterando a propo
sição original em seu conjunto, cuida de definir dois ti
pos de condutas puníveis: as incompatíveis com o de
coro parlamentar. decorrentes do descumprimento
dos deveres enumerados no art. 7º, e as ofensivas à
imagem da Câmara, decorrentes do descumprimento
dos deveres enumerados no art. 8º.

Dos deveres previstos no art. 7º. são exemplos
os de agir com boa-fé. zelo e probidade, examinar
com atenção voltada ao superior interesse público as
proposições submetidas a sua apreciação. abster-se
de procedimentos voltados a fraudar os trabalhos le
gislativos. impedir o nepotismo, cumprir as diretrizes
político-partidárias. entre outros; dos deveres enume
rados no art. 7º destacam-se os de respeitar a autoria
intelectual das proposições. prestar contas do exercí
cio da atividade parlamentar. ter boa conduta nas de
pendências da Casa. contribuir para manter a ordem
das sessões. etc.

Para zelar pelos princípios morais no cumpri
mento do mandato parlamentar e pela imagem da
Câmara dos Deputados. institui a Emenda, como al
ternativa ao Conselho previsto no texto do projeto ori
ginai, uma Comissão de Ética Parlamentar, de caráter
..Q(3rman.~nte, com competência para dar parecer nos
processos disciplinares referentes a condutas incom
patíveis com o decoro parlamentar ou ofensivas à
imagem da Câmara, responder a consultas sobre ma-



11 - Voto do Relator

Preliminarmente, é de se observar que a Emen
da em foco, assim como ocorreu com o projeto princi
pal, embora não trate exatamente de alteração ao Re
gimento Interno, parece ter sido recebida pela Presi
dência nesta qualidade, certamente por afinidade de
matéria, seguindo, na tramitação, o rito característico
do art. 216 do Regimento Interno.

Ora, embora o referido art. 216 não explicite o
alcance da competência da CCJR em relação a as
suntos desta natureza, o art. 32, inciso 11I, do mesmo
Regimento, é suficientemente claro a respeito, delimi
tando o campo de atividade da Comissão de forma
exaustiva - no qual se compreende, além dos aspec
tos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade,
regimentalidade e técnica legislativa de todos os pro
jetos e emendas que tramitam na Casa, °exame de
mérito de matérias relativas a direito constitucional,
mandato e representação política, direitos e deveres do
mandato e perda de mandato de Deputados nas hipóteses
e dos incisos I, 11 e VI do art. 55 da Constituição Federal.

Finalmente, ainda em relação ao tema do pro
cesso disciplinar, a Emenda em foco dispõe sobre o
caso de denúncia considerada leviana ou ofensiva à
imagem da Câmara, determinando o encaminhamen
to dos autos à Procuradoria da Casa para as I)rovi
dências judiciais cabíveis.

Os arts. 23 e 24 compõem o capitulo das dispo
sições gerais, versando, o primeiro, sobre as declara
ções de bens e rendas que devem ser entregues pelo
deputado, no início e fim de cada legislatura, à Comis
são de Ética Parlamentar, e o segundo, sobre L1m bo
letim de desempenho a ser elaborado pela mesma
Comissão, relativo às atividades desenvolvidas pqr
cada deputado durante o exercício do mandato, com
informações, por exemplo, sobre cargos e funções
exercidos, número de presença as sessões ordinári
as, número de pronunciamentos realizados, proposi
ções apresentadas, etc.

Estes, em síntese, os principais pontos da
Emenda nº 1, de Plenário, oferecida quando da rea
bertura da discussão do Projeto de Resolução nQ

106/91.

A matéria foi distribuída à Mesa e à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, para exame
e parecer.

É o relatório.

Dezembro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta~feira 14 68003

térias de sua competência, receber e arquivar as de- três sessões. O art. 2º determina o julgamento pelo Plená-
clarações de bens e rendas de parlamentares no iní- rio em cinco sessões após concluído o processo discipli-
cio e fim da legislatura, elaborar boletim de desempe- nar.
nho da atividade de cada deputado para fins de divul
gação e publicidade, e promover atividades relacio
nadas com o debate e a difusão dos aspectos relacio
nados a ética e decoro parlamentar.

Ao Deputado que incidir em conduta incompatí
vel com o decoro parlamentar ou ofensiva à imagem
da Câmara a Emenda prevê, em seu art. 1º, as penali
dades de censura, suspensão do exercício do man
dato e perda do mandato, sendo aplicáveis: 1) a cen
sura, pelo Presidente da Câmara ou de comissão; 2)
a perda do mandato, pelo Plenário, por voto aberto e
maioria absoluta, após processo disciplinar instituído
pela Comissão de Ética Parlamentar. A Emenda é si
lente a respeito do órgão competente para a aplica
ção da pena de suspensão temporária do exercício
do mandato.

Os arts. 14 e 21 cuidam das regras aplicáveis ao
processo disciplinar. Segundo o ali proposto, sua inici
ativa deverá caber ao Presidente da Casa, à Mesa, a
partido 'político com assento na Câmara, a qualquer
das comissões ou deputado, bem como a grupo de no
mínimo ,quinhentos eleitores, mediante representa
ção por escrito e fundamentada dirigida ao Presiden
te da Câmara.

Recebida representação na Comissão de Ética
Parlamentar, será desde logo designado relator para
dar parecer sobre a instauração ou não do processo
em cinco sessões, devendo a comissão decidir sobre
o assunto em outras três sessões. Decidida a instau
ração, deverá ser constituída subcomissão para con
duzir o processo, aplicando-se a seu funcionamento,
no que couber, as disposições relativas a comissões
parlamentares de inquérito.

Os arts. 17 e 18 descrevem o procedimento a
ser seguido passo a passo pela subcomissão, pre
vendo-se notificação ao denunciado para apresentar
sua defesa e indicar provas em cinco sessões, rea
bertura do prazo e nomeação de defensor dativo, em
caso de silêncio do denunciado, realização de diligên
cias e oitiva de testemunhas, elaboração, em cinco
sessões, de parecer conclusivo pelo relator após a
fase de provas, elaboração de voto por um revisor, no
mesmo prazo, e julgamento do caso pela subcomissão,
em três sessões após a entrega do voto do revisor.

O art. 19 prevê a necessidade de elaboração de
-Projeto de resolução, quando a conclusão da subco
rpissão for pela aplicação da pena de perda de man
dato, e seu encaminhamento à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, para dar parecer em



Como penalidades alternativas à da cassação,
e atendendo aos diversos graus de reprovabilidade
das condutas indecorosas, propomos, além da cen
sura, e da suspensão temporária do exercício do
mandato - também já previstas regimentalmente - a
possibilidade de aplicação de multa e de suspensão
de algumas prerrogativas regimentais, como o direito
de usar a palavra no Pequeno e Grande Expediente,
de encaminbar discurso para publicação, de exercer
cargo na Mesa ou de Presidente de comissão, entre
outros.

No texto substitutivo ora apresentado, a iniciati
va para provocar a instauração de processo de cassa
ção permanece exclusivamente nas mãos de partido
político representado no Congresso Nacional ou da
Mesa, como determinado constitucionalmente, mas
se prevê a possibilidade de determinado número de
eleitores provocarem a atuação da própria Mesa. apre·
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Pois bem. Tratando a presente Emenda de as- O mesmo-se-digar também, em relaç_ão às re-
sunto inequivocamente atinente a tais matérias, com gras referentes à legitimação ativa para representar
relevo para os direitos e deveres do mandato e para a contra deputado,rpor comportamento incompatível
hipótese de perda, nos termos do art. 55, inciso 11, da com o decoro parlamentar e ainda ao tipo de votação
Constituição Federal, parece-nos fora de dúvida a a ser observado nas deliberações sobre aplicação da
competência desta Comissão de Constituição e Justi- pena de perda do mandato. Veja-se que, a teor do que
ça e de Redação para examinar todos os aspectos dispõe o § 2º do já citado art. 55 da Constituição, ape-
acima referidos, sendo este nosso propósito no pre- nas a Mesa ou partido político com representação no
sente parecer. Congresso Nacional tem legitimidade para provocar a

É o que fazemos a seguir. instauração de processo disciplinar de cassação, e
. A Emenda em exame atende, no geral, aos somente pelo voto secreto da maioria absoluta dos

pressupostos constitucionais formais relativos à com- membros da Casa poderá ser aplicada a penalidade.
petência normativa da União e da Câmara dos Deputados, Nesse sentido, os arts. 13, parágrafo único, e 14, da
sendo legítima a iniciativa de Deputado para a matéria. Emenda em exame, que prevêem a possibilidade de

Dissemos "no geral" porque há alguns poucos denúncia por ?utros_agentes pol íticos e de votação
pontos que nos parecem extrapolar a competência aberta nas dellberaço~s ~obre p:r~a de manda~o: em
normativa interna da Casa, como é o caso das dispo- que,p~se~ seus lo~vavels proPOSI~~S de,prestigiar a
sições dos arts. 6º e 23, que a um só tempo se reve- p~rtl~lpaçao do eleitorado, e p:rmltlr maior transpa-
Iam inconstitucionais e injurídicas - já que de todo ren~la no p~oce~so de ~ph?aça? da pen_a, padecem
inócuas - ao pretenderem produzir efeitos externos à de Insuperav~1 In,cons~ltuclonal~da~e, nao podendo
Câmara - o primeiro, obrigando todos os órgãos do prosperar no amblto desta Comlssao.
Poder Público a garantirem livre acesso aos titulares No que diz respeito aos vícios apontados, esta-
de mandato de deputado; o segundo, obrigando os mos propondo, no substitutivo ora apresentado, solu-
cônjuges e as pessoas jurídicas controladas por de- ções que nos parecem mais compatíveis com o texto
putados - pessoas, nos dois casos, que com eles não constitucional e que guardam com a idéia original da
se confundem, tendo personalidade jurídica própria - Emenda o máximo de pertinência possível.
a fazerem declaração de bens e rendas perante a Assim, para possibilitar a descrição de condutas
Casa. É de se lembrar que, cio ponto de vista constitu- também reprováveis do ponto de vista ético, mas não
cional, as resoluções internas de qualquer das Casas necessariamente puníveis com a perda do mandato,
do Congresso só se equiparam à lei, criando direitos criamos a categoria intermediária dos atos simples-
e obrigações, para seus membros, não tendo o con- mente atentatórios, mas não de todo incompatíveis,
dão de alcançar e produzir efeitos sobre pessoas es- com o decoro parlamentar, inspirando-nos rias pou-
tranhas ao mandato parlamentar. - cas normas regimentais hoje em vigor (cf. Art. 244, §

Em relação à constitucionalidade material, há, 1º).
também, alguns vícios a serem superados.

A previsão da aplicação da pena de perda do
mandato a Deputados que pratiquem conduta consi
derada "ofensiva à imagem da Câmara", nos termos
do art. 13, parte final, da Emenda, parece-nos ferir
frontalmente o art. 55 do texto constitucional, que já
prevê, de forma exaustiva, todas as hipóteses de per
da do mandato parlamentar, entre elas não se enqua
drando a decorrente de conduta que ofenda a ima
gem da Câmara.

É certo que, embora se deva reconhecer à
Casa toda autonomia para ditar regras de compor
tamento a seus membros, inclusive com previsão
de penalidades aos infratores, no que diz respeito
especificamente à aplicação da perda de mandato
o texto constitucional não deixou espaço aberto à
criatividade do legislador interno, delimitando, des
de logo, todas as possibilidades.



Substitua-se o texto da Emenda n2

1, oferecida em Plenário quando da
reabertura da discussão da matéria,
pelo seguinte:

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nl! 106, DE 1992

Institui o Código de ética e Decoro
Parlamentar da Câmara dos Deputados.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º O Código de Ética e Decoro Parlamentar

da Câmara dos Deputados é instituído na conformi
dade do texto em anexo.

Dezembro.de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 68005

sentando:lhe ~pre~efltaçã~l:Je,preeRch.endo os requisi- Permanecem.nt?- texto .ora proposto..a..subst~

tos f~rmals ali previstos, ha de necessanamente ser co- ção do Conselho de Etica previsto no projeto original
nheclda, devendo receber parecer fundamentado. pela Comissão permanente de que cuida a Emenda,

Quanto à deliberação da cassação de mandato mais consentânea, a nosso ver, com 9 texto da Pro-
por voto secreto, cremos que não há como superar a posta de Emenda à Constituição em ~râmite na Câ-
disposição constitucional do § 2º do art.55. Observa- mara que, se aprovada, dará poderes equivalentes
mos, entretanto, que o comando ali contido é dirigido aos das CPI às comissões parlamentares destinadas
especificamente ao ato de aplicação efetiva da pena, ~ inves~igar denúncias sobre comportamento contrá-
não às decisões interlocutórias do processo discipli- no à ética e ao decoro parlamentar.
nar, como é o caso daquela emitida pela Comissão Digna também de todo apoio, na Emenda, a pre-
que examina e dá parecer sobre a representação por visão de norma determinando a publicação de vários
ato incompatível cO,m o decoro. Neste caso, pare- dados relativos ao exercício da atividade parlamentar,
ce-nos que não há qualquer problema em se permitir com informações, por exemplo, sobre o número de
a votação aberta, muito mais adequada, inclusive, à presenças às sessões, os cargos e funções que te-
sistemática de apreciação de pareceres no âmbito nha exercido durante o mandato, as viagens realiza-
das comissões, onde a possibilidade de ser vencido o das com recursos do Poder Público, entre outras coi-
relator originário é bastante plausível, fazendo-se sas. No substitutivo ora apresentando, aproveitamos
necessária nova designação, preferencialmente en- a idéia para ir um pouco além, instituindo um sistema
tre aqueles representantes da posição majoritária na de dados detalhados sobre o mandato parlamentar, a
comissão - o que, com a votação secreta, se torna ser posto á disposição do público através da rede
praticamente inviável. mundial de computadores, a Internet, facilitando so-

No que diz respeito à técnica legislativa e à re- ~rem~ne~ra a possi?i1idade d~ ,acompanhamen~o e
dação utilizadas na presente Emenda, parece-nos flscalJzaçao, pelo eleitor, da~ atividades d~senvolvldas
que seria recomendável a adoção da fórmula usada por seu represent?nte na Camara dos Deputados.,
pela Resolução nº 17/89, que aprovou o Regimento , Estes, em smtese, os ,funda~entos do SU~stl~U-
Interno da Casa em textp próprio, anexo ao seu, se- tlVO que ~u~~etemos ~ dehberaçao d_esta Comlssao
parando, das regras regimentais propriamente ditas, de Constlt~lçao e Justiça e de R~daçao.
aquelas que apenas "preparavam o terreno normati- , T~d~ I~t? posto, nos~o ~oto e ~ela ~onstitucio~~-
vo" para a entrada em vigor do novo diploma. IIdade, Jundlcldade, boa tecmca legislativa e, no men-

D' d' ,- t b I ' to, pela aprovação da Emenda de Plenário nº 1, na

de padero:neasISe~t'lucmsa mlaV!saOee~ ~e o es~a te edclmendto forma do substitutivo que apresentamos em anexo.
o IS g nencos, onen a ores o ,-

comportamento parlamentar, e a tipificação de con- Sala das Reunloes, 5 de março de 1998 - Deputado
dutas indecorosas puníveis, decorrentes diretamente Marcelo Déda, Relator.
da infração àqueles preceitos mais genéricos, seria, a PROJETO DE RESOLUÇÃO
nosso ver, técnica mais racional que a prevista na Nl! 106-B, DE 1992
Emenda, onde deveres e conqutas típicas acabam
por se confundir nos mesmos artigos. SUBEMENDA SUBSTITUTIVA

À EMENDA Nl! 1, DE PLENÁRIO
Finalmente, em relação aos aspectos de mérito,

devemos manifestar integral apoio à idéia de apertei
çoamento do texto do projete;> onginalmente apresen
tado, consubstanciada na presente Emenda. Esta
sem dúvida contribui para trazer ao debate novas idéias,
sendo especialmente criativa na descrição de condutas
reprováveis do ponto de vista do decoro e da ética.

Sobre o assunto temos também novas suges
tões a dar, as quais encontram-se contempladas no
substitutivo em anexo, que também aproveita do texto
original da Emenda todo o conteúdo constitucional
mente abrigado, além de procurar adaptá-lo, quanto à
forma, às regras técnicas que, nos termos já explica
dos, nos parecem mais adequadas.



DOS DEVERES FUNDAMENTAIS

DOS ATOS INCOMPATíVEIS COM
O DECORO PARLAMENTAR

Art. 3º São deveres fundamentais do Deputado:

I - promover a defesa dos interesses populares
e nacionais;

11- respeitar e cumprir a Constituição, as leis e as
normas internas da Casa e do Congresso Nacional;,

111 - zelar pelo aprimoramento e valorização das
instituições democráticas representativas e pelas
prerrogativas do Poder Legislativo;

IV - exercer o mandato com dignidade e respei
to à coisa pública e à vontade popular, agindo com
boa-fé, zelo e probidade;

V - apresentar-se à Câmara durante as sessões
legislativas ordinánas e extraordinárias e participar
das sessões do Plenário e das reuniões de comissão
de que seja membro, além das sessões conjuntas do
Congresso Nacional;

VI- examinar todas as proposições submetidas a
sua apreciação e voto sob a ótica do interesse público;

VII- tratar com respeito e independência os co
legas, as autoridades, os servidores da Casa e os ci
dadãos com os quais mantenha contato no exercício
da atividade parlamentar;

VIII - prestar contas do mandato à sociedade,
oferecendo as informações necessárias ao seu
acompanhamento e fiscalização;

IX - respeitar as decisões legitimas dos órgãos
da Casa.

Art. 4º Constituem procedimentos incompatíve
is com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do
mandato:

I - abusar das prerrogativas constitucionais as
seguradas aos membros do Congresso Nacional
(Constituição Federal, art. 55, § 1º);

/I - perceber, a qualquer título, em proveito pró
prio ou de outrem, no exercício da atividade parla
mentar, vantagens indevidas (Constituição Federal,
art. 55, § 1º);

111- celebrar acordo que tenha por objeto a pos
se do suplente, condicionando-a a contraprestação fi
nanceira ou à prática de atos contrários aos deveres
éticos ou regimentais dos deputados;

Art. 240 ..

§ 3º A representação, nos casos dos
incisos I e VI, será encaminhada à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação,
observadas as seguintes normas:

XVII - Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar, com as atribuições que lhe
confere o Código de Ética e Decoro Parla
mentar."
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Parágrafo único. As normas estabelecidas no gimento Interno aos Deputados são institutos desti-
Código de Ética e Decoro Parlamentar complemen- nados à garantia do exercício do mandato popular e à
tam o Regimento Interno e dele passam a fazer parte defesa do Poder Legislativo.
integrante.

Art. 2º Os arts. 26, § 2º, 240, § 3º, e 244 do Regi
mento Interno passam a vigorarcom a seguinte redação:

"Art. 26 .
§ 2º Nenhum Deputado poderá fazer

pane, como membro titular, de mais de uma
Comissão Permanente, ressalvadas as Co

,missões da Amazônia, de Desenvolvimento
Regional, de Direitos Humanos e de Ética e
Decoro Parlamentar.

Art. 244. O Deputado que praticar ato
contrário ao decoro parlamentar estará suje
ito às penalidades e ao processo disciplinar
previstos no Código de Ética e Decoro Par
lamentar, que definirá também as condutas
puníveis".

Art. 3º O art. 32 do Regimento Interno passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso XVII:

"Art. 32 .

Art. 4º São revogados os arts. 245 a 248 do
Regimento Interno da Câmara.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

Art. 1ºEste Código estabelece os princípios éti
cos e as regras básicas de decoro que devem orientar
a conduta e o comportamento dos que estejam no
exercício do cargo de Deputado Federal.

Parágrafo único. Regem-se também por este
Código o procedimento disciplinar e as penalidades
aplicáveis no caso de descumprimento das normas
relativas ao decoro parlamentar.

Art. 2º As imunidades, prerrogativas e franquias
asseguradas pela Constituição, pelas leis e pelo Re-



DA COMISSÃO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR

Art. 612 E instituída, como órgão permanente e in
tegrante da estrutura da Câmara dos Deputados, a
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, à qual
compete:

Art. 51? Atentam, ainda, contra o decoro parla
mentar as seguintes condutas, puníveis na forma
deste Código:

1-perturbar a ordem das sessões ou das reuniões
de comissão;

11- proceder em desacordo com as regras de ur
banidade e decência consagradas pelos costumes da
Casa;

111- praticar ofensas fisicas ou morais no Edifí
cio da Câmara ou desacatar, por atos ou palavras, outro
parlamentar, a Mesa ou comissão, ou os respectivos
Presidentes;

IV - usar, em discurso ou proposição, de ex
pressões que configurem crime contra a honra ou
incitamento à prática de crimes;

V - usar dos poderes e prerrogativas do cargo
para constranger servidor, colega ou qualquer pessoa
sobre a qual exerça ascendência hierárquica., com o
fim de obter vantagem ou favorecimento sexual;

VI- apresentar, como de sua autoria, para obter
vantagem política ou eleitoral, proposição inequivo
camente copiada da de outro parlamentar;

VII- revelar conteúdo de debates ou delibera
ções que a Câmara ou comissão hajam resolvido
devam ficar secretos;
, VI/I - revelar informações e documentos oficiais

de caráter reservado, de que tenha tido conhecimento
na forma regimental;

IX - usar verbas de gabinete em desacordo com
os critérios fixados nas normas internas da Casa;

X - relatar matéria de interesse específico de
pessoa física ou jurídica que tenha contribuído para o
financiamento de sua campanha eleitoral;

XI - fraudar, por qualquer meio ou forma, o re
gistro de presença às sessões, ou às reuniões de
comissão.

I
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IV - fraudar, por qualquer meio ou forma, o regu- I 1- zelar pela observância dos preceitos deste
lar andamento dos trabalhos legislativos para alterar ~. Código, atuando no sentido da preservação da dig-
o resultado de deliberação; " . nidade do mandato parlamentar na Câmara dos

V - omitir informação, ou prestar informação falsa, Deputados;
nas declarações de que trata o art. 17. 11 - processar e julgar os acusados e aplicar a

DOS ATOS ATENTATÓRIOS AO pen~lidade disciplinar cabível no casos e termos
DECORO PARLAMENTAR prevIstos.no art. 13; . . .

111- Instaurar o processo disciplinar e proceder a
todos os atos necessários à sua instrução, nos casos
e termos do art. 14;

IV - responder às consultas da Mesa, de Co
rpissões e de Deputados sobre matérias de sua
competência;

V - organizar e manter o Sistema de Acompa
nhamento e Informações do Mandato Parlamentar,
nos termos do art. 16;

VI- receber, arquivar e fazer publicar as declara
ções de que trata o art. 17 , mantendo-as à disposição
dos cidadãos.

Art. 7º A Comissão de Ética e Decoro Parlamen
tar compõe-se de quinze membros titulares e igual
número de suplentes, com mandato de dois anos.
. § 1º A representação numérica dos partido~ e

blocos parlamentares na Comissão, bem como a de
signação dos deputados que irão integrá-Ia, obedece
rão, no que couber, aos preceitos regimentais refe
rentes às comissões permanentes da Câmara.

