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Trânsito) - Institui, no âmbito das Comissões
Permanentes, a Comissão do Trânsito .
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Indicação n2 1.071, de 2000 (Do Sr.
Ronaldo Vasconcellos) - Sugere ao Poder Exe-
cutivo, por intermédio do Ministério do Esporte e
Turismo, a criação da Ouvidoria do Turismo.......... 43540

. Indicação n2 1.072, de 2000 (Do Sr.
Rubehs Furlan) - Sugere ao Poder Executivo, '



43574

43577

43578

43591
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Regozijo com a aprovação, pela Casa, de projeto
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loterias e similares destinados à cultura .

VI - Ordem do Dia
(Não houve apresentação de proposições.)
VII - Comunicações Parlamentares

PAULO PAIM (PT - RS) - Anúncio de rea-
lização dos congressos da Central Única dos Tra
balhadores - CUT, e da Confederação Brasileira
de Aposentados e Pensionistas - COBAP. Luta
em favor dos interesses dos idosos, aposentados
e pensionistas. Unificação dos aposentados e
pensionistas em torno da COBAP .

FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR) 
Elogio ao Presidente Fernando Henrique Cardo
so pelos investimentos realizados nas áreas de
pavimentação e energia elétrica do Estado de
Roraima. Urgente necessidade de implantação
de política agrícola no Estado ..

VIII- Encerramento

COMIss6ES

3 - ATAS DAS COMISSÕES

a) Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, * 72 Reunião (Audiên
cia Pública), em 26-4-00, Termo de Reunião, em
27-4-00, SI! Reunião (Ordinária) em 3-5-00, * 91!
Reunião (Audiência Pública), em 9-5-00, * 1()&
Reunião (Ordinária), em 10-5-00, * 11 1 Reunião,
(Audiência Pública), Em 17-5-00, * 121 Reunião
(Ordinária), em 18-5-00, * 131 Reunião (Ordiná
ria), em 24-5-00, 141 Reunião (Ordinária), em
31-5-00, *151 Reunião, (Audiência Pública), em
6-6-00 e 161 Reunião (Audiência Pública), em
7-6-00 ..

b) Comissão de Educação, Cultura e Des
porto, 241 Reunião (Audiência Pública), em
13-6-00, 251 Reunião (Ordinária), 14-6-00, 261

Reunião Extraordinária (Audiência Pública), em
14-6-00, * 271 Reunião (Audiência Pública), em
15-6-00, *281 Reunião (Audiência Pública),em
20-6-00, * 291 Reunião (Ordinária), em 21-6-00, *
3()& Reunião (Audiência Pública),em 27-6-00,31 1

Reunião (Ordinária), em 28-6-00, 321 Reunião
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43560

43568

43568

43567
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PRESIDENTE (Geraldo Magela) - Tr~lns- tação de recursos para proteção da região ama-
curso do centenário de fundação do Jornal de zônica. Responsabilidade do Governo Fernando
Piracicaba... 43558 Henrique Cardoso pela ocorrência de conflitos

Y--d:ncerramento fundiários no País. 43570

2 - ATA DA 1471 SESSÃO DA CAMJIRA V - Grande Expediente
DOS DEPUTADOS, DA 21 SESSÃO LEGISLATIVA JOSÉ MACHADO (PT - SP) - Transcurso
ORDINÁRIA, DA 511 LEGISLATURA, EM 15 DE do centenário de fundação do Jornal de Plracl-
AGOSTO 2000 caba. Candidatura do orador à Prefeitura Munici-

I - Abertura da sessão pai de Piracicaba, Estado de São Paulo. Perfil so-
11 - Leitura e assinatura da ata da aes- cioeconômico e cultural do Município. 43571

são anterior
111 - Leitura do expediente
IV - Pequeno expediente

GERALDO MAGELA (PT - DF) - Omissão
do Governo Joaquim Roriz diante da escalada da
violência no Distrito Federal. 43559

NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB 
RS) - Acordo celebrado entre o Governo Fedl~ral

e laboratórios farmacêuticos para redução de
preços de medicamentos. Urgência na instalalião
de comissão destinada à definição da política de
medicamentos no País ..

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - GE)
- Início da propaganda eleitoral gratuita pelo rá
dio e pela televisão. Urgente necessidade de
aprovação da reforma polftico-partidária ..

PAULO PAIM (PT - RS) - Má distribuiciãO
de renda como causa da violência no País. Ne
cessidade de incremento da produção de mE,di-
camentos genéricos .

ÁTILA LINS (PFL - AM) - Defesa da apro
vação, pela Casa, do projeto de lei complementar
sobre criação da Região Integrada de Desenvol-
vimento de Manaus - Boa Vista .

FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR) 
Monopólio exercido pela empresa União Casca-
vel no transporte de passageiros no trecho Ma-
naus-Boa Vista-Venezuela .

UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB - CE) 
Conveniência da adoção, pelos Tribunais de c'on
tas do País, de medidas preventivas para treina
mento e qualificação dos servidores, tendo em
vista as exigências da Lei de ResponsabilidElde
Fiscal. .

GERALDO MAGELA (PT - DF - Como lí
der) - Necessidade de abertura de Comi~lão

Parlamentar de Inquérito para investigação do
envolvimento do ex-Secretária-Geral da Pmsi
dência da República, Eduardo Jorge Caldas Pe
reira, em irregularidades no desvio de recursos
públicos.................................................................. 43569

EURípEDES MIRANDA (PDT - RO) 
_ Descaso do Governo Federal relativamente à do-
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(Ordinária), em 29-6-00, 33" Reunião (Ordinária), 1) Comissão Especial' destinada a proferir
em 2-8-00 e 34!! Reunião (Ordinária), em 9-8-00. . 43706 parecer ao Substitutivo do Senado Federal à

c) Subcomissão da CPI destinada a inves- PEC nº 407-~196 (Precatórios),* 1ª Reunião
tigar os Reafustes de Preços e a Falsificação de (Instalação e Eleição do Presidente e Vi-
Medicamentos, Materiais Hospitalares e Insumos ce-Presidentes), em 31-5-00 e *2ª Reunião (Ordi-
de Laboratórios, Ata da Reunião realizada em nária), em 20-6-00. 43835
3-5-00. 43796 *Atas com notas taquigráficas 43835

e) Comissão Especial destinada a proferir 4 - MESA
parecer ao PL nº 1.615/99 (Agência Nacional de 5 - LíDERES E VICE-LíDERES
Transportes), *22" Reunião (