§ 2º A indicação dos membros da Comissão, pe
las Lideranças, será acompanhada pelas declarações
de que tratam os incisos I e II do art. 17, atualizadas, de
cada Deputado indicado.

§ 3º Não poderá ser membro da Comissão o
Deputado:

1- submetido a processo disciplinar em curso,
por ato atentatório ou incompatível com o decoro
parlamentar;

11- que tenha recebido qualquer das penalidade
disciplinares previstas neste Código, da qual se tenha
o competente registro nos anais ou arquivos da Casa.

Art. 8º A Comissão de Ética e Decoro Parlamen
tar aprovará regulamento específico para disciplinar o
funcionamento e a organização de seus trabalhos. ,

§ 1Q Enquanto não aprovar o regulamento de
que trata este artigo, a Comissão observará as dis
posições regimentais relativas ao funcionamento
das demais comissões da Casa, inclusive no que diz
resl3eite-à-eleição-de---setl- Presidente -e--ctesignação
de relatores.

§ 2º Será automaticamente desligado da Co
missão o membro que não comparecer, sem justifica
tiva, a três reuniões, consecutivas ou não, bem assim



Art. 10. São as seguintes as penalidades aplicá
veis por conduta atentatória ou incompatível com o
decoro parlamentar:

I - censura, verbal ou escrita;

11- multa;

111 - suspensão de prerrogativas regimentais;

IV - suspensão temporária do exercício do
mandato;

V - perda do mandato.

Art. 11. A censu ra verbal será aplicada, pelo
Presidente da Câmara, em sessão, ou de Comissão,
durante suas reuniões, ao Deputado,que incidir nas
condutas descritas nos inciso I e 11 do art. 52

Art. 12. A censura escrita será aplicada pela
Mesa, por provocação do ofendido, nos casos de inci
dência nas condutas dos incisos 111 e IV do art. 5!!,
ou, por solicitação do Presidente da Câmara ou de
Comissão, nos casos de reincidência nas condutas
referidas no art. 11.

Parágrafo único. A Mesa aplicará multa, no valor
de um a cinco quintos do total dos subsídios variáveis,
ao Deputado que reincidir nas condutas referidas neste
artigo. '

Art. 13. A suspensão de prerrogativas regimen
tais será aplicada pela Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar ao Deputado que incidir nas vedações
dos incisos VI, VIII e X do art. 5º, observado o seguinte:

1-qualquer cidadão é parte legítima para repre
sent~!...<~ontra Deputado perante a Comissão; __ __ _

11 - recebida representação contra Deputado, a
Comissão promoverá a apuração sumária dos fatos,
assegurando ao representado ampla defesa e provi
denciando as diligências que entender necessárias,
no prazo de trinta dias;
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O que faltar, ainda que justificadamente, a mais de 111 - a Comissão emitirá, ao final da apuração,
seis reuniões, durante a sessão legislativa. parecer conclu índo pela improcedência ou procedên-

§ 3º O recebimento de representação contra cia da representação, e determinará seu arquivamen-
membro da Comissão por infringência dos preceitos to ou a aplicação da penalidade de que trata este artigo,
estabelecidos por este Código constitui causa para conforme o caso;
seu afastamento da função, a ser aplicado de ofício por IV - são passíveis de suspensão as seguintes
seu Presidente, devendo perdurar até decisão final sobre prerrogativas:
o caso. a) usar da palavra, em sessão, no horário destina-

Art. 9º O Corregedor da Câmara participará das do ao Pequeno ou Grande Expediente;
deliberações da Comissão de Ética e Decoro Parla- b) encaminhar discurso para publicação no Diário
mentar, com direito a voz e voto, competindo-lhe pro- da Câmara dos Deputados;
mover as diligências de sua alçada, necessárias aos c) encaminhar votação;
esclarecimentos dos fatos investigados. d) candidatar-se a, ou permanecer exercendo,

DAS PENALIDADES APLiCÁVEIS E DO cargo de membro da Mesa ou de Presidente ou Vi-
PROCESSO DISCIPLINAR ce-Presidente de comissão;

e) ser designado relator de proposição em co
missão ou no Plenário;

V - a penalidade aplicada poderá incidir sobre
todas as prerrogativas referidas no inciso IV, ou ape
nas sobre algumas, a juízo da Comissão, que deverá
fixar seu alcance tendo em conta a atuação parla
mentar pregressa do acusado, os motivos e as conse
quências da infração cometida;

VI- em qualquer caso, a suspensão não poderá
estender-se por mais de seis meses.

§ 1º Da decisão da Comissão cabe recurso ao
Plenário, a ser interposto no prazo de cinco sessões
contado de sua publicação.

§ 2º Quando, recebida representação contra
Deputado, a Comissão verificar preliminarmente tra
tar-se de infração punível com suspensão temporária
do exercício do mandato ou com a perda do mandato,
providenciará seu encaminhamento à mesa, para que
se pronuncie nos termos do art. 14, § 3º.

Art. 14. A aplicação das penalidades de suspen
são temporária do exercício do mandato e de perda
do mandato são de competência do Plenário, que de
liberará em escrutínio secreto e por maioria absoluta
de votos, por provocação da Mesa ou de Partido Polí
tico representado no Congresso Nacional, após pro
cesso disciplinar instaurado pela Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar, na forma deste artigo.

§ 1º Será punível com a suspensão temporária
do exercício do mandato o Deputado que incidir nas
condutas descritas nos incisos V, VII e XI do art. 5º e

-com a perda do maRdato o Del*'ta€lo 1:tlle-iookJiHlas
condutas descritas no art. 4º.

§ 2º Poderá ser apresentada, à Mesa, represen
tação popular contra Deputado por procedimento puní
vel na forma deste artigo, desde que subscrita por ci
dadãos no gozo de seus direitos políticos, em número



DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO
E INFORMAÇÕES DO MANDATO

PARLAMENTAR

Art. 16. A Comissão de Ética e Decoro Parla
mentar deverá organizar e manter o Sistema de
Acompanhamento e Informações do Mandato Parla
mentar, mediante a criação de arquivo individu~1 para
cada Deputado, onde constem os dados referentes:

I - ao conteúdo das declarações obrigatórias de
que trata o art. 17;

11- ao desempenho das atividades parlamentares,
e em especial sobre:

a) cargos, funções ou missões que tenha exercido
no Poder Executivo, na Mesa, em Comissões ou em
nome da Casa durante o mandato;

b) número de presenças às sessões ordinárias,
com percentual sobre o total;

c) número de pronunciamentos realizados nos
diversos tipos de sessões da Câmara;

I

d) número de pareceres que tenha subscrito
como relator;

e) relação das comissões e subcomissões que
tenha proposto ou das quais tenha participado;

f) número de proposições apresentadas e res
pectiva ementa, com indicação daquelas aprovadas
pela Casa;

g) número, destinação e objetivos de ,viagens
oficiais ao exterior realizadas com recursos do poder
público;

h) licenças solicitadas e respectiva motivação;

i) votos dados nas proposições submetidas à
apreciação, pelo sistema nominal, na legislatura;

j) outras atividades pertinentes ao mandato,
cuja inclusão tenha sido requerida pelo Deputado;
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não inferior a cinco por cento do quociente eleitoral ve- termos do inciso VIII, o processo será encaminhado à
rificado, na ultima eleição, na unidade federativa pela Mesa e, uma vez lido no expediente, publicado e dis-
qual se elegeu o representado. • tribuído em avulsos para inclusão na Ordem do Dia.

, § 3º A Mesa não poderá deixar de conhecer re- Art. 15. E facultado ao Deputado, em qualquer
presentação apresentada nos termos do § 2º, deven- caso, constituir advogado para sua defesa, ou fa-
do sobre ela emitir parecer fundamentado, determi- zê-Ia pessoalmente, em todas as fases do processo,
nando seu arquivamento ou o envio à Comissão de inclusive no Plenário.
Ética e Decoro Parlamentar para a instauração do Parágrafo único. Quando representação apre-
competente processo disciplinar, conforme o caso. sentada contra Deputado for considerada leviana ou

§ 42 Recebida representação nos termos deste ofensiva à sua imagem, bem assim à imagem da Câ-
artigo, a Comissão observará o seguinte procedimento: mara, os autos do processo respectivo serão encami-

1- o Presidente, sempre due considerar neces- nhados à Procuradoria Parlamentar, para que tome
sário, designará três de seus membros para compor as providências reparadoras de sua alçada, nos termos
subcomissão de inquérito destinada a promover as de- do art. 21 do Regimento Interno.
vidas apurações dos fatos e das responsabilidades;

11 - constituída ou não a subcomissão referida
no artigo anterior, será remetida cópia da representa
ção ao Deputado acusado, que terá o prazo de cinco
sessões ordinárias para apresentar sua defesa escrita
e indicar provas;

111 - esgotado o prazo sem apresentação de
defesa, o Presidente nomeará defensor dativo para
oferecê-Ia, reabrindo-lhe igual prazo;

IV - apresentada a defesa, o relator da matéria
ou, quando for o caso, a subcc;>missão de inquérito,
procederá às diligências e à instrução probatória que
entender necessárias, findas as quais proferirá pare
cer no prazo de cinco sessões ordinárias da Câmara,
concluindo pela procedência da representação ou por
seu arquivamento, oferecendo, na primeira hipótese,
projeto de resolução destinado à declaração da sus
pensão ou perda do mandato;

V - o parecer do relator ou da subcomissão de
inquérito, quando for o caso, será submetido à apre
ciação da Comissão, considerando-se aprovado se
obtiver a maioria absoluta dos votos de seus membros;

VI- a rejeição do parecer originariamente apre
sentado obriga à designação de novo relator, prefe
rencialmente entre aqueles que, durante a discussão
da matéria, tenham se manifestado contrariamente à
posição do primeiro;

VII- a discussão e a votação de parecer nos ter
mos deste artigo serão abertas;

VIII - da decisão da Comissão que contrariar
norma constitucional, regimental ou deste Código,
poderá o acusado recorrer à Comissão de Constituição e

--Jüstiça e de Redação, que se pronunciará exclusiva
mente sobre os vícios apontados;

IX - concluída a tramitação no Conselho de Éti
ca, ou na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, na hipótese de interposição de recurso nos



68010 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2000

111- à existência de processos em curso, ou ao
recebimento de penalidades disciplinares, por infração
aos preceitos deste Código.

Parágrafo único. Os dados de que trata este
artigo serão armazenados por meio de sistema de
processamento eletrônico, ficando à disposição dos
cidadãos através da Internet ou outras redes desti
nadas à prestação de serviços de telecomunicações
de valor adicionado, podendo ainda ser solicitados
diretamente à secretaria da Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar.

DAS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS

Art. 17. O Deputado apresentará à Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar as seguintes decla
rações, para constarem do Sistema de Acompa
nhamento e Informações:

I - ao assumir o mandato, para efeito de
posse, e noventa dias antes das eleições, no úl
timo ano da legislatura. declaração de bens e
rendas, incluindo todos os passivos de sua res
ponsabilidade de valor igualou superior a sua
remuneração mensal como Deputado;

11 - até o trigésimo dia seguinte ao encer
ramento do prazo para entrega da declaração
do imposto de renda das pessoas físicas, cópia
da declaração feita ao Tesouro;

111 - durante o exercício do mandato, em
Comissão ou em Plenário, ao iniciar-se aprecia
ção de matéria que envolva diretamente seus
interesses patrimoniais, declaração de impedi
mento para discutir e votar.

Parágrafo único. Caberá à Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar providenciar a publi
cação integral das declarações referidas nos inci
sos I e 11 na imprensa oficial.

DISPOSiÇÕES FINAIS

Art. 18. No ano de 1998, iniciada a sessão legis
lativa, a Mesa organizará a distribuição das vagas da
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar entre os
Partidos e Blocos Parlamentares com assento na
Casa, e convocará as lideranças a indicarem os de
putados das respectivas bancadas para integrar a
comissão, nos termos do art.7'.

Parágrafo único. Os membros indicados na forma
deste artigo terão mandato excepcional de um ano.

Art. 19. Os projetos de resolução destinados a
alterar o presente Código obedecerão às normas de
tramitação do art. 216 do Regimento Interno.

Sala da Comissão, 5 de março de 1998 
Deputado Marcelo Déda, Relator.

REFORMULAÇÃO DE VOTO

Convencidos, durante a discussão do parecer
apresentado sobre a matéria em foco, do acerto das
ponderações trazidas por ilustres membros desta Co
missão no sentido da necessidade de se alterarem al
guns pontos do voto originalmente apresentado por esta
Relatoria, usamos da faculdade que nos concede o art.
57, inciso XI, do Regimento Interno da Casa para refor
mular nosso texto inicial, nos termos a seguir expostos.

Do eminente Deputado Sérgio Miranda, que
apresentou louvável voto em separado com algumas
sugestões de modificação. acolhemos a referente à
supressão, em face de seu caráter "draconiano", do
inciso VI do art. 59, que tratava como conduta atenta
tória ao decoro parlamentar a apresentação de pro
posição idêntica à de outro parlamentar. Foram con
templadas no novo texto, igualmente, as sugestões
de supressão da penalidade de multa, tendo em vista
sua díssonância com as demaís ali previstas, de cu
nho eminentemente político; a de realocação, no art.
72 do § 39 do art. 89, mais adequada tecnicamente; a
de supressão do § 29 do art. 89 • despiciendo em face
das normas regimentais já existentes; e finalmente a
de inclusão da expressão "Câmara dos Deputados"
após o termo "Plenário" no § 19 do art. 13 e no caput
dos artigos 14 e 15, de forma a não deixar dúvida so
bre o órgão referido na norma.

Do nobre Deputado Osmar Serraglio, que igual
mente trouxe à consideração desta Comissão acura
da contribuição na forma de voto em separado, con
vencemo-nos do acerto das seguintes sugestões: 1)
de se incluir o conectivo "e" entre os termos "demo
cráticas" e "representativas", presentes no art. 39 111;
2) de se especificar melhor a conduta prevista no art.
40, inciso V, exigindo-se que a omissão e a prestação
de informação falsa ali mencionadas sejam intencio
nais e se refiram a fator relevante; 3) de se acrescen
tar, no art. 10, parágrafo contendo cláusula abrangen
te que permita ao aplicador maior elasticidade na es
colha da penalidade aplicável; 4) de supressão, do
art. 62, da previsão direta de instituição da Comissão
de Ética e Decoro Parlamentar, matéria afeta ao Regi
mento Interno; 5) de inclusão, no art. 70, § 32 inciso 11,
de algum limite temporal para a incompatibilidade ali
prevista; 6) de inserção, no art. 80, § 39 da expressão
"com prova inequívoca da verossimilhança da acusa
ção", de modo a evitarem-se os efeitos injustos de
acusações levianas; 7) de inclusão, no inciso I do art.
13, da expr3ssão "especificando os fatos e respecti-



Art. 240 (...)

"Art. 32 (...)

§ 3º A representação, nos casos dos
incisos I e VI, será encaminhada à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação,
observadas as seguintes normas:

"Art. 26 (...)
§ 2º Nenhum Deputado poderá fazer

parte, como membro titular, de mais de uma
Comissão Permanente, ressalvadas as Co
missões da Amazônia, de Desenvolvimento
Regional, de Direitos Humanos e de Ética e
Decoro Parlamentar.

Art. 244. O Deputado que praticar ato contrário
ao decoro parlamentar estará sujeito às penalidades
e ao processo disciplinar previstos no Código de Ética
e Decoro Parlamentar, que definirá também as con
dutas puníveis:'

Art. 3º O art. 32 do Regimento Interno passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso XVII:

XVII - Comissão de Ética e Decoro Parlamen
tar, com as atribuições que lhe confere o Código de
Ética e Decoro Parlamentar".

Art. 4º São revogados os artigos 245 a 248 do
Regimento Interno da Câmara.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala da Comissão, de de 2000. - Deputado
Marcelo Déda, Relator.

DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Código estabelece os princípios éti
cos e as regras básicas de decoro que devem orientar
a conduta dos que estejam no exercício do cargo de
Deputado Federal.

EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 106-B, DE 1992

SUBEMENDA DO RELATOR

Substitua-se o texto da Emenda nº 1, oferecida
em Plenário quando da reabertura da discussão da
matéria, pelo seguinte:

"SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 106, DE 1992

Institui o Código de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara dos Deputados.

A Câmara dos Deputados resolve:
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vas provas", de forma a que se possa aferir, no rece- Art. 1º O Código de Ética e Decoro Parlamentar
bimento da representação, um mínimo de plausibili- da Câmara dos Deputados é instituído na conformi-
dade; e, finalmente, 8) de substituição, por um termo dade do texto anexo.
menos técnico e mais usual, da expressão "redes de Parágrafo único. As normas estabelecidas no
telecomunicações de valor adicionado", incompreen- Código de Ética e Decoro Parlamentar complemen-
sível para o cidadão comum. tam o Regimento Interno e dele passam a fazer parte

Entre as intervenções orais feitas durante a dis- integrante.
cussão da matéria, destacamos, dentre outras, as va- Art. 2º Os arts. 26, § 2º, 240, § 3º e 244 do Regi-
Iiosas observações dos ilustres Deputados José menta Interno passam a vigorar com a seguinte redação:
Roberto Batochio, Bonifácio De Andrada, Sérgio
Miranda, Fernando Coruja, lédio Rosa, Bispo
Rodrigues, Luiz Antônio Fleury Filho, José Genoíno E
Osmar Serraglio, que nos convenceram da necessi
dade: 1) de se dar redação mais precisa e acertada
tecnicamente para os artigos 1º, caput, 3º, incisos I,
11, 111, vil e VIII, e 5º inciso IX (renumerado no novo tex
to para inciso VII); 2) de se sujeitar a abertura do pro
cesso de investigação previsto no art. 13 a parecer
prévio de um relator, a quem incumbiria examinar a
e~istência de indícios mínimos da existência dos fatos
alegados na representação: 3) de se incluir, no art. 11 ,
a previsão de recurso para o Plenário contra a aplica
ção de censura verbal pejo Presidente; 4) de, no art.
5º, inciso 11, usar a mesma linguagem prevista hoje no
Regimento para a tipificação de condutas atentatóri
as ao decoro parlamentar; 5) de se suprimir o então
inciso IV do art. 5º, flagrantemente inconstitucional; e
6) de se atualizar o conteúdo do art. 18, que no texto
original referia-se a providência a ser tomada no ano
de 1998.

Estas, ponto por ponto, as modificações con
templadas no voto reformulado ora apresentado, que
conclui no sentido da constitucionalidade, juridicida
de, boa técnica legislativa e redação e, no mérito, da
aprovação da Emenda de Plenário nº 1, na forma da
subemenda substitutiva em anexo.

Sala das Reuniões, de de 2000. - Deputado
Marcelo Déda, Relator.
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Parágrafo único. Regem-se também por este 111- celebrar acordo que tenha por objeto a pos-
Código o procedimento disciplinar e as penalidades se do suplente, condicionando-a a contraprestação fi-
aplicáveis no caso de descumpnmento das normas nanceira ou à pra:tica de atos contrários aos deveres
relativas ao decoro parlamentar. éticos ou regimentais dos Deputados;

Art. 2º As imunidades, prerrogativas e franquias IV - fraudar, por qualquer meio ou forma, o regu-
asseguradas pela Constituição, pelas leis e pelo Re- lar andamento dos trabalhos legislativos para alterar
gimento Interno aos Deputados são institutos desti- o resultado de deliberação:
nados garantia do exercício do mandato popular e à V - omitir intencionalmente informação'relevan-
defesa do Poder Legislativo. te, ou, nas mesmas condições, prestar informação

DOS DEVERES FUNDAMENTAIS falsa, nas declarações de que trata o art. 17.

Art. 3º São deveres fundamentais do Deputado:
I - promover a defesa do interesse público e da

soberania nacional;
11- respeitar e cumprir a Constituição, as leis e as

normas internas da Casa e do Congresso Nacional;
111- zelar pelo prestígio, aprimoramento e valori

zação das instituições democráticas e representativas e
pelas prerrogativas do Poder Legislativo;

IV - exercer o mandato com dignidade e respei
to à coisa pública e à vontade popular, agindo com
boa-fé zelo e probidade; I

V - apresentar-se à Câmara durante as sessões
legislativas ordinárias e extraordinárias e participar
das sessões do Plenário e das reuniões de comissão
de que seja membro, além das sessões conjuntas do
Congresso Nacional;

VI- examinar todas as proposições submetidas a
sua apreciação e voto sob a ótica do interesse público;

VII - tratar com respeito e independência os co
legas, as autoridades, os servidores da Casa e os ci
dadãos com os quais mantenha contato no exercício
aa atividade parlamentar, não prescindindo de igual
tratamento;

VIII - prestar contas do mandato à sociedade,
disponibilizando as informações necessárias ao seu
acompanhamento e fiscalização;

IX - respeitar as decisões legitimas dos Órgãos
da Casa.

DOS ATOS INCOMPATIVEIS COM O
DECORO PARLAMENTAR

Art. 42 Constituem procedimentos incompatíveis
com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do
mandato:

I - abusar das prerrogativas constitucionais as
seguradas aos membros do Congresso Nacional
(Constituição Federal, art. 55, § 1SI);

11 - perceber, a qualquer título, em proveito pró
prio ou de outrem, da atividade parlamentar, vanta
gens indevidas (Constituição Federal, e.rt. 55,

"

DOS ATOS ATENTATÓRIOS AO _
DECORO PARLAMENTAR

-'j

Art 5º Atentam, ainda, contra o decorô parla
mentar as seguintes condutas, puníveis na forma
deste Código: .

1- perturbar a ordem das sessões da'Câmara
ou das reuniões de comissão:

11 - praticar atos que infrinjam as regras de boa
conduta nas dependências da Casa; -'

111- praticar ofensas físicas ou morais nó Edifí
cio da Câmara (lU desacatar, por atos ou par~vras, outro
parlamentar, a Mesa ou comissão, ou os respectivos
Presidentes;' ' ,

IV - usar os poderes e prerrogativas do cargo
para constranger servidor, colega ou qualquer pes
soa sobre a qual exerça ascendência hierárquica,
com o fim de obter favorecimento sexual; ,

V - revelar conteúdo de debates ou deliberações
que a Câmara ou comissão hajam resolvido devam ficar
secretos;

VI - revelar informações e documentos oficiais
de caráter reservado, de que tenha tido con~ecimento

na forma regimental;

VII - usar verbas de gabinete em desacordo
com os princípios fixados no caput do art. 37 da
Constituição Federal;

VIII - relatar matéria de interesse especifico de
pessoa fisica ou jurídica que tenha contribuído para o
financiamento de sua campanha eleitoral;

IX - fraudar, por qualquer meio ou forma, o re
gistro de presença às sessões, ou às reuniões de
comissão.

DA COMISSÃO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR

Art. 6º À Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
compete:

I - zelar pela observância dos preceitos deste
Código, Btuando no sentido da preservação da dig-



Art. 13. A suspensão de prerrogativas regimen
tais será aplicada pela Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar ao D~putado ~ue incidir nas vedações
dos incisos VI e VIII do art. 5º observado o seguinte:

1- qualquer cidadão é parte legítima para repre
sentar contra Deputado perante a Comissão, especifi
cando os fatos e respectivas provas;

11 - recebida representação nos termos do inci
so I, o Presidente da Comissão designará relator para
examiná-Ia quanto à existência de indícios mínimos
da ocorrência dos fatos alegados, devendo concluir
seu parecer preliminar no sentido da instauração do-
processo ou do arquivamento da representação;

Art. 10. São as seguintes as penalidades aplicá
veis por conduta atentatória ou incompatível com o
decoro parlamentar:

I - censura, verbal ou escrita;

11 - suspensão de prerrogativa~ regimentais;

11I - suspensão temporária do exercício do
mandato:

IV - perda do mandato.

Parágrafo único. Na aplicação das penalidades
serão consideradas a natureza e a gravidade da infra
ção cometida, os danos que dela provierem para a
Câmara dos Deputados, as circunstâncias agravantes
ou atenuantes e os antecedentes do infrator.

Art. 11. A censura verbal será aplicada, pelo
Presidente da Câmara, em sessão, ou de Comissão,
durante suas reuniões, ao Deputado que incidir nas
condutas descritas nos incisos I e 11 do art. 5º.

Parágrafo único. Contra a aplicação da penali·
dade prevista neste artigo poderá o Deputado recor
rer ao respectivo plenário.

Art. 12. A censura escrita será aplicada pela
Mesa, por provocação do ofendido, nos casos de inci
dência na conduta do inciso 11I do art. 5º, ou, por solici
tação do Presidente da Câmara ou de Comissão, nos
casos de reincidência nas condutas referidas no art.
11.
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nidade do mandato parlamentar na Câmara dos namento das demais comissões da Casa, inclusive no
Deputados; que diz respeito à eleição de seu Presidente e designa-

11 - processar e julgar os acusados e aplicar a ção de relatores.
penalidade disciplinar cabível no casos e termos Art. 9º O Corregedor da Câmara participará das
previstos no art. 13; deliberações da Comis'são de Ética e Decoro Paria-

11I- instauraro processo disciplinare proceder a mentar, com direito a voz e voto, competindo-lhe pro-
todos os atos necessários à sua instrução, nos casos mover as diligências de sua alçada necessárias aos
e termos do art. 14; esclarecimentos dos fatos investigados.

, ~V - responder às consultas da ~~sa, de co- DAS PENALIDADES APl.ICÁVEIS E DO
mlssoe~ e ,de Deputados sobre matenas de sua PROCESSO DISCIPLINAR
competencla;

V - organizar e manter o Sistema de Acompa
nhamento e Informações do Mandato Parlamentar,
nos termos do art. /6;

VI - receber, arquivar e fazer publicar as declara
ções de que trata o art. 17, mantendo-as à disposição
dos cidadãos.

Art. 7º A Comissão de Ética e Decoro Parlamen
tar compõe-se de quinze membros titulares e igual
número de suplentes com mandato de dois anos.

§ ,1º A representação numérica dos partidos e
blocos parlamentares na Comissão, bem como a de
signação,dos deputados que irão integr~·la, obedece
rão, no que couber, aos preceitos regimentais refe
rentes às comissões permanentes da Câmara.

§ 2º A indicação dos membros da Comissão, pe
las lideranças, será acompanhada pelas declarações
de que tratam os incisos I e 11 do art. 17, atualizadas,
de cada Deputado indicado.

§ 3º Não poderá ser membro da Comissão o
Deputado:

I - submetido a processo disciplinar em curso,
por ato atentatório ou incompatível com o decoro
parlamentar;

11 - que tenha recebido, na legislatura, qualquer
das penalidade disciplinares previstas neste Código
da qual se tenha o competente registro nos anais ou
arquivos da Casa.

§ 4º O recebimento de representação contra
membro da Comissão por infringência dos preceitos
estabelecidos por este Código, com prova inequívoca
da verossimilhança da acusação, constitui causa para
seu imediato afastamento da função, a ser aplicado
de oficio por seu Presidente, devendo perdurar até
decisão final sobre o caso.

Art. 8º A Comissão de Ética e Decoro Parlamen
tar aprovará regulamento específico para disciplinaro
funcionamento e a organização de seus trabalhos.

Parágrafo único. Enquanto não aprovar o regu
lamentO-de que trata este artigo, a Comissão obser-
vará as disposições regimentais relativas ao funcio-
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111 - do parecer preliminar sobre a representa- § 1º Será punível com a suspensão temporária
ção cabe recurso ao plenário da Comissão, a ser do exercício do mandato o Deputado que incidir nas
apresentado no prazo de cinco sessões; condutas descritas nos incisos IV, V e IX do art. 5º e

IV - instaurado o processo, a Comissão promo- com a perda do mandato o Deputado que incidir nas
verá a apuração sumária dos fatos, assegurando ao condutas descritas no art. 42

•

r~pre.sentado ampla defesa e'p~ovidenciando as ?i1i- § 2º Poderá ser apresentada, à Mesa, represen-
g~nclas que entender necessarlas, no prazo de trinta tação popular contra Deputado por procedimento pu-
dias; nível na'forma deste artigo, desde que subscrita por

V - a Comissão emitirá, ao final da apuração. cidadão~ no gozo de seus direitos políticos, em número
parecer concluíndo pela improcedência ou procedên- não inferior a cinco por cento do quociente eleitoral veri-
cia da representação e determinará seu arquivamen- ficado, 9a última eleição, na unidade federativa peJa
to ou a aplicação da penalidade de que trata este arti- qual se ~Iegeu o representado.
go, conforme o caso: § 3º A Mesa não poderá deixar de conhecer re-

VI - são passíveis de suspensão as seguintes presentação apresentada nos termos do § 2º deven-
prerrogativas: do sobre ela emitir parecer fundamentado determi-

I

a) usar a palavra, em sessão, no horário destinado ~ando seu arquivamento ou o envio à Comissão de
ao Pequeno ou Grande Expediente: Etica e Decoro Parlamentar para a instauração do

b) encaminhar discurso para publicação no Diário compet~nte processo disciplinar, conforme o caso.
da Câmara dos Deputados; § ~º Recebida representação nos termos deste

c) candidatar-se a, ou permanecer exercendo, artigo, a ~omiss~o observará o seguinte p~ocedimento:

cargo de membro da Mesa ou de Presidente ou Vi- I - o PreSidente, sempre que conSiderar neces-
ce-Presidente de comissão: sário, de~ignará três de seus membros para compor

d) ser designado relator de proposição em s~bcomiss~o_de inquérito destinada a prom~~er as de-
comissão ou no Plenário: Vidas apu~çoes dos fatos e das responsabIlidades:

VII - a penalidade aplicada poderá incidir sobre . 11 - co.~stitUíd~ ou nã? a s~b~omissão referida ~o
todas as prerrogativas referidas no inciso VI, 'ou ape- artigo antenor, sera remetida ~opla da repre~entaçao
nas sobre algumas, a juízo da Comissão, que deverá a~ Depu~a~o. ~cusado, que tera o prazo de CinCO ~es-
fixar seu alcance tendo em conta a atuação parla~ ~o~s ordlnarla,s para apresentar sua defesa escnta e
mentar pregressa do acusado, os motivos e as conse- indicar provasl
quências da infração cometida: 111- esgotado o prazo sem apresentação de de-

VIII- em qualquer caso, a suspensão não pode- fesa, o Presid~nte nomeará defensor dativo para ofe-
rá estender-se por mais de seis meses. recê-Ia, reabripdo-Ihe igual prazo;

§ 1Q Da decisão da Comissão cabe recurso ao IV - apresentada a defesa, o relator da matéria
Plenário da Câmara dos Deputados a ser interposto no ou, quando for o caso, a subcomissão de inquérito,
prazo de cinco sessões contado de sua publicação. procederá às diligências e à instrução probatória que

§ 2º Quando, recebida representação contra entender necess~rias, find~s as q~a!s. proferir~ pare-
Deputado, a Comissão verificar preliminarmente tra- cer no ~razo de cinco se:so~s ordlnanas da Ca~ara,
tar-se de infração punível com suspensão temporária conclumdo ~ela procedencla da repres~nt~çao. o,u
do exercício do mandato ou com a perda do mandato, por seu ~rqUlvamento, ~ferece~do, n~ primeira_hlpo-
providenciará seu encaminhamento à Mesa, para que tese, pro!eto de resoluçao destinado a declaraçao da
se pronuncie nos termos do art. 14, § 3º. suspensao ou perda do mandato;

Art. 14. A aplicação das penalidades de suspen- . ,~ - o parecer do relator o~ da sub~om!ssão d~
são temporária do exercício do mandato e de perda In'!.uento, qua.nd~ for o c~so, sera submetido a aprecl-
do mandato são de competência do Plenário da Câ- açao da Comlssao, conSiderando-se aprovado se ob-
mara dos Deputados, que deliberará em escrutínio tiver maioria absoluta dos votos de seus membros;
lsecreto e por maioria absoluta de votos, por provoca- VI- a rejeição do parecer originariamente apre-
lção da Mesa ou de partido político representado no sentado obriga à designação de novo relator, prefe-
;congresso Nacional, após processo disciplinar insta- rencialmente entre aqueles que, durant~ a discussão
'urado pela Gomissãe-de-Étiea-e-BParlamentar; da materia, tenham se manifestado contrariamente à
na forma deste artigo. posição do primeiro;



Art. 18.Aprovado este Código, a Mesa organiza
rá a distribuição das vagas da Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar entre os partidos e blocos parla
mentares com assento na Casa, e convocará as lide
ranças a indicarem os deputados das respectivas

Art. 17. O Deputado apresentará à Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar as seguintes declara
ções, para constarem do Sistema de Acompanha
mento e Informações:

I - ao assumir o mandato, para efeito de posse,
e noventa dias antes das eleições, no último ano da
legislatura, declaração de bens e renda~, incluindo to
dos os passivos de sua responsabilidade de valor
igualou superior a sua remuneração mensal como
Deputado;

11 - até o trigésimo dia seguinte ao encerramen
to do prazo para entrega da declaração do imposto de
renda das pessoas físicas, cópia da declaração feita
ao Tesouro;

111- durante o exercício do mandato, em comis
são ou em Plenário, ao iniciar-se apreciação d13 maté
ria que envolva direta eespecificamente seus interes
ses patrimoniais, declaração de impedimento para
discutir e votar. , ,

Parárafo único. Caberá à Comissão de Etica e
Decoro Parlamentar providenciar a publicação inte
grai das declarações referidas nos incisos I e 11 na
imprensa oficial.

DISPOSiÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
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VII- a discussão e avotação de parecer nos ter- g) número, destinação e objetivos de viagens
mos deste artigo serão abertas; oficiais ao exterior realizadas com recursos do poder

VIII - da decisão da Comissão" que contrariar público;
norma constitucional, regimental ou deste Código, h) licenças solicitadas e respectiva motivação;
p~derá o a?usado recorre! à Comissão de C?n~titu- i) votos dados nas proposições submetidas à
lçao.e Justiça e de Reda~3:0' que se pronunCiara ex- apreciação pelo sistema nominal na legislatura'
cluslvamente sobre os VICIOS apontados; , . . . ' ,

IX - concluída a tramitação no Conselho de Éti- . .J> ou~ras atlvld~des pert~nentes ao, mandato,
ca, ou na Comissão de Constituição e Justiça e de cUJa Inclusao tenha sido requerida pelo Deputado;
Redação, na hipótese de interposição de recurso nos 111- à existência de processos em curso, ou ao
termos do inciso VIII, o processo será encaminhado à recebimento de penalidades disciplinares, por infração
Mesa e, uma vez lido no expediente, publicado e dis- aos preceitos deste Código.
tribuído em avulsos para inclusão na Ordem do Dia. Parágrafo único. Os dados de que trata este arti-

Art. 15. É facultado ao Deputado, em qualquer go serão armazenados por meio de sistema de pro-
caso, constituir advogado para sua defesa, ou fazê-Ia cessamento eletrônico, ficando à disposição dos ci-
pessoalmente, em todas as fases do processo, inclusive dadãos através da Internet ou outras redes de co,nu-
no Plenário da Câmara dos Deputados. nicação similares, podendo ainda ser solicitados dire-

Parágrafo único. Quando representação apre- tamente à secretaria da Comissão de Ética e Decoro
sentada contra Deputado for considerada leviana ou Parlamentar.
ofensiva à sua imagem, bem assim .à imag_em da C~- DAS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS
mara, os autos do processo respectIvo serao encami-
nhados a Procuradoria Parlamentar, para que tome
as providências reparadoras de sua alçada, nos termos
do art. 21 do Regimento Interno.

,
DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

E INFORMAÇÕES DO MANDATO
PARLAMENTAR

Art. 16. A Comissão de Ética e Decoro Parla
mentar deverá organizar e manter o Sistema de
Acompanhamento e Informações do Mandato Parla
mentar, mediante a criação de arquivo individual para
cada Deputado, onde constem os dados referentes:

1- ao conteúdo das declarações obrigatórias de
que trata o art. 17;

" - ao desempenho das atividades parlamentares,
e em especial sobre:

a) cargos, funções ou missões que tenha exerci
do no Poder Executivo, na Mesa, em comissões ou
em nome da Casa durante o mandato;

b) número de presenças às sessões ordinárias,
com percentual sobre o total;

c) número de pronunciamentos realizados nos
diversos tipos de sessões da Câmara;

d) número de pareceres que tenha subscrito
como relator;

e) relação das comissões e subcomissões que
tenha proposto ou das quais tenha participado;

f) número de proposições apresentadas e res
pectiva ementa com indicação daquelas aprovadas
pela Casa;
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bancadas para integrar a comissão, nos termos do Art. 1º O Código de Ética e Decoro parlamentar
art. 79 • da Câmara dos Deputados é instituído na conformidade

Parágrafo único. Os mandatos dos membros in- d_o.Jext.o_aoexo. '"
dicados na forma deste artigo durarão, excepcional- Parág'"!ifo único. As normas estabelecidas no
mente, até o início da sessão legislativa seguinte. Código de Etica e Decoro Parlamentar complemen-

Art. 19. Os projetos de resolução destinados a !am o Regimento Interno e dele passam a fazer parte

It C 'd' b d - à . d Integrante.a erar o presente o Igo o e ecerao s normas e 9 I . º 2 .

tramitação do art. 216 do Regimento Interno." Art 2 Os arts. 26, ~ 2,,240, § 3 , e ~~. do R,:gl-
mento Interno passam a vigorar com a segUInte, redaçao:

111- PARECER DA COMISSÃO "Art. 26(...)' - -

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
subemenda substitutiva, do Substitutivo apresentado
em Plenário ao Projeto de Resolução nQ 106-B/92,
nos termos do parecer reformulado do Relator, Depu
tado Marcelo Déda. Os Deputados Sérgio Miranda e
Osmar Serraglio apresentaram votos em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão, lé
dio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André Be
nassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçal
ves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Marchezan,
Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Ce
zar Schirmer, Coriolano Sales, Henrique Eduardo
Alves, Geovan Freitas, Mendes Ribeiro Filho, Nair Xa
vier Lobo, Osmar Serraglio, Renato Vianna, Antônio
Carlos Konder Reis, Jaime Martins, Moroni Torgan,
Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Vilmar Rocha, Ge
raldo Magela, José Dirceu, José Genoíno, Marcelo
Déda, Waldir Pires, João Paulo, Augusto Farias,
Edmar Moreiral Osvaldo Sobrinho, Fernando Coruja,
José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Sérgio
Miranda, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Marcus
Vicente, Udson Bandeira, Luís Barbosa, Cláudio
Cajado, Átila Lins, Vic Pires Franco, Cleonâncio Fon
seca e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Deputado
Ronaldo Cesar Coelho, Presidente.

SUBSTITUTIVO APRESENTADO EM PLENÁRIO
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO

N2 106-B, DE 1992

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA
ADOTADA - CCJR

Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar
da Câmara dos Deputados.

A Câmara dos Deputados resolve:

§ 22 Nenhum Deputado poderá fazer
parte, como membro titular, de mais de uma
Comissão Permanente, ressalvadas as Co
missões da Amazônia, de Desenvolvimento
Regional, de Direitos Humanos e de Ética e
Decoro Parlamentar.

Art. 240(...)

§ 3º A representação, nos casos dos
incisos' I e VI, será encaminhada à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação,
observadas as seguintes normas:

Art. 244. O Deputado que praticar ato contrário
ao decoro parlamentar estará sujeito às penalidades
e ao processo disciplinar previstos no Código de Etica
e Decoro Parlamentar, que definirá também as con
dutas p~niveis."

Art. 32 O art. 32 do Regimento Interno passa a
vigorar acrescido o seguinte inciso XVII:

Art. 32 (...)

VXII- Comissão de Ética e Decoro Parlamentar,
com as atribuições que lhe confere o Código de Ética
e Decoro Parlamentar."

Art. 4º São revogados qs artigos 245 a 248 do
Regimento Interno da Câmara.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação. . . f

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Deputado
Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

, I

DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Código estabelece os princípios éti
cos e as regras básicas de decoro que devem orientar



DOS ATOS ATENTATÓRIOS AO
DECORO PARLAMENTAR

Art. 3º São deveres fundamentais do Deputado:
I - promover a defesa do interesse público e da

soberania nacional;

11 - respeitar e cumprir a Constituição, as leis e
as normas internas da Casa e do Congresso Nacio
nal;
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a conduta dos que estejam no exercfcio do cargo de I - abusar das prerrogativas constitucionais as-
Deputado Federal. seguradas aos membros do Congresso Nacional

, Parágrafo único. Regem·se também por este (Constituição Federal, art.55, §-1 º);-
Cópigo o procedimento disciplinar e as penalidades 11 - perceber, a qualquer tftulo, em proveito pró-
aplicáveis no caso de descumprimento das normas prio ou de outrem, no exercfcio da atividade parla-
relativas ao decoro parlamentar. mentar, vantagens indevidas (Constituição Federal,

Art. 2º As imunidades, prerrogativas e franquias art. 55, § 1º);
asseguradas pela constituição, pelas leis e pelo Regi- 111- celebrar acordo que tenha por objeto a pos-
mento Interno aos Deputados são institutos destina- se do suplente, condicionando-a a contraprestação fi-
dos a garantia do exercfcio do mandato popular e à nanceira ou à prática de atos contrários aos deveres
defesa do Poder Legislativo. éticos ou regimentais dos Deputados;

DOS DEVERES FUNDAMENTAIS IV - fraudar, por qualquer meio ou forma, o regu-
lar andamento dos trabalhos legislativos para alterar
o resultado de deliberação;

V - omitir intencionalmente informação relevan
te, ou, nas mesmas condições, prestar informação
falsa, nas declarações de que trata o art. 17.

111- zelar pelo prestrgio, aprimoramento e valo
rização das instituições democráticas e representati
vas e pelas prerrogativas do Poder Legislativo;

IV - exercer o mandato com dignidade e res
peito à coisa pública e à vontade popular, agindo
com boa-fé, zelo e probidade;

V - apresentar-se à Câmara durante as ses
sões legislativas ordinárias e extraordinárias e parti·
cipar das s~ssões do Plenário e das reuniões de co
missão de que seja membro, além das sessões con·
juntas do Congresso Nacional;

VI - examinar todas as proposições submetidas
a sua apreciação e voto sob a ótica do interesse públi
co;

VII - tratar com respeito e independência os
colegas, as autoridades, os servidores da Casa e os
cidadãos com os quais mantenha contato no exercf
cio da atividade parlamentar, não prescindindo de
igual tratamento;

VIII - prestar contas do mandato à sociedade,
disponibilizando as informações necessárias ao seu
acompanhamento e fiscalizaçãoj

IX - respeitar as decisões legítimas dos órgãos
da Casa.

DOS ATOS INCOMPATíVEIS COM O
DECORO PARLAMENTAR

Art. 42 Constituem procedimentos incompatíveis
com o decoro antar, puníveis com a perda do mandato:

Art. 5º Atentam, ainda, contra o decoro parla
mentar as seguintes condutas, puníveis na forma
deste Código:

I - perturbar a ordem das sessões da C~mara

ou das reuniões de comissão;

" - praticar atos que infrinjam as regras de boa
conduta nas dependências da Casa;

11I- praticar ofensas trsicas ou morais no Editrcio
da Câmara ou desacatar, por atos ou palavras, outro
parlamentar, a Mesa ou comissão, ou os respectivos
residentes;

IV - usar os poderes e prerrogativas do cargo
para constranger servidor, colega ou qualquer pes
soa sobre a qual exerça ascendência hierárquica,
com o fim de obter favorecimento sexual;

V- revelar conteúdo de debates ou delibera
ções que a Câmara ou comissão hajam resolvido
devam ficar secretos;

VI - revelar informações e documentos oficiais
de caráter reservado, de que tenha tido conhecimento
na forma regimental;

VII - usar verbas de gabinete em desacordo
com os princfpios fixados no caput do art. 37 di'!
Constituição Federal;

VJII - relatar matéria de interesse específico de
pessoa física ou jurídica que tenha contribufdo para o
financiamento de sua campanha eleitoral;

IX - fraudar, por qualquer meio ou forma, o r~
gistro de presença às sessões, ou às reuniões de
comissão.



DAS PENALIDADES APLICÁVEIS E
DO PROCESSO DISCIPLINAR

Art. 10. São as seguintes as penalidades aplicá
veis por conduta atentatória ou incompatível com o
decoro parlamentar:

I - censura,· verbal ou escrita;

11 - suspensão de prerrogativas regimentais;

111 - suspensão temporária do exercício do
mandato;

IV - perda do mandato.

Parágrafo único. Na aplicação das penalidades
serão consideradas a natureza e a gravidade da in
fração cometida, os danos que dela provierem para a
Câmara dos Deputados, as circunstâncias agravantes
ou atenuantes e os antecedentes do infrator.

Art. 11. A censura verbal será aplicada, pelo
Presidente da Câmara, em sessão, ou de Comissão,
durante suas reuniões, ao Deputado que incidir nas
condutas descritas nos incisos I e 11 do art. 59.

Parágrafo único. Contra a aplicação da penali
dade prevista neste artigo poderá o Deputado recorrer
ao respectivo plenário.

Art. 12. A censura escrita será aplicada pela
Mesa, por provocação do ofendido, nos casos de inci
dência na conduta do inciso 111 do art. 5Q

, ou, por solici
tação do Presidente da Câmara ou de Comissão, nos
casos de reincidência nas condutas referidas no art.
11.

Art. 13. A suspensão de prerrogativas regimen
tais será aplicada pela Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar ao Deputado que incidir nas vedações
dos incisos VI e VIII do art. 62 , observado o seguinte:

1- qualquer cidadão é parte legítima para repre
sentar contra De~utado perante a Comissão, especifi
cando os fatos e respectivas provas;
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DA COMISSÃO DE ÉTICA E Art. 82 A Comissão de Ética e Decoro Parlamen-
DECORO PARLAMENTAR tar aprovará regulamento específico para disciplinar o

Art. 62 ÀComissão de Ética e Decoro Parlamentar funcionamento e a organização de seus trabalhos.
compete: Parágrafo único; Enquanto não aprovar o regu-

1_ zelar pela observância dos preceitos deste lamento de que trata este artigo, a Comissão obser-
Código, atuando no sentido da preservação da dig- vará as disposições regimentais relativas ao funcio-
nidade do mandato parlamentar na Câmara dos .!1amento~as.demais comissões da Casa, inclusive
Deputados; no que diz respeito à eleição de seu Presidente e

11 - processar e julgar os acusados e aplicar a designação de. relatores.
penalidade disciplinar cabível no casos e termos Art. 92 O Corregedor da Câmara participará das
previstos no art. 13; deliberações da Comissão de Ética e Decoro Parla-

111_ instaurar o processo disciplinar e proceder a mentar, com direito a voz e voto, competindo-lhe pro-
todos os atos necessários à sua instrução, nos casos mover as diligências de sua alçada necessárias aos
e termos do art. 14; esclarecimentos dos fatos investigados.

IV - responder às consultas da Mesa, de co
missões e de Deputados sobre matérias de sua
competência;

V - organizar e manter o Sistema de Acompa
nhamento e Informações do Mandato Parlamentar,
nos termos do art. 16;

VI- receber, arquivar e fazer publicar as declara-
ções de que trata o art. 17, mantendo-as à disposição
dos cidadãos.

Art 72 A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
compõe-se de 15 membros titulares e igual número de
suplentes com mandato de dois anos.

§ 12 A representação numérica dos partidos e
blocos parlamentares na Comissão, bem como a de
signação dos deputados que irão integrá-Ia, obedece
rão, no que couber, aos preceitos regimentais refe
rentes às comissões permanentes da Câmara.

§ 22 A indicação dos membros da Comissão, pe
las lideranças, será acompanhada pelas declarações
de que tratam os incisos I e 11 do art. 17, atualizadas,
de cada Deputado indicado.

§ 32 Não poderá ser membro da Comissão O
Deputado:

I - submetido a processo disciplinar em curso,
por ato atentatório ou incompatível com o decoro
parlamentar;

11 - que tenha recebido, na legislatura, qualquer
das penalidade disciplinares previstas neste Código
da qual se tenha o competente registro nos anais ou
arquivos da Casa.

§ 42 O recebimento de representacão contra
membro da Comissão por infringência dos preceitos
estabelecidos por este Código, com prova inequívoca
da verossimilhança da acusação, constitui causa
para seu imediato afastamento da função, a ser apli
cado de oficio por seu Presidente, devendo perdurar
até decisão final sobre o caso.



Dezembro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 68019

11 - recebida representação nos termos do inci- secreto e por maioria absoluta de votos, por provoca-
so I, o Presidente da Comissão designará relator para ção da Mesa ou de partido político representado no
examiná-Ia quanto à existência de indícios mínimos çongresso Nacional, após processo disciplinar insta-
da ocorrência dos fatos alegados, devendo concluir urado pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar,
seu parecer preliminar no sentido da instauração do na forma deste artigo.
processo ou do arquivam~nt? da representação; § 1º Será punível com a suspensão temporária
_ 111 - do parecer preh~l~ar sobre a, re~resenta- do exercício do mandato o Deputado que incidir nas

çao cabe recurso ao plenano da Comlssao, a ser condutas descritas nos incisos IV, Ve IX do art. 5º e
apresentado no prazo de cinco sessões; com a perda do mandato o Deputado que incidir nas

IV- instaurado o processo, a Comissão promo- condutas descritas no art. 4Q
•

verá a apuração sumária dos fato~, ass~gurando ~? § 2º Poderá ser apresentada, à Mesa, represen-
r~'pr~sentado ampla defesa e 'p~ovldencJando as ?11r- tação popular contra Deputado por procedimento pu-
g~n~las que entender necessanas, no prazo de tnnta nível na forma deste artigo, desde que subscrita por
dias, . _ .. " _ cidadãos no gozo de seus direitos políticos, em nú-

V - a CO,rmssao e~ltlra, ao ~fJn~1 da apuraç~o, mero não inferior a 5% do quociente eleitoral verifica-
p~recer conclUlndc:pela Impro~ede~C1a ou pr?ceden- do, na última eleição, na unidade federativa pela qual
cla da representaçao, e determinara seu arqulvamen- se elegeu o representado.
to ou a aplicação da penalidade de que trata este artigo, § 32 A M - d' d' d h
conforme o caso; _ esa nao po era elxar e con ecer re-

_ " _ . presentaçao apresentada nos termos do § 22 , deven-
VI ~ sao passlvels de suspensao as segUintes do sobre ela emitir parecer fundamentado, deterrni-

prerroga Ivas: _, , , nando seu arquivamento ou o envio à Comissã,o de
a) usar a palavra, em sessao, .no horano destl- Ética e Decoro Parlamentar para a instauração do

nado ao Pequeno ou Grande Expediente; competente processo disciplinar, conforme o caso.
~b) encaminhar discur~o para publicação no Diário § 42 Recebida representação nos termos deste

da Camara dos Deputados, artigo, a Comissão observará o seguinte procedimento:
c) candidatar-se a, ou permanecer exercendo, ' .

cargo de membro da Mesa ou de Presidente ou Vi- ,. I - o. Pres!de~te, sempre que considerar neces-
ce-Presidente de comissão; sano, d~sl~nara .tres ,d~ seus,membros para compor

, , _ subcomlssao de Inquento destinada a promover as de-
. _d) ser deslgn?~o relator de proposlçao em co- vidas apurações dos fatos e das responsabilidades'

mlssao ou no Plenano; ,
VII - a penalidade aplicada poderá incidir sobre ',1 - cons,tituída ?u não.a su~c?missão referida

todas as prerrogativas referidas no inciso VI, ou ape- n~ artigo antenor, sera remetida cO~la da represe,nta-
nas sobre algumas, a juízo da Comissão, que deverá çao ~o Dep~t~d.o acusado, que tera o prazo de CIn?O

fixar seu alcance tendo em conta a atuação parla- s~ss?es ordlnanas para apresentar sua defesa escnta
mentar pregressa do acusado, os motivos e as conse- e mdlcar prcvas;
qüências da infração cometida; 111 - esgotado o prazo sem apresentação de de-

VIII- em qualquer caso, a suspensão não poderá fesa, c: Presiden,te nome~rá ~efensor dativo para
estender-se por mais de seis meses. oferece-Ia, reabrindo-lhe Igual prazo;

§ 1Q Da decisão da Comissão cabe recurso ao IV - apresentada a defesa, o relator da matéria
Plenário da Câmara dos Deputados, a ser interposto ou, quando for o caso, a subcomissão de inquérito,
no prazo de cinco sessões contado de sua publicação. procederá às diligências e à instrução probatória que

§ 2º Quàndo, recebida representação contra entender necessárias, findas as quais proferirá pare-
Deputado, a Comissão verificar preliminarmente tra- cer no prazo de cinco sessões ordinárias da Câmara,
tar-se de infração punível com suspensão temporária concluindo pela procedência da representação ou por
do exercício do mandato ou com a perda do mandato, seu arquivamento, oferecendo, na primeira hipótese,
providenciará seu encaminhamento à Mesa, para que projeto de resolução destinado à declaração da SUB-

se pronuncie nos termos do art. 14, § 32 • pensão ou perda do mandato;

Art. 14. Aj,aplicação das penalidades de suspen- V - o parecer do relator ou da subcomissão de
são temporária do exercício do mandato e de perda inquérito, quandoJo...r o caso, será submetido à apreci-
do mandato são de competência do Plenário da Câ- ação da Comissão, considerando-se aprovado se 00-
mara dos Deputados, que deliberará em escrutínio tiver a maioria absoluta dos votos de seus membros;



DAS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS

Art. 17. O Deputado apresentará à Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar as seguintes declara
ções, para constarem do Sistema de Acompanha
mento e Informações:

I - ao assumir o mandato, para efeito de posse,
e noventa dias antes das eleições, no último ano da
legislatura, declaração de bens e rendas, incluindo to
dos os passivos de sua responsabilidade de valor
igualou superior a sua remuneração mensal como
Deputado;

/1- até o trigésimo dia seguinte ao encerramen
to do prazo para entrega da declaração do imposto
de renda das pessoas físicas, cópia da declaração fei
ta ao Tesouro;

111 - durante o exercício do mandato, em comis
são ou em Plenário, ao iniciar-se apreciação de maté·
ria que envolva direta e especificamente seus interes
ses patrimoniais, declaração de impedimento para
discutir e votar.

Parágrafo único. Caberá à Corrlissão de Ética e
_0eCQm Parlamentar providenciar a publicação in
tegrai das declarações referidas nos incisos te tt na
imprensa oficial.
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VI - a rejeição do parecer originariamente apre- d) número de pareceres que tenha subscrito
sentado obriga à designação de novo relator, prefe- como relator;
rencialmente entre aqueles que, durante a discussão e) relação das comissões e subcomissões que
da matéria, tenham se manifestado contrariamente à tenha proposto ou as quais tenha participado;

posição do pri~eiro; _ _ f) número de proposições apresentadas e res-
VII - a dlsc~ssao : a votaçao de parecer nos pectiva ementa com indicação daquelas aprovadas

termos deste artigo serao abertas; pela Casa;

VIII - d~ d~cisão da. Comissão que con!r~riar g) número, destinação e objetivos de viagens
norma constitucional, regimental ou deste Codlgo, oficiais ao exterior realizadas com recursos do poder
poderá o acusado recorrer à Comissão de Consti- público'
tuição e Justiça e de Redação, que se pronunciará ' . . . " _
exclusivamente sobre os vícios apontados; h) licenças soliCitadas e respectiva motlvaçao;

IX - concluída a tramitação no Conselho de Éti- ~) v,?tos dad~s nas pro~osições s~bmetid~s à
ca, ou na Comissão de Constituição e Justiça e de apreclaçao, pelo sistema nominal, na legislatura,
Redação, na hipótese de interposição de recurso nos j) outras atividades pertinentes ao mandato,
termos do inciso VIII, o processo será encaminhado à cuja inclusão tenha sido requerida pelo Deputado;
Mesa e, uma vez lido no expediente, publicado e dis- 111 - à existência de processos em curso, ou ao
tribuído em avulsos para inclusão na Ordem do Dia. recebimento de penalidades disciplinares, por infra-

Art. 15. É facultado ao Deputado, em qualquer ção aos preceitos deste Código.
caso, constituir advogado para sua defesa, ou fazê-Ia Parágrafo único. Os dados de que trata este arti-
pessoalmente, em todas as fases do processo, inclusive go serão armazenados por meio de sistema de pro-
no Plenário da Câmarq dos Deputados. cessamento eletrônico, ficando à disposição dos ci-

Parágrafo único. Quando representação apre- dadãos através da Internet ou outras redes de comu-
sentada contra Deputado for considerada leviana ou nicação similares, podendo ainda ser s9licitados dire-
ofensiva à sua imagem, bem assim à imagem da Câ- tamente à secretaria da Comissão de Etica e Decoro
mara, os autos do processo respectivo serão encami- Parlamentar.
nhados a Procuradoria Parlamentar, para que tome as
providências reparadoras de sua alçada, nos termos do
art. 21 do Regimento Interno.

DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO
E INFORMAÇÕES DO MANDATO

PARLAMENTAR

Art. 16. A Comissão de Ética e Decoro Parla
mentar deverá organizar e manter o Sistema de
Acompanhamento e Informações do Mandato Parla
mentar, mediante a criação de arquivo individual
para cada Deputado, onde constem os dados refe
rentes:

I - ao conteúdo das declarações obrigatórias
de que trata o art. 17;

/I - ao desempenho das atividades parlamenta
res, e em especial sobre:

a) cargos, funções ou missões que tenha exerci
do no Poder Executivo, na Mesa, em comissões ou
em nome da Casa durante o mandato:

b) número de presenças às sessões ordinárias,
- -compercentual sobre o total:

c) número de pronunciamentos realizados 'nos
diversos tipos de sessões da Câmara;



O Deputado Jarbas Lima apresentou ainda
substitutiva, em Plenário, na reabertura da discussão
do Projeto de Resolução nQ 106/92, que institui o Có
digo de Ética e Decoro Parlamentar no âmbito da Câ-
mara dos Deput~dos. I

O ilustre Relator, Deputado Marcelo Déda, apre
senta, por, sua vez, substitutivo global de sua lavra,
por entender que, em alguns pontos, a emenda apre
sentada pelo Deputado Jarbas Lima se encontrava in
quinada de inconstitucionalidade. Exemplifica:

a) os arts. 6º e 23, que atingiriam terceiros,
quando uma Resolução da Câmara só pode criar di
reitos e obrigações no âmbito daquela Casa;

b) na parte final do art. 13, apresenta-se hipóte
se de perda de mandato não prevista na Constituição,
cuja enumeração dos casos em que isso ocorre é
exaustiva, números clausus, e não pode ser ampliada
por norma hierarquicamente inferior;

c) os arts 13, parágrafo único, e 14, que prevê
em, respectivamente, possibilidade de denúncía por
outros agentes políticos além da Mesa ou Partido po
lítico com representação na Casa; e a votação aberta
nos casos de perda de mandato, conflitariam com os
ditames constitllcionais.

A Emenda Substitutiva Global apresentada pelo
douto Relator parece-nos, ponto por ponto, superior à
proposição origiflal e à Emenda oferecida em Plená
rio pelo Deputaqo Jarbas Lima, no sentido de que tra
ta com mais precisão o tema, evitando os escolhos
constitucionais e jurídicos que poderiam se apresentar
face àquelas propostas.

Em alguns pontos, no entanto, nos permitimos
tentar nós mesmos aperfeiçoar ainda mais a proposta
do eminente Relator, levando em consideração o fato
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DISPOSiÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS de que, em, Projetos como esse, cabe-nos, enqual'lto

Art 18 A d t C 'd' M . membros da Comissão de Constituição e J4stiça e
, , prova o es e o IgO, a esa organlza- R d - d " d ' d rt

' d' t 'b ' - d d C ' - d E't' e açao, a entrar o mento a proposta, ex VI o a .
ra a /s n U1çao as vagas a ?mISSaO e lca e 32 111 "p" do Regimento Interno desta Casa.
Decoro Parlamentar entre os partidos e blocos parla- '" I • _

mentares com assento na Casa, e convocará as Iide- Parece-~osyrefenvel, por exem~I~, a cnaçao de
ranças a indicarem os deputados das respectivas uma Subcomlss~o ~ermanente de Etlca e, Decoro
bancadas para integrar a comissão, nos termos do Parlamenta!" no a~blto da ~CJR, ent~nd_endo como

t 70 desnecessana e Inconvenrente a cnaçao de uma
ar. -, , , , nova Comissão com aquele título, que se constitui

, Paragrafp unrco. Os m~ndatos ~os membr?s In- numa proliferação dos fóruns de deliberação desta
dlcados n~ f~r~~ deste ar~go d~rar~o, exce~clonal- Casa, o que cria problemas relevantes para os Parti-
mente, ate o IniCIO d~ sessao leglsla~va seg~mte. dos de menor porte, obrigando os seus parlamenta-

Art. 19. Os proJ,et?s de resolu~ao,destinados a res a fazer uma verdadeira ginástica para acompa-
alterar o pr~sente C,odlgo obedecerao as normas de nhar a todas as Comissões, quase exigindo deles o
tramitação do art. 216 do Regimento Interno." dom da ubiqüidade.

VOTO EM SEPARADO DO Além disso, o fato de manter-se aquela Subco-
DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA missão no âmbito da CCJR traz o benetrcio ,evidente

de que os debates dentro dessa Subcomissão se
dêem entre deputados mais afeitos ao tratamento Ju
rídico das questões, por ser este o seu cotldiano nesta
comissão.

O Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos nos faculta essa solução, em s~us arts. 29 e se
guintes, com a vantagem adicional de que não s~ fa
ria necessário criar toda uma nova infra-estrutura
para abrigar uma nova Comissão.

No que tange ao sistema de acompanhameflto e
informações do mandato parlamentar, necessidade
inarredável para assegurar a t~nsparência democrática
na vida parlamentar, entendemos que tal função pode
ria ser desempenhada com eficiência pelas Secreta~las

da Mesa, como atividade tipicamente administrativa
queé.

Ademais da alteração, de maior vulto, acima
proposta, nos permitimos discrepar, com a devida vê
nia, de algumas propostas pontuais do Substitutivo
do Relator.

Assim é que sugerimos a supressão do inciso VI
o art. 5º daquele Substitutivo.

Com efeito, somos do entendimento ,de que co
locar como ato atentatório ao decoro parlamentar a
apresentação de proposta política de outro parlamen
tar como se fora sua, é estabelecer uma espécie de
direito autoral sobre essas proposições, o que nos pa-
rece excessivo. ,

Entendemos, ao contrário, que as proposições
apresentadas no Congresso Nacional não são puras
elaborações intelectuais de seus autores, mas a ma·
terialização de interesses públicos e sociais, resultan
tes da auscultação da sociedade. Dessa forma, não
se pode impingir a essas proposições o selo de criação
intelectual ou artística.



SUBEMENDA Nº 1

Justificação

A emenda ora apresentada visa a substituir a
criação de uma Comissão específica de Ética e Deco
ro Parlamentar, por uma Subcomissão de mesmo
nome, no âmbito da Comissão de Constituição e Jus
tiça e Redação da Câmara dos Deputados.

Sala das Reuniões, de de 1999. - Deputado
Sérgio Miranda, (PCdoB - MG).

SUBEMENDA Nº 2 \

Revogue-se o inciso VI do art. 5º da Subemenda
Substitutiva à Emenda nº 1, de Plenário.

A Introdução ao Código de Ética e Decoro Parla
mentar, da Subemenda Substitutiva à Emenda nº 1,
de Plenário, fica assim redigida:

"A Câmara dos Deputados resolve:

Art. 1º O Código de Ética e Decoro Parlamen
tar da Câmara dos Deputados é instituído em con
formidade com o texto em anexo.

Parágrafo único. As normas estabelecidas no
Código de Ética e Decoro Parlamentar complemen
tam o Regimento Interno e dele passam a fazer par
te integrante.

Art. 2º O art. 29 do Regimento Interno passa a
vigorar acrescido de § 4º com a seguinte redação:

"Art. 29 .

§ 4º A Comissão de Constituição e Justiça e Re
dação manterá Subcomissão Permanente de Ética e
Decoro Parlamentar, com as competências estabele
cidas no Código de Ética e Decoro Parlamentar, não
se contando essa Sub-comissão para os efeitos do §
1º deste artigo".

Art. 3Q O art. 244 do Regimento Interno passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 244. O deputado que descumprir os deve
res inerentes a seu mandato, ou praticar ato contrário
ao decoro parlamentar estará sujeito às penalidades
e ao processo disciplinar previstos no Código de Éti
ca e Decoro Parlamentar, que definirá também as
condutas puníveis".

Art. 4Q São revogados os arts. 245 a 248 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação".

'Não bastasse, para a nossa discordância,
essa questão de fundo, também nos deparamos
com uma questão eminentemente prática, que é o
costume de, no início de cada legislatura, os depu
tados solicitarem o desarquivamento de proposições
de deputados que não lograram a reeleição, assu
mindo-as como sua, para poderem continuar a sua
tramitação nesta Casa, e tornando-se os paladinos
das propostas assim retomadas, no que não vemos
nenhum gravame, pois entendemos que assim são
melhor atendidos os interesses da sociedade, que é
a inspiradora e a fonte mesma de tais proposi
ções, em última instância.

Desse modo, somos de parecer que o inciso
VI do art. 5º da proposição que ora examinamos,
além de draconiano, significa voltarmo-nos exces
sivamente para o nosso próprio umbigo, e darmos
prioridade à capitalização política das propostas
parlamentares, em detrimento de uma visão de
que essas proposições são expressão dos interes
ses sociais.

Permitimo-nos sugerir, também, a retirada da
penalidade consubstanciada em multa, no art. 10 da
Proposta, penalidade que nos parece guardar certa
incompatibilidade com as demais nela elencadas,
por ter um cunho marcadamente administrativo, en
quanto as demais tem um caráter mais político, que
julgamos mais condizentes com o caráter das rela
ções que se estabelecem entre os deputados, entre
estes e a Casa, e dos Deputados e da Câmara com a
sociedade.

Por fim, quer nos parecer que foi dada à Mesa
da Casa uma prerrogativa excessiva, ao permitir que
filtre as representações populares contra os deputa
dos, as quais, em nosso entendimento, deveriam che
gar todas, sem censura, à apreciação da Subcomis
são de Ética e Decoro Parlamentar, e deveriam até
mesmo ter prioridade sobre todas as demais, visto
serem expressão direta dos eleitores que outorgaram
os mandatos parlamentares, ou seja, expressão direta
da soberania popular.

Dessa forma, somos pela constitucionalidade,
juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação da proposição em exame, na forma das
emendas em anexo.
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As proposições legislativas, como os progra- Sala da Comissão, 17 de maio de 1999. - Sérgio
mas político-partidáios, as palavras-de-ordem, são Miranda, Deputado Federal, PCdoB - MG.
construções eminentemente públicas, e não podem
ser apropriadas por ninguém, nem mesmo por aque
le que as apresenta em primeiro lugar no recinto do
Congresso Nacional.
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Justificação

O inciso que se pretende revogar transforma as
proposições parlamentares em criações intelectuaiS
protegidas por um direito autoral, que não condiz com
o seu caráter de materialização de reivindicações e
de interesses sociais, nem com a praxe de desarqui
vamento de proposições de parlamentares que não
lograram a reeleição, cujas proposições são encam
padas por outros parlamentares, na qualidade de re
presentantes dos mesmos segmentos a que interes
sa a proposição desarquivada.

Sala das Reuniões, de de 1999. - Deputado
Sérgio Miranda, PCdoS - MG.

SUSEMENDA Nº 3

Substitua-se, em todo o texto da Subemenda
Substitutiva à Emenda nº 1, de Plenário a expressão
"Comissão de Ética e Decoro Parlamentar" por "Sub
comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamen
tar;"e "Comissão;' quando se referir à mesma, por
"Subcomissão".

Justificação

A emenda ora apresentada visa a substituir a
criação de uma Comissão específica de Ética e De
coro Parlamentar, por uma Subcomissão de mesmo
nome, no âmbito da Comissão de Constituição e
Justiça e Redação da Câmara dos Deputados.

Sala das reuniões, de de 1999. - Deputado
Sérgio Miranda, (PCdoS - MG).

SUSEMENDA Nº 4

Suprimam-se os incisos V e VI do art. 6º da Su
bemenda Substitutiva à Emenda nº 1, de Plenário.

Justificação

Somos de entendimento de que as atribuições
elencadas nos incisos que pretendemos suprimir,
referentes ao Sistema de Acompanhamento e Infor
mações do Mandato Parlamentar, sendo, como são,
tarefas tipicamente administrativas, deveriam ser co
metidas à Secretaria Geral da Câmara dos Deputa
dos.

Sala das Reuniões, de de 1999. - Deputado
Sérgio Miranda, PCdoS - MG.

SUSEMENDA Nº 5

Acrescente-se § 4º ao art. 7º da Subemenda
I

Substitutiva à Emenda nº 1, de Plenário, com a se-
guinte redação

"Art 7º .

§ 4º O recebimento de representação contra
memórõ aasuocomissão por infringência dos precei
tos estabelecidos por este Código constitui causa
para seu imediato afastamento da função, a ser aplicado
de ofício pelo Presidente da Comissão de Constituição e
justiça, devendo perdurar até final decisão sobre o caso".

Justificação

, O parágrafo acrescentado ao artigo correspon-
de ao § 3º do art. 8º, na Subemenda do Relator.
Entendemos que ele está melhor situado no art. 79.,
logo após o seu § 3º, que trata dos impedimentos
para o exercício da condição membro da Subcomis
são de Ética e Decoro Parlamentar.

Sala das Reuniões, de de 1999. - Deputado
Sérgio Miranda, PCdoS - MG.

SUSEMENDA Nº 6

Suprimam-se os parágrafos do art. 8º da Sube
menda Substitutiva à Emenda nº 1, de Plenário.

Justificação

Entendemos dispensáveis os §§ 1º e 2º, na me
dida em que o primeiro repete disposições já contidas
no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, em
seu art. 29, § 3º e o segundo faz parte das regras de
decoro parlamentar, em geral.

Sala das Reuniões, de de 1999. - Deputado
Sérgio Miranda, PCdoS - MG.

SUSEMENDA Nº 7

Suprima-se o inciso 11 do art. 10 da Subemen
da Substitutiva à Emenda nº 1, de Plenário.

Justificação

A penalidade de multa destoa das demais san
ções aplicáveis à matéria, que tem um caráter emi
nentemente político, em consonância com as rela
ções que se estabelecem dos parlamentares entre si,
destes com a Casa, e de ambos com a sociedade.

Sala das Reuniões, de de 1999. - Deputado
Sérgio Miranda, PCdoS - MG.

SUSEMENDA Nº 8

Suprima-se o parágrafo único do art. 12 da Su
bemenda Substitutiva à Emenda nº 1, de Plenário.

, I

Justificação

Suprimida a pena de multa, como o fizemos na
emenda anterior, suprima-se também, em decorrên
cia, o parágrafo acima, referente ao mesmo tema.
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Sala das Reuniões, de de 1999. - Deputado § 32 A Mesa não poderá deixaf de c'onhecer re-
Sérgio Miranda, PCdoB - MG. presentação apresentada nos termos dd § 2º deste

artigo, devendo encaminhá·la à Subcomissão Perma-
SUBEMENDA Nº 9 nente de Ética e Decoro Parlamentar da Comissão de

Redija-se assim o § 1º do art. 13 da Subemenda Con~tituiç~o e Justiç~ e Reda!ão, no prazo máximo
Substitutiva à Emenda n2 1, de Plenário. de cmco dIas, para a rnstauraçao do competente pro

cesso disciplinar, que terá prioridade sobre qualquer
"Art. 13............ outro que não tenha a mesma origem.

, "...................................................................................

§ 1QDa decisão da Subcomissão cabe
recurso ao Plenário da Câmara dos Depu
tados, a ser interposto no prazo de cinco
sessões contado de sua publicação.

".............................................................
Justificação

Acrescentamos aqui a expressão "Câmara dos
Deputados" após o termo "Plenário:' para tornar im
possível a sua confusão com o Plenário da Comissão
de Constituição e Justiça."

Sala das Reunições, de de 1999. - Deputado
Sérgiq Miranda, PCdoB - MG

SUBEMENDA Nº 10

Redija-se assim o caput do art. 14 da Subemen
da Substitutiva à Emenda nº 1, de Plenário.

"Art. 14. A aplicação das penalidades de sus
pensão temporária do exercício do mandato e da per
da do mandato são de competência do Plenário da
Câmara dos Deputados, que deliberará em escrutínio
ser 0_'_ .3 por maioria absoluta de votos, por provoca
ção da Mesa ou de Partido Político representado no
qongresso Nacional, após processo discip)inar insta
urado pela Subcomissão Permanente de Etica e De
coro Parlamentar.

"...................................................................................
Justificação

Acrescentamos aqui a expressão "Câmara dos
Deputados" após o termo "Plenário:' para tornar im
possível a sua confusão com o Plenário da Comissão
de Constituição q Justiça."

Sala das Reuniões, de de 1999. - Deputado
Sérgio Mirand8I, PCdoB - MG.

SUBEMENDA NQ 11

Redija-se assim o § 32 do art. oi 4 da Subemenda
Substitutiva à Emenda ng 1, de Plenário.

"Art. 14 .

Justificação

Em nosso entendimento, a Mesa da Câmara
dos Deputados não pode assumir o papel de censora
de quais representações populares devem ou n~o ser
apreciadas pela Subcomissão Permanente de Etica e
Decoro Parlamentar pelo contrário, a 'importância
dessas representações populares, e a legitimidade
que conferem à apreciação do decoro parlamentar in
terna corporis, torna necessária a sua-- tramitação
nessa Subcomissão em regime de prioridade.

Sala das Reuniões, de de 1999. - Deputado
Sérgio Miranda, PCdoS - MG. 'I

SUBEMENDA NQ 12

Redija-se assim o caput art. 15 da Subemenda
Substitutiva à Emenda n2 1, de Plenário:

"Art. 15.-É facultado ao deputado, em qualquer
caso, constituir advogado para sua defesa, ou fazê-lo
pessoalmente, em todas as fases do processo, inclu
sive no Plenário da Câmara dos Deputados.

Justificação

Buscamos aqui tornar explícito que o Plenário a
que se refere é o da Câmara dos Deputados, não o da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação.

Sala das Reuniões, de de 1999. - Deputado
Sérgio Miranda, PCdoB - MG.

SUBEMENDA NQ 13

Redija-se assim o art. 16 da Subemenda Substi
tutiva à Emenda nQ1, de Plenário.

"Art. 16. A Secretaria Geral da Câmara dos Depu
tados deverá organizar e manter o Sistema de Acompa
nhamento e Informações do Mandato parlamentar, me
diante a criação de arquivo individual para cada Deputa
do, onde constem os dados referentes:

Justificação

Sendo esta uma tarefa de cunho administrativo,
de registro que destoa da atribuição precípua da Sub-



CONSIDERAÇÕES SOBRE A
SUBMENDA SUBSTITUTIVA.

Entendemos redundante, no art. 1º, as expres
sões "conduta e comportamento". No que se distin
guem? São sinônimas.

No art. 3º, 111, deve-se voltar à redação do proje
to, em que se lê: instituições democráticàs ft repre
sentativas. A ausência do conectivo e conduz à ilação
de que se trata somente das instituições representati~
vas, como se apenas estas fossem democráticas.

No art. 17, 111 do Substitutivo, prevê-se a neces
Sidade de declaração de Impedimento para discutir-e
votar matéria que envolva interesse patrimonial do

SUBEMENDA Nº 14

DA ABRANGÊNCIA DO CONCEITO
DE DECORO PARLAMENTAR.

Suprima-se o art. 18. e seu parágrafo único, da
Subemenda Substitutiva à Emenda nº 1, de Plenário.
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comissão de Ética e Decoro Parlamentar, entende- definir casos de falta de decoro parlamentar, ao ins-
mos que melhor situada estaria a função se atribuída crever a regra de textura aberta - além dos casos de-
à Secretaria Geral da Câmara dos Deputados, que finidos no regimento interno. Desse modo, deixou,
dispõe já de infra-estrutura para o seu desempenho. sim, espaço aberto à criatividade do legislador, desde

Sala das Reuniões, de de 1999. - Deputado que, evidentemente, se contenha no conceito de de~

Sérgio Miranda, PCdoS - MG. coro parlamentar.
Esse conceito, por corresponder a um conceito

jurídico indeterminado, tem um núcleo de positividqde
incontrastável, em que a ninguém ocorreria negar-lhe
o significado, como, por exemplo, no caso em que o
parlamentar se apropriasse de bens pertencentes à
Câmara Federal. Tem, também, uma área de evi
dente não inserção no conceito, quando a conduta
é absolutamente conformada à ética.

Por ter significados positivos e negativos incon
futáveis, não significa que o legislador ou o intérprete
lobrigarão sempre fácil delimitação. Pelo contrário,
como afirmado, caracteriza-se a falta de decoro corno
conceito jurídico indeterminado. Para lembrar o exem
plo do jurista uruguaio Genaro Carrió, onde termina o
conceito jurídico de pessoa pobre? De igual sorte, no
presente Substitutivo, tem-se zona cinzenta, em que
o conceito é impreciso. Por exemplo: como se irá me
dir a perturbação da ordem das sessões para se a
qualificar como incidente ou não no tipo previsto no
inc. I do art. 5º do Substitutivo? No procedimento do
parlamentar, qual a linha divisória entre o procedi
mento de acordo e em desacordo com as regras de
urbanidade? Que regras de urbanidade podem ser
consideradas como inseridas no conceito?

Quando a Carta Magna remeteu ao legislador a
definição de outros casos, fê-lo com o propósito, tanto
de melhor precisar aquele conceito, quanto o de nele
inserir condutas outras, que não só aquelas desenha
das na CF. E esta é a oportunidade que temos exata
mente quando elaboramos o Código de Ética.

Assim procedendo, não estamos desbordando
para seara inconstitucional.

Justificação

Tendo apresentado anteriormente emendas
destinadas ~ impedir a criação de uma nova Comis
são, atribuindo a uma Subcomissão permanente da
Comissão de Constituição e Justiça a apreciação dos
casos que envolvam ética e decoro parlamentar,
somo de entendimento que, em conseqüência, não
há que se discutir aqui a formação daquela Comissão
pretendida.

Sala das Reuniões, de de 1999. - Deputado
Sérgio Miranda, PCdoS - MG.

VOTO EM SEPARADO

A par do bem lançado parecer do Ilustre Rela
tor, Deputado Marcelo Déda, pedimos vênia para al
gumas considerações e reparos que entendemos
pertinentes.

Consigna o Relatório:
A previsão da aplicação da pena de perda do

mandato a Deputados que pratiquem conduta consi
derada "ofensiva à imagem da Câmara", nos termos
do art. 13, parte final, da Emenda parece-nos ferir
frontalmente o art. 55. do texto constitucional, que já
prevê, de forma exaustiva, todas as hipóteses de per
da do mandato parlamentar, entre elas não se enqua
drando a decorrente de conduta que ofenda a ima
gem da Câmara.

É certo que, embora se deva reconhecer à
Casa toda autonomia para ditar regras de comporta
mento a seus membros, inclusive com previsão de
penalidades aos infratores, no que diz respeito espe
cificamente à aplicação da perda de mandato o texto
constitucional não deixou espaço aberto à criativi
dade do legislador interno, delimitando, desde logo,
todas as possibilidades.

Discordamos desse entendimento. Basta ler-se
o disposto no § 1º do art. 55. da Constituição Federal,
que autoriza expressamente o Regimento Interno a
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parlamentar. Por isso, ao inc. V do art. 4º propomos a da. A uma, porque se pune o mau-carátisfT;lq, o proce-
seguinte redação: omitir intencionalmente informação dimento deletério dos que se compraze!"1 em sim-
relevante, ou, nas mesmas condições, prestar intor- plesmente reproduzir proposição de outrem. A duas,
mação falsa, nas declarações de que trata o art. 17, porque se diminui substancialmente\; trabalho da
Parece evidente que não pode ser punido com perda Casa, evidentemente assoberbado pelas' repetidas
de mandato o deputado que omitir uma informação ir- proposições.
relevante ou que atrasar em um dia a entrega da de- No art. 6º se institui a comissão permanente,
elaração de bens, ou que, ainda, por exemplo, sendo matéria esta que afeta diretamente ao. Regimento
sócio de emissora de rádio, ao se votar em Comissão Interno, tanto que a sub-emenda substitutiva isso pro-
matéria relativa à propaganda eleitoral, participe inad- cede, ao acrescer inciso ao art. 32. Propomos, por
vertidamente da discussão. isso, a seguinte redação:

Daí também porque, aliás, sugerimos ao Substi- À Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
tutivo uma cláusula abrangente que permita agravar compete:
ou atenuar a~'pena/idades, segundo as circunstânci- O art. 6º, § 3º, 11 precisa ser melhor delimitado,
as, desclasslt~cando de caso ?e perdé3: de mandato para que seus efeitos não sejam ad aeternum. Um
para suspensao ou outr~ penalidade e vice-versa. Por parlamentar que tenha sido reeleito há já dez anos
exemplo, o, art. 11 prev~ ~en?ura v~rb~1 para o caso consecutivos, porque foi censurado verbalmente, não
de pro~edrmento contrarro a decencra. Convenha- pode pertencer à Comissão de Ética?
mos, ha casos em que apenas censura verbal coloca- N t 80 § 30 A f t t d
rá mal a Câmara junto à opinião pública. Os graus da o ar: -~ -, pre~e-se o a as ~men o e mem-
. dA' - 'f' 't P t I d bro da Comlssao pelo Simples recebimento de repre-
In ecencla sao In In! os. ar ou ro a o, apenas cen- t - t I "f .
sura escrita para quaisquer ofensas físicas ou mora- s~n açao Iconéra o mesmbo. ssodpe~mll~a-'dotr ex~m-
is? Então um parlamentar ascende à Mesa, esbofete- p o, que a gu m que sou esse o ngor ~ e ~rmlna-
ia o Presidente xinga-o e tudo o que se lhe pode im- do Relator, formulasse, qualquer re~resel')taçao con-

o I'd d' d' 't ? tra o mesmo e automaticamente sena ele afastado dapor e pena I a e e censura escn a. C ' - S' . . A .
o , o omlssao. ugenmos, por ISSO, a eXlgencla a com-

o Tamb~m a lertura_dos casos de penalrda?es re- provação da verossimilhança da acusação, tal qual
laclonadas a suspensao e perda do cargo (vide art. sucede em seara processual civil para antecipação
14, § Iº) evidencia a necessidade de se oportunizar a de tutela' '
desclassificação para situação menos gravosa. Não " _
se pode partir para o tudo ou nada. Daí a cláusula ge- , ? recebimento ,d~ representaçao, c~m prova
nérica cuja redação poderia ser a seguinte, corres- IneqUlvoca da verossimilhança da acusaçao, contra

pondendo ao acréscimo de um parágrafo ao art. 10. membro...
Art 10 A previsão do art. 11 limita ao Presidente da Câ-

P
. o ..~ o' N f' - d "d d mara a aplicação de censura verbal. Quem o estiveraragralo UnlCO. a ap Icaçao as pena I a es , , ,_ o

- 'd d t 'd d d ' f substituindo e for ofendido, nao podera censurar. Su-
s~rao cons,l era as a na ureza e a gravl ,a e a In ra- gerimos o acréscimo de "ou por quem os estiver subs-
ç8;.0 cometida, os dan?s queAde!a provierem para a tituindo" passando à seguinte redação:
Camara Federal, as Clrcunstanclas que possam ser ,
consideradas agravantes ou atenuantes e os antece- ,Art. 11. A ~ensura verbal _será aphcada~ p~lo
dentes do infrator. PreSidente da Camara, em sessao. ou de Comlssao,

O rt 50 VI d S b t't t' rb . durante suas reuniões, ou por quem os estiver substi-
a . -, o u S I U IVO ave a. , d D t d "d' d t d ', tum o, ao epu a o que mCI Ir nas con u as escrl-

VI- apr~~entar,co~ode sua a~to!la.' paré3: obter tas nos inciso I e 11 do art. 5º
vantagem pohtlca ou eleitoral, proposlçao meqUlvoca- O 13 d'" I
mente copiada da de outro parlamentar; art. tem OIS inCISOS. _ _

Propõe o eminente Deputado Sérgio Miranda a ,Entendemos que a repres~ntaça~ ~ao pode ser
supressão da expressão ou eleitoral, com o que con- s~n~,ela, sem ~ue se possa ~fenr um ml~lmo de p~a~-
cordamos e acrescemos ainda a sugestão também slblhdade. Dal porque sugenmos a seguinte redaçao.
no sentido da exclusão 'da pr~tensão de vantagem 1- qualquer cidadao é parte legítima para repre-
política. Na verdade, pouco importa qual tenha sido a sentar contra Deputado ~erante a Comissão, especifi-
razão da cópia inequívoca. A não ser assim, ficar-se cando os fatos e respectivas provas;
na djsCJJ.5.-são do~ue POSSÇl ou não configurar aqueles No art. 14, caput, a referência ao Plenário deve-
fins, inviabilizando-se a punição. A contrafação, a có- rá ser ao Plenário da Câmara dos Deputados, conso-
pia de proposições precisa ser duplamente combati- ante sugerido pelo Deputado Sérgio Miranda.



DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR 51!! LEGISLATURA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA

O Deputado José fndio, Presidente ,desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição nº 11/2000

Ao Deputado Pedro Fernandes

Projeto de Lei Complementar Nº 155/2000 
do Senado Federal - que "autoriza o Poder Executi
vo a criar a Região Administrativa Integrada de De
senvolvimento do Pólo Petrolinal/PE e Juazeiro/BA
e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento
do Pólo PetrolinalPE e Juazeiro/BA.

Relator: Deputado Pedro Fernandes.

Brasília, 13 de dezembro de 2000. - Jorge
Henriqu~Cartaxo, Secretário.

O Presidente da Comissão, Deputado Enio
Bacci, fez a seguinte

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Distribuição n!! 20/00

Em 7-12-00

Ao Deputado Alex Canziani

Projeto de Lei nº 2.173-A/99 - do Sr. Ronaldo
I

Vasconcelos - que "dispõe sobre as empresas de
asseio e conversação".

Ao Deputado ClementinCl Coelho

Projeto de Lei n!! 753/99 - do Sr. Miro Teixeira
- que "altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
dispondo sobre a política energética nacional e as
atividades relativas ao monopólio do petróleo."

Ao Deputado Emerson Kapaz'
Projeto de Lei n9 3.615/00 - do João Herrmann

Neto - que "dispõe sobre o fomento mercantil especi
al de exportações ou 'factoring' de exportação e dá
outras providências".

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N2 106-B, DE 1992

Emenda oferecida em plenário, reabertura de
discussão, ao Projeto de Resolução nº 106-8, de
1992, que "institui o Código de Ética e Decoro Parla
mentar'.

Relator: Primeiro Vice-Presidente
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No art. 15, deve-se admitir a sugestão do Depu- veu, nos termos da complementaç~ode voto do Reia-
tado SérgIo Miranda, no sentido de se esclarecer tra- tor, aprovar a emenda oferecida em plenário ao Proje-
tar-se do Plenário da Câmara dos Deputados. to de Resolução n!! 106-B, dEi i 992, que institui o CÓ-

No parágrafo único do art. 16 há dúvida sobre o digo de Ética e Decoro Parlamentar, na forma da Su-
significado da expressão telecomunicações de valor bemencla Substitutiva da Comissão de Constituição e
adiciüllado... Justiça e de Redação.

A disposição final, inscrita no art. 18, precisa ser Sala de Reuniões, 13 de dezembro de 2000. -
atualizada. . Michel Temer, Presidente.

Brasília, 7 de junho de 2000. - Deputado Osmar
Serraglio, PMDB.

I _

COMPLEME~3TI~ÇAO DE VOTO

Após o Parecer que submeti à consideração
dos nobres Pares da Mesa, houve manifestação da
douta Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação que concluiu pela aprovação da Emenda de
Plenário, na forma de subemenda substitutiva.

Entendo que essa última proposição, fruto
de amplo debate naquela Comissão, adota dire
trizes válidas e aperfeiçoa o tema. Pode não ser
o melhor texto. Mas é um texto adequado e con
veniente, que deve ser votado pelo plenário da
Casa. As imperfeições porventura existentes serão
detectadas após sua aplicação efetiva e, estou cer
to, serão corrigidas. O importante, neste momento, é
editar o Código de Ética e Decoro Parlamentar, ma
téria que se encontra tramitando há muito tempo.

Diante do exposto, voto pela aprovação da
Emenda oferecida em Plenário ao Projeto de Reso
lução n9 106-8/92, na forma da Subemenda Subs
titutiva da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação.

Sala de Reuniões da Mesa, 13 de dezembro de
2000. - Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi
ce-Presidente, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Se
nhores Deputados Michel Temer, Presidente, Herácli
to Fortes, 1º Vice-Presidente (Relator), Severino Ca
valcanti, 20 Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1º Se
cretário, Nelson Trad, 2º Secretário, Jaques Wagner,
3º Secretário, e Efraim Morais, 4º Secretário, resol-
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Ao Deputado Jurandil Juarez
Projeto de Lei nº 91 0/99 - da Sra. Lídia Quinan

que "dispõe sobre a aquisição de produtos lácteos
pelo Governo Federal".

Ao Deputado Rubem Medina
Projeto de Lei nº 2.606/00 - do Poder Executivo

(MSC 364/00) - que "altera os artigos 111, 211 e 611 da
Lei nº 5.895, de 19 de junho de 1973, que autorizou a
transformação da autarquia Casa da Moeda em em
presa pública, e dá outras providências".

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2000. 
Aparecida de Moura Andrade, Secretária.

Distribuição n2 21/00

Em 13-12-00
Ao Deputado Jurandil Juarez
Projeto de Lei nº 3.326-A/00 - da CPI dos Medi

camentos - que "altera dispositivos da Lei nº 6.360,
de 23 de setembro de 1976".

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Aparecida de Moura Andrade, Secretária.

COMissÃo DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

O Deputado Márcio Reinaldo Moreira,
Presidente da Comissão de Fiscalizaç~o ~inanceirae
Controle, fez a seguinte: .

Distribuição nSl 5/2000

Em 13-12-2000
Ao Deputado Hélio Costa
Proposta de Fiscalização e Controle Nº 40/2000

- Do Sr. Geraldo Magela, que "Propõe que a Comis
são de Fiscalização Financeira e Controle, fiscalize
os investimentos realizados pela Caixa de Previdên
cia dos Funcionários do Banco do Brasil'. PREVI no
projeto "Costa de Sauípe".

Sala da Comissão, 13 de dezembro _de 2000. 
Maria Helena Pinheiro Monteiro, Secretária.
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Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior o 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
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho '" .. PFL
Gastão Vieira. '" PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio Almeida PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta '" .. PST
Roberto Rocha. '" PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho PSDB
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia P3DB
Arnon Bezerra. '" PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira .. '" PMDB
Inácio Arruda. '" PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara. '" PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Mauro Benevides o PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDE
Roberto Pessoa PFL
Rommel Fei j ó PS DE



Sérgio Novais , PSB
Ubiratan Aguiar PSDB
Vicente Arruda ..........••...... PSDB

Pi.aui
Átila Lira PSDB
B. Sá PSDB
Ciro Nogueira PFL
Gessivaldo Isaias , PMDB
Heráclito Fortes PFL
João Henrique PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Themístocles Sampaio PMDB
Wellington Dias , PT

Ri.o Grande do Norte
Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia .. , , PFL
Múcio Sá PMDB
Ney Lopes : ...........•.... PFL

Paraiba
Adauto Pereira .. , PFL
Armando Abílio , PMDB
Avenzoar Arruda , PT
Carlos Dunga PMDB
Damião Feliciano PMDB
Domiciano Cabral PMDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga , PFL

Pernambuco
Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro , PMDB
Carlos Batata , PSDB
Clementino Coelho PPS
Dj alma Paes PSB
Eduardo Campos .. , PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar , PSL
Luiz Piauhylino , .. PSDB
Marcos de Jesus PSDB
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza , PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Severino Cavalcanti PPB

A1agoas
Albérico Cordeiro , PTB
Augusto Farias PPB
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas , PST
Olavo Calheiros .....•........... PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergi.pe
Augusto Franco PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Ivan Paixão , PPS
Jorge Alberto , PMDB
José Teles PSDB
Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis PSDB

Bahi.a
Benito Gama PFL
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales , PMDB
Eujâcio Simões PL
Félix Mendonça PTB
Francistônio Pinto PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Geraldo Simões PT
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB
Jaime Fernandes , PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner PT
João Almeida , PSDB
João Carlos Bacelar PFL
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
Mârio Negromonte PSDB
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL



Paulo Magalhães , PFL
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PFL
Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves PFL

Minas Gerais
Ademir Lucas PSDB
Aécio Neves '" .PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PL
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro , PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa , PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Martins. '" PFL
João Fassarella '" .PT
João Magalhães '" .PMDB
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 Assad Júnior PFL
Mário de Oliveira '" PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda .. '" '" PT
Odelmo Leão '" PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira '" PSDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant '" PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz , '" PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB

Silas Brasileiro PMDB
Tilden Santiago PT
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli ~PSDB

Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella PFL

Espírito Santo
Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Ma uro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB'
Rita Camata PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PSDB
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL
Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro , PDT
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
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PMDB
João Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Luisinho PST
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Marcia Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL



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 S . PART.

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 Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno PPB
Chico Sardelli PFL
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Evilãsio 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 Genoino PT
José índio PMDB
José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Maluly Netto PFL

Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho , .. PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro '" .PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio , .. PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB

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 .. o o •• o o ••••••• PMDB

Mato Grosso do Sul
Flávio Derzi PMDB
Joao Grandao PT
Manoel Vitória. o.' •••••••••••••• PT
Marçal Filho O" •••••••••••••• PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda 0 ••••• PSDB
Alex Canziani PSDB
Basílio Villani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha. o ••••••••••••••••••• PT
Flávio Arns o •••••••••••••• PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra o •••••••• PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio
Matos S. PART.
Max Rosenmann o •••••••••••• PSDB
Moacir Micheletto .. o •••••••••••• PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PSDB
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Be z PMDB
Edison Andrino , PMDB
Eni Voltolini O' ••••••• PPB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl o •••••••• PPB
Joao Matos PMDB

Joao Pizzolatti .. '" '" .. PPB
Luci Choinacki 0 ••••• '" .PT
Paulo Gouvêa PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente CaL'opreso o o ••••" o ._._•• PSDB

Rio Grande do Sul.
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares , PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer o o ••• PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi o •••••• '" •• PT
Fernando Marroni '" .. PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze .. o ••••• o ••• o .PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença O" ••••• PMDB
Osvaldo Biolchi o •• '" •• PMDB
Paulo José Gouvêa o o •••••••••• PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos o ••••• PDT
Roberto Argenta PHS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst o •••••••••• PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante '" .. PT
Yeda Crusius '" .. PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

Suplentes

1 vaga
COMISSÃO DE AGRICULTURA E

pOLíTICA RURAL

Presidente: Gerson Péres (PPB)
1ºVice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
2º Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares

PV
Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSB, pedoB)

Bloco (PSOB, PTB)

POT

Suplentes

Enivaldo Ribeiro
José Janene

Nelson Meurer
Wigberto Tartuce

Yvonilton Gonçalves

Vivaldo Barbosa
1 vaga

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab

José Carlos Aleluia
Neuton Lima

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Esther Grossi

João Grandão
Paulo Delgado

1 vaga

PT

por

PFL

PPB

Dr. Héliok
Eurfpedes Miranda

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Mário Assad Júnior
Pauderney Avelino
Reginaldo Germano
Santos Filho

Jorge Bittar
Marcos de Jesus (PSDS)
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro Irujo (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Walter Pinheiro

Aldir Cabral
Alex Canziani

Átila Lira
José Carlos Martinez

Léo Alcântara
Magno Malta

Marcus Vicente
Nilson Pinto

Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio Dória

Walfrido Mares Guia

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Francistônio Pinto Antônio José Mota
Gessivaldo lsaias Hélio Costa
Hermes Parcianello Henrique Eduardo Alves
Jorge Pinheiro Jorge Costa
Jorge Wilson José Priante
José de Abreu Mendes Ribeiro Filho
Marçal Filho Zaire Rezende
Marcelo Barbieri 3 vagas
Mattos Nascimento
Nelson Proença

Presidente: Santos Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
32 Vice-Presidente: lris Simões (PTB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
IrisSimões
João Almeida
Julio Semeghini
Lino Rossi
Luiz Moreira (S. Part.)
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Silas Câmara

Odelmo Leão
Oliveira Filho
Robério Araújo (PL)
Vic Pires Franco
Wagner Salustiano

Alberto Fraga
Armando Abílio

Darcfsio Perondi
João Magalhães

João Matos
Jurandil Juarez

Milton Monti
Pinheiro Landim

2 vagas

Betinho Rosado
Darci Coelho (Lic.)

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Lincoln Portela

Rubens Bueno

João Caldas (PL)
1 vaga

Almir Sá
Ary Kara

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luiz Fernando
VadãoGomes

Avenzoar Arruda
Jair MeneguelJi

Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante
1 vaga

Antônio Jorge
Chiquinho Feitosa

Félix Mendonça
Julio Semeghini

Lídia Quinan
NUton Capixaba

Paulo Kobayashi
Roberto Pessoa (PFL)

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

2 vagas

PT

PPB

.. PPS

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)

Bloco (PL, PSL)

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
KátiaAbreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Salomão Cruz (PPB)
Zila Bezerra

Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

1 vaga

João Tota (PPB)
Romel Anizio (PPB)

Valdir Ganzer (PT)

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

PFL

Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gerson Péres (PPB)
19or Avelino
Luiz Dantas
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themfstocles Sampaio
Waldemir Moka

Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nelson Meurer (PPB)
Odílio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Valdeci Oliveira (PT)
Xico Graziano



Dr. Evilásio
Gonzaga Patriota

Dr. Benedito Dias
Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Wagner SaJustiano

Givaldo Carimbão
Djalma Paes (PSB)

PDT

PPS

Bloco (PL, PSL)

Fernando Coruja Alceu Collares
José Roberto Batochio Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Ayrton Xerêz Rubens Furlan
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Augusto Farias
Edmar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel
Murilo Domingos (PTB)

Suplentes

PPS

Bispo Rodrigues
José Aleksandro

Paulo Baltazar
Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen
Luiza Erundina

Bispo Wanderval
1 vaga

Agnaldo Muniz João Herrmann Neto

Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906/6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSDB)
19 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
29 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
39 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Suplentes

José de Abreu
Remi Trinta

Silas Brasileiro
2 vagas

Inácio Arruda

Alcione Athayde
Cunha Bueno

Fernando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

Fernando Coruja

Benito Gama
Euler Ribeiro

Jaime Fernandes
Pedro Pedrossian

Ricardo Fiuza

Aloizio Santos
Duilio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Xico Graziano

PFL

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Celso Russomanno
Fernando Gabeira (PV)

PDT

Bloco (PSB, pedoB)

PPB

PT

Bloco (PSDB, PTB)
Badu Picanço
João Colaço (PMDB)
Márcio Bittar (PPS)
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
1 vaga

Presidente: Salatiel Carvalho (PMDB)
19 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
29 Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
3Q Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
Titulares

Fernando Zuppo

Paulo Baltazar

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bittencourt
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Paes Landim
Paulo Gouvêa
Ronaldo Vasconcellos

Arlindo Chinaglia
Manoel Vitório
Tilden Santiago

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paes Landim

Robson Tuma
Vic Pires Franco

Freire Júnior
Gustavo Fruet
João Henrique

Mauro Benevides
Nelo Rodolfo

Pedro Irujo
Pedro Novais

Ricardo Izar
Themístocles Sampaio

1 vaga

PFL

Bloco (PSDB, PTB)
Alexandre Cardoso (P8B)

Anivaldo Vale
Átila Ura

Bonifácio de Andrada
João Almeida

João Leão
Luiz Antonio Fleury

Marcus Vicente
Max Rosenmann

Nelson Marquezelli
Nlcias Ribeiro

Odílio Balbinotti
Sérgio Reis

André Benassi
Eduardo Paes
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra
1 vaga

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédio Rosa
Júlio Delgado
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro NogueIra
Darci Coelho (Lic.)
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavigne
Vilmar Rocha

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva Valdemar Costa NetoGeral90 Magela

João Paulo
José Dirceu
José Genoíno
Marcelo Déda
Waldir Pires

Ary Kara

PT

PPB

Dr. Rosinha
José Machado
Marcos Rolim

Nelson Pellegrioo
Professor Luizinho

Teima de Souza

Cleonâncio Fonseca

PPS
Regis Cavalcante

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local' Anexo 11
Telefones: 318-6929/6935

Edinho Araújo

Fax: 318-2146



COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PFL
Marcondes Gadelha Jaime Martins
Neuton Uma Laura Carneiro
Nice Lobão Moroni Torgan
Reginaldo Germano Roland Lavigne
1 vaga Zila Bezerra

PT
Marcos Rolim Fernando Ferro
Nelson Pellegrino 2 vagas
Padre Roque

PPB
José Unhares Eurico Miranda
Pastor Amrildo Jair Bolsonaro

PDT
Miriam Reid EberSilva

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
1 vaga Lincoln Portela

PPS
Regis Cavalcante Márcio Bittar
Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318·8285 Fax: 318-2170

Suplentes

Cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior

KátiaAbreu
Pedro Fernandes

Zila Bezerra

PFL

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmidt
2 vagas

Bloco (PSDB, PTB)
Albérico Cordeiro

Alex Canziani
Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Mosconi
Juquinha

Manoel Salviano
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Gustavo Fruet
João Mendes
José índio
Norberto Teixeira
Zaire Rezende

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp
1 vaga

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José índio (PMDB)
12 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2Q Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSDB)
3Q Vice-Presidente:
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

PPS
Rubens Furlan Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-707217073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Marcos Rolim (PT)
1Q Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
22 Vice-Presidente: Miriam Reid (PDT)
32 Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares Suplentes

Bloco (PL, PSL)
João Sampaio (PDT)

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Elcione 8arbalho

4 vagas

Suplentes

Carlito Merss
Geraldo Simões
João Fassarella

Fernando Zuppo

Edison Andrino
Elcione Barbalho
Germano Rigotto
Nelson Proença

Zaire Rezende

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Eduardo Paes

Lidia Quinan
Marisa Serrano

Xico Graziano

Augusto Nardes
Chico Sardelli (PFL)

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia

Ricardo Fiuza
Ronaldo Vasconcellos

1 vaga

PT

por

PFL

PPB

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

Enio Bacci

Clementino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

João Pizzolatti
Júlio Redecker

Bloco (PSB, PCdoB)
João Sampaio (PDT) Veda Crusius (PSDB)

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Roberto Pessoa
Rubem Medina

Ana Catarina
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
MúcioSá

Alex Canziani
Emerson Kapaz (PPS)
Mareio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

Presidente: Enio Bacci (PDT)
12 Vice-Presidente: João Sampaio (PDT)
22 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

1 vaga

Dr. Evilásio

João Pizzolatti
Simão Sessim

Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

Danilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)

Marcos de Jesus
Nilmário Miranda (PT)

Walter Pinheiro (PT)
1 vaga

PT

PDT

PPB
Euler Ribeiro (PFL)
1 vaga

Sérgio Novais (PSB)

Bloco (PSB, pedoB)

1 vaga

Eduardo Barbosa
Flávio Arns
Givaldo Carimbão (PSB)
José Antonio Almeida (PSB)
Sebastião Madeira
1 vaga

Inácio Arruda

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

_ ~erto Frª9ª_
Flávio Derzi
Igor Auelino
Júlio Delgado
Rita Camata



Anivaldo Vale
Iris Simões

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

3 vagas

Antonio Palocei
Geraldo Magela

Henrique Fontana
Milton Temer

Benito Gama
Ciro Nogueira

José Lourenço
Moreira Ferreira

Nice Lobão
Osvaldo Coelho

Pauderney Avelino
1 vaga

PT

PFL
Chico Sardelli
Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Mussa Demes
Roberto Brant

Carlito Merss
João Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Antônio José Mota Antônio do Valle
Edinho Bez Armando Monteiro
Gastão Vieira Coriolano Sales
Germano Rigotto Luiz Dantas (PRTB)
José Aleksandro (PSL) 4 vagas
José Priante
Milton Monti
Pedro Novais

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêda Crusius
1 vaga

Suplentes

Marcos Cintra

Agnaldo Muniz

Alberto Mourão
Gastão Vieira

Luiz Bittencourt
Milton Monti

Osmar Serraglio
Rita Camata

Bloco (PL,PSL)

PPS

Bloco (PSDB, PTB)
Dino Fernandes

Fernando Gonçalves
Lidia Quinan

Nelson Marchezan
Paulo Mourão

Raimundo Gomes de Matos
Welinton Fagundes

Bloco (PMDB, PST, PTN)

João Caldas

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

Presidente:
1ºVice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
2º Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3º Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
Titulares

Rubens Bueno
Secretário: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11
Telefones: 318-702417026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Atila Lira
Bonifácio de Andrada
Clovis Volpi •

-- Eduardo Seabra
FlávioArns
Marisa Serrano
Nilson Pinto

Cefcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

PFL
Darci Coelho

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Santos Filho

Eni Voltolini
Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior
Iberê Ferreira

PPB

POT

Herculano Anghinetti
Luis Carlos Heinze

2 vagas

Suplente~

Eujácio Simões
Bloco (PL, PSL)

PPS
Marcos Cintra

Bloco (PSB, PC do B)

Aníbal Gomes
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa

Dr. Heleno João Almeida
Eliseu Moura (PPB) João Leão
Manoel Salviano Josué Bengtson
Max Mauro Mário Negromonte
Rommel Feijó Sebastião Madeira
Wigberto Tartuce (PPB) Zenaldo Coutinho

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Damião Feliciano

Gastão Vieira
João Henrique

Pedro Eugênio Emerson Kapaz
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11 Telefones: 318·6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Dr. Evilásio Eduardo Campos

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
1º Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
2º Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
3º Vice-Presidente: Manoel Salviano (PSDB)
Titulares

Wanderley Martins 2 vagas
1 vaga '

Suplentes

1 vaga

Miriam Reid

Luciano Bivar

Adolfo Marinho

Iara Bernardi
Professor Luizinho

Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Clementino Coelho (PPS)

José Linhares

PT

PPB

Bloco (PSOB, PTB)

POT

Bloco (PSB, PC do B)

PPS

Antonio Cambraia

EberSilva

Bloco (PL, PSL)
Jonival Lucas Junior (PFL)

Agnefo Queiroz

Walfrido Mares Guia (PPS) Ivan Paixão
Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 318·6900/6905/7011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Jorge Khoury (PFL)
1º Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
2º Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
3º Vice-Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
Titulares

Esther Grossi
Gilmar Machado
1 vaga

Ademir Lucas (PSDB)
Eurico Miranda
Pastor Amarildo



COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

1 vaga

J~irton Dipp.-

, I,'

Ricardo Barros
Romel Anizio

POT

Bloco (PSB, pedoB)
Alexandre Cardoso

Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela Eduardo Campos (PSB)
Secretária: Valda D. S. Lobo ' .' .,'.
Local: Anexo li, Sala T-56 - Reunião: 41s feiras
Telefones: 318·6944/ 6946 Fax~318-2137

Olimpio Pires

1 vaga

Gilmar Machado
Pedro Celso

1vaga

Dilceu Sperafico
1 vaga

Jorge Tadeu Mudalen - Vadão Gomes
1 vaga Yvonilton Gonçalves

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Egydio
Medeiros

Ursicino Queiroz
PT

PFL

POT

PPB

Wellington Dias
2 vagas

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim

João Magalhães
Mauro Benevides

Antônio Geraldo
Paulo Marinho
Robson Tuma
2 vagas

1 vaga

Moisés Lipnik (PL) Regis Cavalcanti
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo"
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSB, pedoB)
Luiz Fernando (PPB)

I Suplentes
I

, I

Arnon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Itamar Serpa

Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Pedrosa

Darcfsio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)
Alcione Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Giglio
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Confúcio Moura

Glycon Terra Pinto
Laire Rosado

6 vagas

Presidente: Cleuber Carneiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Remi Trinta (pSn
32 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
Titulares

Sérgio Novais

1 vaga

Suplentes

Renildo Leal
Ricardo Rique
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

PPS
Valdemar Costa Neto

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
12 Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Betinho Rosado [PFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima

Gervásio Silva
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian

Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Luizinho

José Janene

PFL

PT

PPB

EdinhoBez
Luiz Piauhylino (PSD8)

Salatiel Carvalho
Raimundo Colombo

1 vaga

Eliseu Resende
Ivanio Guerra

Lael Varella
Raimundo Colombo

1 vaga

Adão Pretto
Iara Bernardi

Virgílio Guimarães

B. Sá (PSDB)

Affonso Camargo
A1merinda de Carvalho
Cleuber Carneiro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Egydio
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella

• "~,'nio .........,;Jim Araújo
José Llnhares
NUton Baiano
1 vaga

PFL

PT

PPB

Antônio Geraldo
Celcita Pinheiro

Costa Ferreira
I1defonço Cordeiro

José Mendonça Bezerra
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
Wilson Braga

1 vaga

Arlindo Chinaglia
Luci Choinacki

Paulo Paim
Ricardo Berzoini

1 vaga

Eni Voltolini
Euler Ribeiro (PFL)

Iberê Ferreira
Oliveira Filho



COMissÃo DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

\

P~esidente: JavalI' Arantes (PSDB)
12 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2º Vice-Pre~idente: Medeiros (PFL)
32 Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Bloco (PMOB, PST, PTN)

PFL

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

DI'. Helena
Narcio RodrigUes

Pastor Valdeci Paiva (PSL)
Paulo Feijó

Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorio Mediol
4vagasi

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

Secretária: Anamélia Ribeiro Correiade Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
12 Vice-Presidente:Pedro Fernandes (PFL)
2º Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)
Titulares

Aloizio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Welinton Fagundes

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Alceste Almeida

Anibal Gomes
Carlos Dunga

Francistônio Pinto
Hermes Parcianello

Igor Avelino
2 vagas

Bloco PSOB, PTB

PFL
Aracely De Paula Affonso Camargo
Eliseu Resende Antônio Carlos Konder Reis
IIdefonço Cordeiro Leur Lomanto
João Ribeiro Mussa Demes
Neuton Lima Paulo Braga
Oscar Andrade Paulo Gouvêa
Pedro Femandes Rubem Medina
1 vaga 1 vaga

PT
Carlos Santana Luiz Sérgio
Damião Feliciano (PMDB) Márcio Matos
Fernando Marroni Maria Do Carmo Lara
João Coser Nilson Mourao
Marcos Afonso Pedro Cels:o
Teima De Souza Wellington DisiS

PP8
Albérico Filho (PMDB) João Tota
Almir Sá NUton Baiano
Glicon Terra Pinto (PMDB) Pedro Valadares (PSB)
Philemon Rodrigues (PL) Telmo Kirst
Raimundo Santos (PFL) 1 vaga

POT
Luis Eduardo MiriamReid
1 vaga Olfmpio Pires

DI'. Hélio
1 vaga

Fax: 318-2156

pedro Eugênio

Pedro Eugênio

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Edinho Bez
Geovan Freitas

lédio Rosa
Jorge Alberto
Júlio Delgado

Osvaldo Biolchi

Arthur Virgilio
Dino Fernandes

José Militão
Lúcia Vânia

Marcus Vicente
Narcio Rodrigues

Rodrigo Maia

Hugo Biehl
João Tota

Wigberto Tartuce

Carlos Santana
Fernando Marroni

José Pimentel

Almerinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
Roland Lavigne

Roberto Argenta (PHS)

PT

POT

PPB

Bloco (PSB,PCdoB)
Djalma Paes
Jandira Feghali

't, '

Alceu Collares
Serafim Venzon

Angela Guadagnin (PT)

Secretário; Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo li, Sala 155·A
Telefones: 318-7016 à 7021

PPS

Bloco (PL, PSL)
Armando Abílio (PMDB)

Ivanio Guerra
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga

Laire Rosado
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
3 vagas

Alexandre Santos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique
1 vaga

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

POT
Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziontin 1 vaga

Gonzaga Patriota

Eujácio Simões

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PSL)

PPS

Jandira Feghali

De Velasco

Bloco (PL, PSL)

Eduardo Campos (PSB)

PPS
Pedro Celso (PT)

Cabo Júlio

1 vaga

Edinho Araújo Moisés Lipnik (PL)

Secretário: Ruy Ornar Prudência da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 à 6976



COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Evandro Milhomen (PSB)
12 Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
32 Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Abelardo Lupion
Aracely de Paula

Euler Ribeiro
João Carlos Bacelar

Jorge Khoury
Luciano Castro

Luciano Pizzatto
Mário Assad Júnior

VilmarRocha

PFL

'. Çelso Giglio
João Castelo

José,Cârlos Elias
Nelson Otoch
Ricardo Rique

Silvio Torres
Vicente Arruda

Vicl?nte Caropreso
, Zulaiê Cobra

Bloco (PMDB, PST, PTN) • _',
.Antonio Feijão
Edsón Andrino

Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo Isaias

Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento

Moacir Micheletto
- Paulo Lima

1 vaga

Arthur Virgilio
Feu Rosa
Itamar Serpa
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Magno Malta
Paulo Mourão
Vittorio Medioli

Átila Lins
Benito Gama
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Nonó
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elcione Barbalho
Fernando Dinjz
Lamartine Posella
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashi (PSDB)
Synval Guazzelli
1 vaga

Badu Picanço
João Castelo

Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry
Sérgio Reis

Euler Ribeiro
João Ribeiro

Sérgio Barcellos
KátiaAbreu

1 vaga

PFL

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Confúcio Moura

Mário De Oliveira
3 vagas

Elcione Barbalho
Jorge Costa
Jurandil Juarez
2 vagas

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Sérgio Carvalho

Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zila Bezerra

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen José Antonio Almeida

Bloco (PL, PSL)
Fernando Zuppo

Wanderley Martins

Eduardo Jorge
José Dirceu

José Genuíno
Marcelo Déda

1 vaga

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Murilo Domingos (PTS)
Pedro Corrêa

Roberto Balestra

PT

PDT

Dr. Heleno (PSDB)

PPS

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Manoel Salviano (PSDB)
Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Airton Dipp
Neiva Moreira

Aldir Cabral (PSj)B)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PCdoS)
Jair Bolsonaro
1 vaga

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgilio Guimarães
1 vaga

1 vaga

Aldo Rebelo
Pedro Valadares

Luiz Fernando
Salomão Cruz

Agnaldo Muniz

José Pimentel
Valdir Ganzer

Wellington Dias

José Aleksandro

Giovanni Queiroz

PT

PPS

PPB

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PDT
Euripedes Miranda

Robierio Araújo

Márcio Bittar

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo"
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
12 Vice-Presidente: Vittorio Medioli (PSDB)
22 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
32 Vice-Presidente:

Titulares Suplentes

João Herrmann Neto

Roberto Argenta

Ayrton Xerez

PHS

Júlio Redeckek (PPS)

Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio Augusto Franco
Arnon Bezerra Bonifácio de Andrada

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/6992 à 6996 FAX: 318-2125



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE Inácio Arruda

EMENDA 'À CONSTITUiÇÃO, N2 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS Lincoln Portela

TRANSlróFÍlAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NºRDESTE E CENTRO-OESTE Agnaldo Muniz

Bloco (PSB, pedoB)

Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

PPS

João Hermann Neto
-

Proposição: PEC 76199 Autor: Ubiratan Aguiar
e Outros PV

PFL

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Antônio José Mota
Pedro Chaves

5 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 308-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
22 DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)
Proposição: PEC 30S-A/96 Autor: Jandira Feghali

e Outros

Suplentes

Pedro Eugênio (PPS)

Almerinda e Carvalho
Moroni Torgan

Ney Lopes
Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga

6 vagas

PFL

Bloco (PSOB, PTB)

Antonio Carlos p'annunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó
5 vagas

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Mário Assad Júnior

Clementino Coelho (PPS)

lédio Rosa
Laire Rosado
Luiz Dantas
Pedro Irujo
AemiTrinta
Zaire Rezende

Presidente: Claudio Cajado (PFL)
12 Vice-Presidente: Luiz Dantas (PRTS)
22 Vice-Presidente: Or. Aosinha (PT)
32 Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)

Relator: José Teles (PSOB)

Titulares

Antônio Jorge
Or. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Teles
Pedro Henry
Ricardo Rique
1 vaga

Suplentes

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Juquinha
Pedro Henry

Zenaldo Coutinho
1 vaga

Jorge Bittar
Paulo Rocha

2 vagas

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz Nonô
Oscar Andrade

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

PT

PPB

'I'

Adolfo Marinho'
Antônio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Sa/viano
Maria Abadia .
Marlsa Serrano
Rommel Feijó _

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
Walter Pinheiro

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Antonio Feijão
Armando Monteiro
Damião Feliciemo
Laire Rosado 
Luiz Bittencourt

Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
12 Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
22 Vice-Presidente: Babá (PT)
31! Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMOB)
Titulares

Betinho Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho
Zila Bezerra

Cleonânío Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

Enio Batci

POT

SerafimJ.leoZOQ ~
Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha.

PT

Agnelo Queiroz (PC do B)



Manoel Vitório
Vanessa Grazziotin (PC do B)

Gastão Vieira
José Chaves
Salatiel Carvalho

Bloco (PSB, PCdoB)

Alcione Athayde
Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo

João Sampaio

Jandira Feghali

PPB

PDT

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

1 vaga

Olimpio Pires

1 vaga

Almerinda de Carvalho
Jaime Martins
Laura Cameiro
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ursicino Queiroz

João Grandão
Jorge Bittar
Paulo Paim
Paulo Rocha

PFL

PT

Celcita Pinheiro
Lavoisier Maia

Marcondes Gadelha
Paulo Marinho

ROIialdo Caiado
Wilson Braga
" 1_

I,

4 vagas

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

Agnaldo Muniz

PPS

José A1eksandro

1 vaga

Hugo Biel
Luiz Femando
Romel Anizio

PPB

Dr. Benedito Dias
Eurico Miranda
José Unhares

Bloco (PSDB, PTB)

Pompeo de Mattos

PDT

Regi~ Cavalcante

Sérgio Miranda

PPS

Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Paiva

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho

Bispo Rodrigues

João Sampaio

PV

Femando Gabeira 1 vaga
Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, s. 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 281-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 19 DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE
NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

Proposição: PEC 281/00 Autor: Senado Federal

Presidente: lIédio Rosa (PMDB)
12 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
22 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3º Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PP~)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Augusto Franco Fernando Gonçalves
Bonifácio de Andrada-- Fell Rosa

. Dr. Evilásio

1 vaga

Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro

Inaldo Leitão
Josué Bengtson

Udia Quinan
Maria Abadia

Walfrido Mares Guia
Xico Graziano

PHS

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Antônio José Mota
5 vagas

B.Sá
Fátima Pelaes
Marisa Serrano
Nelson Marchezan
Nilton Capixaba
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Reis

DjalmaPaes

Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 249, DE 2000,
QUE "ALTERA O ATO DAS DISPOSiÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INTRODUZINDO ARTIGOS QUE CRIAM O
FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO
DA POBREZA". (COMBATE À POBREZA)

Proposição: PEC 249/00 Autor: Senado Federal
Presidente: Hugo Biel (PPB)
1Q Vice-Presidente: Albérico Filho (PMDB)
22 Vice-Presidente: Jorge Bittar (PT)
32 Vice-Presidente: Sérgio Reis (PSDB)
Relator: Paula Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

Albérico Filho
Coriolano Sales

EüierMoralS



Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Roberto Jefferson

Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury

Sampaio Dória
Sérgio Guerra

2 vagas

12 Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
31! Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Aicarte de Freitas (PSDB)

Titulares Suplentes

lédio Rosa _
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

Bloco (PSOB, PTB)
B.Sá
Fernando Gonçalves
Max Mauro
Nilson Pinto
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Félix Mendonça
Féu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

PFL

Átila Lins
Chico Sardelli
Jairo Carneiro
José Carlos Coutinho
Paulo Marinho
Vi/mar Rocha

PT

Cleuber Carneiro
KátiaAbreu
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

Carlos Dunga
Francistônio Pinto
Glycon Terra Pinto
Jorge Costa
Luiz Bittencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe

BIco (PMOB, P5T, PTN)

Elcione Barbalho
Moacir Micheletto

5 vagas

PFLCarlito Merss
Geraldo Magela
Paulo Rocha
Waldir Pires

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

PPB

João Paulo
3 vagas

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

Cláudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Gervásio Sílva
José Mendonça Bezerra

Medeiros
Milton Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

POT

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Marcos Cintra Eujácio Simões

Adão Pretto
Fernando Ferro
Padre Roque
Valdeci Oliveira

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biel

PT

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

PPB

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PFL)

1 vaga

Agnaldo Muniz

PPS

Regis Cavalcante
Pompeo de Mattos

POT

Fernando Coruja

Fax: 318·2140

Fernando Gabeira (PV)

1 vaga

Bloco (P5B, PCdoB)

PPS

Ayrton Xerêz

Vanessa Grazziotin

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB) 1 vaga
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo li-Saia 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva

1vaga

PHS

Pedro Valadares (PSB)

Secretário: Valdivino Tolentino Fi/ho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318·7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÓNIO GENÉTICO)

Proposião: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)



Expedito Júnior
Sérgio Barcellos

Zila Bezerra

Paulo Rocha
Valdir Ganzer

JoãoTota
Salomão Cruz

José Aleksandro

Badu Picança
Max Rosenmann

Nicias Ribeiro
Nilton Capixaba

Eurípedes Miranda

Jorge Costa
Marcos Afonso (PT)

Osvaldo Reis

PT

PFL.

POT

PPB

PHS

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Vanessa Grazziotin

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL.) -

Marcos Cintra Ronaldo VascOncellos (PFL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNIA

Proposição: RCP 2199 Autor: Sérgio Carvalho e Outros

Presidente: Lucino Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
32 Vice-Presidente: Almir Carvalho (PSDB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)
Titulares Suplentes

Átila Lins
Luciano Castro
1 vaga

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Confúcio Moura

Josué Bengtson
Nilson Pinto
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Francisco Rodrigues (PFL)

Secretário: Erles Jannes Costa Garini
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7066

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
2 vagas

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Sílvio Torres

1 vaga

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

PSOB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Campos Sérgio Miranda

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Kandír (PSDB)
22 Vice-Presidente: Antonio Palocei (PT)
32 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Babá

PT
Nilson Mourão

Antonio Palocci Avenzoar Arruda
Milton Temer Henrique Fontana
Ricardo Berzoinl João Fassarella Almir Sá
1 vaga Virgílio Guimarães Luiz Fernando

PPB

Fetter Júnior Eliseu Moura Giovanni Queiroz
João Pizzolatti Gerson Peres
Romel Anizlo 2 vagas
Sampaio Dória (PSDB)

Evandro Milhmen
PTB

Félix Mendonça Celso Giglio
Walfrido Mares Guia Eduardo Paes

Robério Araújo

POT

Eurípedes Miranda Enio Bacci
1vaga Femando Zuppo Renildo Leal (PTB)

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR A REGULARIDADE

DO CONTRATO,.cELEBRADO ENTRE
ACBFEANlkE

Proposição: RCP 3/99 Autor: Aldo Rebelo e Outros

Presidente: Aldo Rebelo (PedoB)
12 Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
22 Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
32 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Silvio Torres (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

João Magalhães
Jorge Pinheiro

José Borba
Pedro Chaves

Ricardo Izar

Proposição: PEC 203195 Autor: LaprovilaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
12 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3º Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
Titulares Suplentes

6 vagas

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Calado
Sérgio Barcellos

PFL

PMDB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTIl:UIÇÃO NR 203,-DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 19 DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 29 DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N9 455, DE 1997, "QUE DÁ "'OVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Vic Pires Franco

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

I

Chico Sardelli
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Roberto Pessoa

Ronaldo Vasconcellos

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Juquinha
Max Rosenmann

Raimundo Gomes de Matos
Veda Crusius

PFL

PT

Darcísio Perondi
Geovan Freitas
Júlio Delgado
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo

Alex Canziani
Alexandre Santos
Léo Alcântara
Sérgio Reis
Silas Câmara
Silvio Torres

Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Mendonça Bezerra
José Rocha

Rubens Furlan

Secretário: Marcos Figuera
Local: Anexo 11- Sala 151-B
Telefones: 318·8430 17064/7055

PPS

Pastor Valdeci Paiva

Eduardo Campos

PSDB
Alberto Goldman

Femando Gabeira (PV)
Marisa Serrano

Zenaldo Coutinho
2 vagas

PT
Regis Cavalcante (PPS)

3 vagas

PPB
José Janene

Robério Araújo (PL)
1 vaga

PTB
Iris Simães

1 vaga
PDT

Agnaldo Muniz (PPS)

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Or. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Neiva Moreira

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz Nonõ (PFL)
Lurs Eduardo (POT)
Roberto Brant (PFL)
Vittorio Medioli

Reis Cavalcante

Geraldo Magela
José Genorno
Milton Temer

João Sampaio

Herculano Angainetti
José Janene

PDT

PPB

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Aldo Rebelo

Luciano Bivar

Olimpio

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Pedro Celso

Eurico Miranda
Telmo Kirst



Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator:
Titulares Suplentes

Benito Gama
Cesar Bandeira
Darci Coelho (Lic.)
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Paes Landim
1 vaga

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgnio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marehezan
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Herculano Anghinetli
José Unhares
1 vaga

Eduardo Seabra
Femando Gonçalves

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTS

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Ciro Nogueira
Luis Barbosa
Maluly Neto

Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Adolfo Marinho
Aécio Neves

Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzío

Arnaldo Madeira
Jutahy Junior

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

3 vagas

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE.LEI

COMPLEMENTAR N2 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 MUNIC[PIOS"

Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo

Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
32 Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Gilberto Kassab Antônio Jorge (PTB)
Paulo Braga Jaime Martins
Paulo Marinho João Ribeiro
Paulo Octávio Mauro Fecury
Robson Tuma Raimundo Colombo
Ursiclno Queiroz Raimundo Santos
Wilson Braga Vilmar Rocha

PMDB

Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
1 vaga

PSDS
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocei Ângela Guadagnin
Dr. Rosinha Jair Meneguelli
Femando Ferro Márcio Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves

PDT

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

De Velasco Lincoln Portela

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129·B

Celso Giglio
Max Mauro

Alceu Collares

Djalma Paes

PTS

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

PDT

Dr. Hélio

Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio (PPS)



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Marcos de Jes,u~ (PSDB) Remi Trinta

Secretária: Fátinia Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11, S/169·B
Telefone: 318-7060, .

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,
RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
CONFORME PREVISTO NO

ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
111 Vice·Presidente: Rubem Medina (PFL)
211 Vice·Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
31! Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Jorge Khoury Corauci Sobrinho
José Lourenço João Carlos Bacelar
Marcondes Gadelha João Ribeiro
Paudemey Avellno José Egydio
Raimundo Colombo Luciano Pizzatto
Roberto Brant Paes Landim
Rubem Medina Robson Tuma

PMOB
Coriolano Sales Antônio do Valle
Edinho Bez Armando Monteiro
Nelson Proença Euler Morais
Paulo Lima Flávio Derzi
Pedro Chaves Milton Monti
Salatiel Carvalho 1 vaga

PSOB
Antonio Cambraia Adolfo Marinho
Antonio Candir Jovair Arantes
Danilo de Castro Luiz Carlos Hauly
Manoel Salviano Nilo Coelho
Narcio Rodrigues Sampaio Dória
Veda Crusius Xico Graziano

PT
Geraldo Magela Carlos Santana
João Coser João Grandão
Ricardo Berzoini José Pimentel
Wellington Dias Milton Temer

PPB

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Miranda

Eurico Miranda
2 vagas

I
Jorge Wilson

Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

4vaga'l

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaido Coutinho
3vagaf.

Cesar Bandeira
IIdafonço Cordeiro

Marcondes Gadelha
Medeiros

Nice Lobão
Raimundo Santos

Robson Tuma

PT

PPB

PSOB

PMOB

Djalma Paes

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165·B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À-CONSTITUiÇÃO N2 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALrNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 52 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1li Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
211 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
311 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Nauton Lima (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

AryKara
Augusto Farias
Gerson Peres

Marcelo Déda
3 vagas

Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

André Benassl
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Eduardo Paes
Rodrigo Maia-

PTB

Fernando Gonçalves
José-Carles-Elias

Nelson Marquezelli
1 vaga

PTB

POT

Max Mauro
Nifton Capixaba

Enio Bacci

POT

Pompeo de Mattos

Enio Bacci

José Antonio

Coriolano Sales (PMDB)

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes



Júlio Delgado
Marcelo Barbieri
NairXavier Lobo

Eduardo Barbosa
. _Flávio Arns

Madsa Serrano
Yeda Crusius

PFL

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO ,BRASIL
Proposição: RCP 22196 Autor: Fátima Palaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (P8DB) _
12 Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFLf
22 Vice-Presidente: Iara Benardi (PT) , : I

32 Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB) , ,
Relator: Elcione Barbalho (PMDB) . ' __

loi _ ~,

Titulares . Suplentes

Fátima Pelaes
Lídia Quinan
Maria Abadia
Marinha Raupp

Suplentes

Antonio Cambraia
João Almeida

José Carlos Elias
Sérgio Reis

Bloco (P50B, PTB)
Augusto Franco
Chiquinho Feitosa
Inaldo Leitão
Sérgio Guerra

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO DE

INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR
Proposição: RCP 16195 Autor: Dep. José Pimentel e Outros

Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)

12 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
22 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)

32 Vice-Presidente:
Relator: Múcio Sá (PMDB)

Titulares

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Armando Monteiro
MúcioSá
Olavo Calheiros

Armando AbRio
Pinheiro Landim

1 vaga

A1merinda de Carvalho
KátiaAbreu
Nice Lobão

PT

Celcita Pinheiro
.Laura Camiro

RailTJ~n.do Colombo

PFL Angela Guadagnin
Iara Bernardi

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

POT

Dr. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

Bloco (PSB, PCdoB) PPS

Eduardo Campos Haroldo Lima Edinho Araújo Regis Cavalcante

Bloco (PL, PSL)

PV

~gênto" (PPS) Regis Cavalcante{PPS)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7061

João Caldas Philemon Rodrigues
Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

COMJSSÃO ESPECIALDESTINADAA
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ng 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO



PDT

Eber Silva Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Regis Cavalcante (PPS) 1 vaga

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
'felefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Ne 98, DE 1999, QUE "ALTERA

ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(TRI: FIXÁRÁ O NOMERO DE VEREADORES

PROPORCIONAL À POPULAçÃO)
Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
12 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezá Perrella (PFL)

Titulares . Suplentes

PFL

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Suplentes

Alberto MourÉio
Cezar Schirmer

Gessivaldo Isaias
3 vagas

Agnaldo Muniz

3 vagas

Adauto Pereira
Darci Coelho (Lic.)

Gilberto Kassab
Pedro Pedrossian

Zila Bezerra
1 vaga

4 vagas

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

PT

PV

PFL

PPB

Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzio
Danilo de Castro

lris Simões
José Carlos Elias

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Saulo Pedrosa
Silvio Torres

Bloco (PMDB, PST, PTN)

POT
Fernando Zuppo EberSilva

Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

1 vaga Marcos Cintra

PPS

Antonio Joaquim araújo
Simão Sessim
Telmo Kirst

Proposição: PEC 98/99

Avenzoar Arruda
José Machado
Márcio Matos
1 vaga

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
12 Vice-Presidente: A1ex Canziani (PSDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)
Titulares

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Jonival Lucas Junior
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Júlio Delgado
Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

A1ex Canziani
Augusto Franco
Celso Giglio
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
1 vaga

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Dr. Evilásio (P8B)

O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCISO
CONFERINDO COMPETêNCIA AO MUNiCípIO

PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES DE
VICE-PREFEITO"

Rubens Furlan

Remi Trinta

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

Reni/do Leal
1 vaga

4 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Darci Coelho (Lic.)
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Bíehl

Romel Anizio

PV

PT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Celso Gigllo
Max Mauro

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Ana Catarina
Aníbal Gomes
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira
1 vaga

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Raimundo Colombo
Sérgio Barcellos
VilmarRocha
Zezé Perrala
Zi/a Bezerra

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI NSl 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSOB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMOB)
22 Vice-Presidente: Iara Bemardi (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI Nl! 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor; Or. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
12 Vice-Presidente: Marçal Filho (PMOB)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wigberto Tartude (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PMOB

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Francisco Garcia
Paeslandim

Raimundo Colombo
Raimundo Santos
Wemer Wanderer

Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

4 vagas

A1ex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Augusto Franco
lris Simões

Mareio Fortes
Maria Abadia

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

PSDB

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Hermes Parcianello Mauro'Benevides
Jorge Costa 6 vagas
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Nelson Proença
Pinheiro Landim

POT
José Roberto Batochio Coriolano Sales (PMDB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Iara Bemardi
Marcelo Oéda
Marcos Rolim
1 vaga

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

José Antonio

PT

PPB

PTB

Femando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Celso Russomanno
2 vagas

Femando Gonçalves
1 vaga

Aldo Rebelo

Arolde de Oliveira
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzatto
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vic Pires Franco

Jorge Bittar
Professor Luizinho
Walter Pinheiro
1 vaga

Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

PFL
Darci Coelho (Lic.)

Francisco Rodrigues
Moroni Torgan
Paulo Marinho

Raimundo Colombo
Zezé Perrella

1 vaga

PT

4 vagas

PPB
Celso Russomanno

Yvonilton Gonçalves
1 vaga

PDT

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

Dr. Hélio

Or. Evilásio

Luís Eduardo

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

Ayrton Xerêz

PPS

1 vaga
Marcos Cintra

Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Paiva



Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li,' Pavimento Superior, Sala 165·B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Leur Lamanta (PFL)
22 Vice-Presidente:
3Q Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

Emerson Kapaz

Fernando Gabeira

PPS

PV

Pedro Eugênio

Marcos Rolim (PT)

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima Pedro Valadares
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa
PV

Femando Gabeira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo /I
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI NR 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
22 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Antônio Geraldo PFL
Benito Gama

Oscar AndradeCesar Bandeira Couraci Sobrinho
Expedito Júnior Joaquim Francisco Wilson Braga

Francisco Coelho José Carlos Aleluia 1 vaga
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos PMOB

Cezar Schirmer Euler Morais Glycon Terra Pinto
Jorge Tadeu Mudalen Marçal Filho

Germano Rigotto Salatiel Carvalho 1 vaga
4 vagas

PSOB
Chico da Princesa Zulaiê Cobra
Chiquinho Feitosa 2 vagas
1 vagaa

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
VilmarRocha

PMDB
Darcísio Perondi
Edison Andrlno
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
RitaCamara
Zaire Rezende

PSDB
Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

PT
João Paulo
José Genoíno
Marcelo Déáa
Milton Temer

PPB

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

PTB

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

POT

Neiva Moreira

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Eduardo Jorge
3 vagas

Augusto Nardes
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)

Femando Gonçalves
Magno Malta

1 vaga

Marcos Afonso
Wellington Dias

AryKara
1 vaga

Duilio Pisaneschi

Dr. Hélio

PT

PPB

PTB

POT

Femando Marroni
JoãoCo~er

João Tota
1 vaga

1 vaga

Fernando Zuppo



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI NR 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
12 Vice-Presidente: Almerinda de CaNalho (PFL)
2Q Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (pn
3Q Vice-Presid~nte: Celso Russomano PPB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI
N!! 2.186, DE 1996, DOS SENHORES

DEPUTADOSEDUARDOJORGE,FERNANDO
GABEIRA E OUTROS, QUE "DISPÕE SOBRE A

SUBSTITUiÇÃO PROGRESSIVA DA
PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DE

PRODUTOS QUE CONTENHAM
ASBESTO/AMIANTO E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"
Autor: Eduardo Jorge e

Femando Gabeira

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Darcísio Perondi
Euler Morais
João Matos
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
1 vaga

PFL

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

FlávioAms
Saulo Pedrosa

4 vagas

Osvaldo Biolchi
6 vagas

PPS

1 vaga

PHS

Roberto Argentina

Secretário (a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior. Sala 165-B
Telefone: 318-70576

Proposição: PL 2.186/96

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lídia Quinan (PSDB)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

1 vaga

1 vaga

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Cameiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

PT

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

KátiaAbreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Medeiros

Roland Lavigne

Airton Roveda
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
Pedro Henry

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Fátima Pelaes
Lúcia Vânia

Paulo Mourão
Walfrido Mares Guia

- 2vagas

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

PPB

A1cione Athayde
Celso Russomanno
José Unhares

Carlito Merss
Geraldo Magela

Luiz Mainardi
Wellington Dias

Antonio Joaquim Araújo
2 vagas

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Flávio Derzi Luiz Bittencourt
MarçaJ Filho 6 vagas
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel CaNalho
Themístocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

PFL

Femando Coruja

Djalma Paes

Lincoln Portela

PDT

Dr. Hélio

Bloco (PSB, pedoS)

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo

Benito Gama
Gilberto Kassab
João Ribeiro
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Eduardo Jorge

PT

Ciro Nogueira
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
Raimundo Colombo

Ursicino Queiroz
2 vagas

Arlindo Chinaglia



Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares 1vaga

Bloco (PL, PSL)

Pastor Vald~i Paiva Marcos de Jesus (PSDB)

Jair Meneguelli
João Paulo
Paulo Rocha

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves

Fernando Coruja

PPB

PDT

Dr. Rosinha
Valdeci Oliveira

1 vaga

Alcione Athayde
Cleonâncio Fonseca

1 vaga

Miriam Reid

Custódio Mattos Vicente Caropreso
Jovair Arantes Veda Cruslus
Max Rosenmann 2 vagas
1 vaga

PT
Arlindo Chinaglia José Machado
Jair Meneguelli 3 vagas
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

PPB
Ary Kara Almir Sá
Ibrahim Abi-Ackel José Janene
Márcio Reinaldo Moreira Simão Sessim

PTB
Duilio Pisaneschi 2 vagas
1 vaga

PDT
Fernando Coruja 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vagaClementino Coelho (PPS)

PHS
Ronaldo Vasconcellos (PFL) 1 vaga

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo" - Sala 165-8
Telefone: 318·8790 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI NR 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGU~
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)11! Vice-Presidente:
21! Vice·Presidente: Waldomiro Fioravante (pn
31! Vice·Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL PFL

Bloco (PLk, PST, PMN, PSD, PSL)

Paulo José Gouvêa De Velasco

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·8
Telefone: 318-7060 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL pESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMEND~ À CONSTITUiÇÃO NlI 151, DE 19~5,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO ~ DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: Aldir Cabral (PSD8)
11! Vice-Presidente: Uno Rossi (PSD8)
2º Vice·Presidente: Marcos Rollm (Pn
31! Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares Suplentes

Pedro Eugênio
PPS

Rubens Bueno

Rubens Furlan

PPS

Emerson Kapaz

Gerson Gabrielli Adauto Pereira
Abelardo Lupion Adauto FerreiraLavoisier Maia Costa Ferreira

Francisco CoelhoMossa Demes Expedito Júnior A1dir Cabral (PSD8)
Francisco RodriguesIIdefonço Cordeiro Gervásio SilvaPaulo Magalhães

José Thomaz Nonõ IIdefonço CordeiroPaulo Octávio Luis Barbosa
Laura Carneiro Reginaldo GermanQRicardo Fiuza Paulo Marinho
Lavoisier Maia Sérgio BarcellosRubem Medina Zezé Perrella
Wilson Braga Vic Pires Franco

PMDB PMDB
João Henrique Gastão Vieira Alberto Fraga Alberto Mourão
João Magalhães Mendes Ribeiro Filho Hélio Costa Mendes Ribeiro Alho
Jorge Alberto Osmânio Pereira Jorge Pinheiro Synval Guazelll
Marcelo 8arbieri 3 vagas Marcelo Barbieri 3 vagas
Osvaldo 8iolchi Nair Xavier Lobo
Waldir Schmidt 1 vaga

PSDB .psos-
Ademir Lucas Anivaldo Vale Uno Rossi Antonio Feijão (PST)
Chico da Princesa Nelson Otoch Marcus Vicente Amon Bezerra



Eurípedes Miranda Wanderley Martins
Bloco (P5B, pedoB)

Gonzaga Patriota Agneto QUélroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra
1 vaga

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Luiz Antonio Fleury

Ayrton Xerêz

PT

PPB

PTB

PDT

PPS

Badu Pitanço
Max Rosenmann

Zenaldo Coutinho
1 vaga

Carlos Santana
Fernando Marroní

Wellington Dias
1 vaga

Jair Bolsonaro
2 vagas

Roberto Jefferson

Regis Cavalcante

Darci Coelho·(Lic.)
Deusdeth Pantoja •
José Rocha ~
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

Gessivaldo Isaías
Jorge f\lberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto leixeira
Paulo Lima

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovalr Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

PMDB

PSDB

PT

•-, Gervásio Silva
l!defqn~ Cordeiro
- Jose Lourenço

José Mendonça Bezerra
Paudemey Avelino
P~~p Pedrossian

. ,
,~

Herrnês Parcianello
. I' .'. José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

.. ,
,,'

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1 vaga

Bloco (P8B, pedoB)

Dr. Evilásio José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
1 vaga Cabo Júlio

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N2 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERCODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros

Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1ºVice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares Suplantes

PFL

Átila LIns

Femando Ferro
Joâó Paulo ,
Milton Temer
Wellington Dias

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Femando

Celso Giglio

José Roberto Batochio

Márcio Bittar

PPB

PTB

POT

PP5

4 vagas

Or. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Fernando Coruja

Regis Cavalcante



Suplentes

Armando Abflio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Autor: Poder Executivo

PFL

PSDB

PMDB

Proposição: PEC 136/99

Armando Monteiro
Darc(sio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: HerC';Iano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129·B
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA À

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 136, DE 1999.

QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PAR,.:;
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDêNCI.\\

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES nos

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"

José Carlos Aleluia
Leur Lbmanlo

, Luís Barbosa
Medeiros
Mussa Damas
Neuton Lima
Roland Lavigne

Suplentes

JoãoCoser '
Luiz Sérgio

Valdeci Oliveira
1 vaga

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darc(sio Perondi
Lamartine PoseUa

, MllcioSá
Ricardo lA!:àr

Alex Canziani
AloCzio Santos

Feu Rosa
Mareio Fortes

Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Átila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro

Joaq~im Francisco
LuCs Barbosa

1 vaga

PT

PFL

PSDB

PMDB

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feij6 
Romeu Queiroz
Sílvio Torres

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDêRAL DE TRAN~PORTES,

E OÁ:OUTRAS PROVIDêNCIAS"
Proposição: pL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Jóão Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
32 Vice-Presl~~nte;

Relator: Eliseu Resende (PFL)
Titular~s

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha, "
Neuton Lima 
Oscar Andraçle

li

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

A1cione Athayde
Almir Sá
AryKara

PPB

Júlio Redecker
Telmo Kirst

1 vaga

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
LuiZ Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

André Benessi
B.Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Pedro Henry
Ronaldo Cezar Coelho

PTB

Dumo Pisaneschi Albérico Cordeiro PT

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

EUjácio Siinões

Edinho Araújo (PPS)

PDT

Olímpio Pires

Bloco (PSB, pedoB)

Jandira Feghali

PV

[ 1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Fernando Coruja

PPB

PTB

PDT

Dr. Rosinhp
Henrique Fontan' ,
Profpssor Lulzinr

1 vag

Edmar More 'J \

Jair Bolson."l'
Ricardo Baro' _

Antônio JOlr'",.
Nelson Marqu('_~!'1



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)
João Caldas

Jandira Feghali

'Pedro Eugênio
PPS

1 vaga

José Antonio

Edinho Araújo

Celso Giglio
Walfrido Mares Guia

PTe

POT

Luiz Antonio FleulY
Silas Câmara

SeQretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
12 Vice--Presidente: Jaime Martins (PFL)
22 Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
32 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
22 Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
'32 Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)

Titulares Suplente~

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Dr. Evilásio

Fernando Coruja

PPS

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Paulo José Gouvêa

1 vaga

Alexandra Cardoso

Eurípedes Miranda

1 vaga

José Egydio
Oscar Andrade

Paulo Braga
Robson Tuma
Wilson Braga

2 vagas

Marçal Filho
Osvaldo Biolchi

Osvaldo Reis
Philemon Rodrigues (PL)

2 vagas

PFL

PMOB

Cezar Schinner
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

Darci Coelho (Lic.)
Jaime Martins
João Ribeiro
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
Luciano Castro
Medeiros

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

Femando Marroni
Geraldo Magela
Marcelo Déda
1 vaga

Hugo Biel
Ibrahim Abi-AckeJ
Jonival Lucas Júnior (PFL)

PSOB

PT

PPB

Aldir Cabral Abelardo Lupion
Ciro Nogueira Antônio Gera/do
José Thomaz Nonõ Corauci Sobrinho

Alexandre Santos Laura Cameiro Gervásio Silva
Dr. Heleno Marcondes Gadelha Mário Assad Júnior

Jutahy Júnior Moroni Torgan Reginaldo Gennano
Marcus Vicente Robson Tuma Werner Wanderer

Nicias Ribeiro
1 vaga PMOB

Alberto Mourão Jorge Pinheiro
JoãoColaço Nair Xavier Lobo

Henrique Fontana João Magalhães Philemon Rodrigues (PL)
José Genoíno Jorge Tadeu Mudalen 3 vagas

2 vagas Luís Eduardo (PST)
Pinheiro Landim

PSOB

Gérson Péres Uno Rossi Mário Negromonte
Romel Anízio Rafael Guerra Paulo Kobayashi

Yvonilton Gonçalves Roberto Rocha Sérgio Barros



PT

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

Bonifácio de Andrada
Saulo Pedrosa

3 vagas

Silvio Torres 3 vagas
Zulaiê Cobra
1 vaga

-- ---- PT
Antonio Palocci José Pimentel
Marcos Afonso 3 vagas
Marcos Rolim
Wellington Dias"

PPB
Ary Kara Edmar Moreira
Gerson Peres Jair Bolsonaro
1 vaga Oliveira Filho

PTB

Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson José Carlos Martinez

PDT

Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
1~

Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis
1 vaga

Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

PPB

4vaga8

João Tota
2 vagas

Neiva Moreira Wanderley Martins PTB

Dr. Evilásio

Bloco (PSB, PCdoS)

Jandira Feghali

1 vaga

Neiva Moreira
PDT

Nelson Marquezelli

Seraflm Venzon

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões Cabo Júlio

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165·8
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PP8)
12 Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2g Vice-Presidente: Carlos Santana (pn
3g Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

'.
Titulares Suplentes

PPS

1~a 1w~

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 8/165-8
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N!! 407-G, DE 1996, QUE
"ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 100 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" - PRECATÓRIOS
Proposição: PEC 407-G/96 Autor: Luciano Castro

e Outros

Bloco (PSDB, PTB)

Alofzio Santos
Dadu Picanço

Danilo de Castro
Eduardo Paes

José Carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Pedro Canedo
Vicente Caropreso

Suplentes

André Benassi
Celso Giglio
Duilio Pisaneschi
Lúcia Vânia
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra

Presidente: André Benassi (PSDB)
1g Vice-Presidente: Ricardo Fiuza (PFL)
2g Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3g Vice-Presidente: Nelson Meurar (PPB)
Relator: Milton Monti (PMDB)
Titulares

Ayrton Xerêz

6 vagas

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

PFL

PPS

PMDB

Emerson Kapaz

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino

Benito Gama
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga



João Henrique
Jõrge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Monti
Osvaldo Biolchi
Ricardo Izar

João Ribeiro
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Paes Landim
Ricardo Fiuza
Roberto Brant

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Alberto Mourão
Nelo RocIolfo

4 vagas

PFL

Claudio Cajado
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Mussa Demes
Ronaldo Vasconcellos

Zila Bezerra

1li Vice-Presidente: AnivaJdo Vale (PSDB)
211 Vice-Presidente: Jção Paulo (PT)
311 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)
Titulares

PFL

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

'l

-
Suplentes

Carlito Merss
Fernando Marroni
João Coser
Professor Luizinho

Cleonâncio Fonseca
Fetter Júnior
Nelson Meurer

PT
Antonio Parocei

Avenzoar Arruda
Iara Bernardi

1 vaga

PPB
João Pizzolatti

Luis Carlos Heinze
1 vaga

Armando Monteiro
Carlos Dunga
.Francistônio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

','\ '.-
José Roberto Batochio

POT I Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio

Fernando Coruja Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Crusius

Sérgio Miranda

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

PPS

Régis Cavalcante

PHS

1 vaga

Rubens Furlan

Babá
João Paulo
José Machado
José Pimentel

Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizio

Antonio Carlos Pannunzio Alberto Goldman (PSDB)

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo 11- Sala 165 - B
Telefone: 318-7064 Fax: 318-2140

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

EberSilva

Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, si 165·B
Telefone: 318-8430 Fax: 318·2140

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 472-D, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS" (REGULAMENTAÇÃO

MEDIDAS PROVISÓRIAS)
Proposição: PEC 472-0/97 Autor: Senado Federal

e Outros

Presidente: Ricardo Izar (PMDB)

José Antonio

1 vaga

Fernando Gabeira

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Miranda

Cabo Júlio
PV

Marcos Rollm (PT)



Secretário: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 51165-8
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
.fIXAÇÃO DO SALÁRIO MíNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
12 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
22 Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
32 Vlce-Pre~idente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)
Titulares. ~- , , Suplentes

PT

Avenzoar Arruda Babá
Jair Meneguelli Carlos Santana
Paulo Paim Paulo Rocha
Pedro Celso Waldomiro Fioravante

PPB
Enivaldo Ril:ieiro Almir Sá
Herculano Anghínetti João Tota
Pedro Corrêa Ricardo Barros

PTB
Eduardo Paes Caio Riela
Magno Malta Silas Câmara

POT
Alceu Collares Eurípedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Suplentas

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

Pedro Henry

Autor: Miro Teixeira

Reginaldo Germano Laura Carnero
Robson Tuma Sérgio Barcellos

PT
Marcos Rolim Nilmário Miranda

PPB

Luis Carlos Heinze 1 vaga

POT

Miro Teixeira Neiva Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PSL)

De Velasco Cabo Júlio

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Proposição:

Bloco (PSOB, PTB)

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

PFL

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
12 Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
32 Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)
Titulares

Coriolano
Osvaldo Biochi

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-6
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

--COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"

Proposição Autor: Paulo Octávio

De Velasco

Fátimà Pelaes
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Marcio Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

Átila Lins
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Fernandes

Wilson Braga

Ana Catarina
Francisco Silva (PST)

Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo

2 vagas

Airton Cascavel (PPS)

PV

PFL

PSOB

PMOB

Pedro Eugênio (PPS)

A1merinda de Carvalho
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magálhães
Ronaldo Vasconcellos

João Caldas

Dino Fernandes
Feu Rosa '
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro HenrY
Romeu Queiroz

Barbosa Neto
Damião Feliciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos



Presidente: Paulo OCtávio (PFL)
1º Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSOB)
2º Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMOB)
Titulares Suplentes

Medeiros
Reginaldo Germano

Gilmar Machado

PFL

Aroldo Cedraz (Lic.)
Costa Ferreira

PT

João Grandão
Bloco (PSOB, PTB)

Carlos Mosconi
Oanilo de Castro
Maria Abadia

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra Alcione Athayde

PPB

Pastor Amarildo

Bloco (PMOB,PST,PTN)

Hélio Costa
Osmânlo Pereira

PFL
Paulo Octávio
Ronaldo Vasconcellos

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Jaime Martins
Roberto Brant

Or. Hélio

Agnelo Queiroz

POT

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, pedoB)

OjalmaPaes

PV

Secretárlo(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318·8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO

AUDI~NCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS

CORRELATAS, A REALIZAR-SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"

Presidente: Pinheiro Landim (PMOB)
1º Vice-Presidente: Uno Rossi (PSOB)
2º Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)
Titulares

PT

PPB

1 vaga

Suplentes

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

Lidia Quinan
Max Mauro

Sérgio Carvalho
3 vaga(s)

Bloco (PMOB,PST,PTN)

B.Sá
Carlos Batata
IrisSimões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Femando Gabeira

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8782
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N!! 4.842, DE

1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A
RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS

DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E
AOS PROJETOS DE LEI N95 4579, DE 1998,

4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.

Proposição: PL nº 4.842198 Autor: SENADO FEDERAL

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
12 Vice-Presidente: Pedro Novais (PMOB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSOB)
Titulares

Suplentes

1 vaga

Autor: Gilmar Machado

1 vaga

Herculano Anghinetti

Ayrton Xerêz

pot

PPS

Wanderley Martins

Bloco (PSB, PcdoB)

Proposição:

Aghelo QUeiróz

Edmar Moreira

Pedro Celso

Regis Cavalcante

Olimpio Pires

Bloco (PSOB, PTB)

Aloízio Santos
Uno Rossi
Saulo Pedrosa

Bloco (PMOB, PST, PTN)

3 vagas

Carlos Dunga
Gessilvado lsaias
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
2 vagas

7 vaga(s)

Damião Feliciano
Pinheiro Landim

Albérico Filho
JoãoColaço

Euler Ribeiro

PFL

Eliseu Resende



José Thomaz NonO
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Raimundo Santos
Zéze Perrella

José Múcio Monteiro
Roberto Argenta (PHS)

Roland Lavigne
Ronaldo Vasconcellos

Sérgio Barcellos
Wilson Braga

1 vaga

PT

Marcelo Déda

João Grandão
Valdeci Oliveira
Padre Roque
Valdir Ganzer
1 vaga

PT

PPB

Marcos Afonso

Paulo Rocha

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
De Velasco
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8430

PMOB

PSOB

Bonifácio de Andrada

Henrique Eduardo Alves

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO

FRANCISCO E REVITALIZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1ºVice-Presidente; João Caldas (PL)
22 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
32 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)
Titulares Suplentes
Albérico Filho (PMDB)
Almeida Oe Jesus (Lic.)* (PL)
Aloízio Santos (PSDB)
AntOnio Geraldo (PFL)
AntOnio Jorge (PTB)
Armando Abílio (PMOB)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licen.)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Batinho Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMDB)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clemantino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleubar Carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMOB)
Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (Lic.)* (PFL)
Djalma Paes (PSS)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (PT)
Félix Mendonça (PTS)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo Isaias (PMOS)
Gonzaga Patriota (PSS)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDS)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PPS)
Inácio Arruda (PCdoS)
João Caldas (PL)
João Leão (PSDS)
João Mendas (PMOS)
Joel de Hollanda (PFL)

1 vaga(s)

Dr. Hélio

Nelson Meurer
Salomão Cruz

1 vaga(s)

Marcos Rolim (PT)

PV

PPS

POT
Pompeo de Mattos

Emerson Kapaz

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

Bloco (PSB, PcdoB)

Vanessa Grazziottin 1 vaga(s)

Bloco (PL, PSL)
Paulo José Gouvea Pastor Valdeci Paiva

Fernando Gabeira

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-7056

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDENTIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE LEIS

EM VIGOR, EM FACE DE SUA
MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO

Proposição: Autor: Presidente
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)

PFL

Darci Coelho (Lic.)
-.Jairo-Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha
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Suplentes

. .
• ".' I a;,

Titulares.
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Corrêa (PPB)
Pedro Eugênio (PPS)
Philemon Rodrigues (PL)
Pinheiro Landim (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSDB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
Silas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Walter Pinheiro (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
Secretária: Maria de Fátima Moreira _
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B

Telefone: 318-7060 . \'

SuplentesTitulares
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Unhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonô (PFL)
Laire Rosado (PMDB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcelo Déda (PT)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus (PSDB)
Maria Abadia (PSDB)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSDB)
Mauro Benevides (PMDB)
Múcio Sá (PMDB)
Neiva Moreira (PDT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFL)



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatup. OCD ou DSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porteawlso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou DSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

UI-.20001
petlD • d:z902

RS 3),00
~96,O

RI 127.60
RSO.30
RSO.80

~,62,OO

RS 193,20
R$ 25S,20

RS 0,30
RS 0,80

Os pedidos deveria ser acompanhados de Nota "e Empenbo. Ordem de Pal;ln1ento pelo B..ro do B"'.i1.
Aehcia 3601--1. coa" .- "0500-8. ou recibo de depósito via FAX (Ou61) 12~5"50. a favor do FUNSEEP.
indicando. assinatura pn:tendidl. conforme tabel. de códigos 'dontificadorcs abaixo discriminados:

02oqDZ02902001-3 - Subsecrewia de f.djç(k~ Tic"icllS
02000202992002-1 - Assinlmras de Diários
01ooo202902ooJ-X·- Venda de Editais
02000202902004--8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alicnaçlo de Ben.~ (Icilao)
01000202902001-2 - Secrcleria espeCial de EditoraçJo e Puhlicaç6c5

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕes
PUÇA DOS TREs PODERES SINO> • 8RASfLlA - DF - CEP 70165-900

CGC OO.S30.279/000S-49

Obs.: NIo seJi recebido cheque via catU para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informaç&s pelos telefones (OJCx61) 311-3812 e (0Xx61) :311-38G3.Setviço de AdminislJaÇAo
Econ6mica-Financ:eiralControle de AssinatUlU. com Jos~ Leite. Ivan;r Duanc Mourlo ou Solange Viana
Cava1cante.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES "

TíTULOS PUBLICADOS - 2000/2001

RELATÓRIO SiNTESE DA CONFERÊNCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

85-7365-076-1

R$ 1,10

LDB E LEI DO FUNDEF

RELATÓRIO DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL DE
DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-094-X

R$ 3,30

LEI DE PROTEÇÃO A ViTIMAS EA
TESTEMUNHAS

ISBN: 85-7365-075-3

R$1,10

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
HOMOSSEXUAL

,',
. .!. .o.

t ~ ""..... j' •• l.t 1'lrI ""•• 11110' tll(~'"

I$" . _

ISBN: 85-7365-088-5

R$ 2,20

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL:
UNIVERSALIZAÇÃO DA CIDADANIA

ISBN: 85-7365-077-X

R$1,10

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

, COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 2000/2001

TAXA TOBIN : TRIBUTAÇÃO SOBRE CAPITAIS
VOLÁTEIS PARA O FUNDO DE COMBATE À

POBREZA

ISBN: 85-7365-084-2

R$1,10

PESCA PREDATÓRIA NO LITORAL SUL DO
BRASIL,A

ISBN: 85-7365-086-9

R$1,10

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS [RESOLUÇÃO N° 17. DE 1989] (5.

ED.)

ISBN: 85-7365-068-0

R$ 9,90

O QUE Ê O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

ISBN: 85-7365-091-5

R$1,10

LEI DE IMPRENSA

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE TODOS

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMA<;:AO

COORDÊNAÇAo DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 2000/2001

NORMAS CONEXAS AO REGIMENTO INTERNO'
DA CÃMARA DOS DEPUTADOS

ISBN: 85-7365-082-6

R$ 6,60

REPERTÓRIO EIBLIOGRÁFICO: DEPUTADOS
BRASILEIROS: 51- L.EGISLATURA, 1999·2003

ISBN: 85-7365-070-2

R$ 7,70

LEGISLAÇÃO ELEITORAL (2.ED.)

ISBN: 85-7365-089-3

R$ 8,80

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1900,

~~--~

,~'I'~

ISBN: 85-736$-098-2

R$ 2,20

SEMINÁRIO MULHER, MERCADO E RELAÇÓES
DE TRABALHO

ISBN: 85-7365-108·3

R$ 3,30

POLiTICA INDUSTRIAL

LOCGis de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇAo E INFORMAÇAo

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇCES

TíTULOS PUBLICADOS - 2000/2001

POLiTICAS PÚBLICAS E CIDADilNIA : NOVAS
FORMAS DE ARTICULAÇÃO ESTADO E
SOCIEDADE: A EXPERI~NCIA ITALIANA

ISBN: 85-7365-105-9

R$1,10

SEMINÁRIO COMÉRCIO EXTERIOR

ISBN: 85-7365-090-7

R$ 2,20

SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DE VIDA EM
EMERGÊNCIAS

ISBN: 85-7365-110-5

R$ 23,10

SEMINÁRIO BRASIL 2000: ALTERNATIVAS DE
POLiTICAS ESTRATÉGICAS DE

DESENVOLVIMENTO

ISBN: 85·7365-078-8

R$ 2,20

UTILIZAÇÃO DO AMIANTO E SUAS
ALTERNATIVAS

I

ISBN: 85·7365·106·7

R$ 3,30

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ISBN: 85-7365-101-6

R$2,20

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Oâl'J1lua dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 316-6865. E-máil: publlcacoes.cedi@camara.gov.br



SENAD_O
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDitORAÇÃO
E-PUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 712 PÁGINAS


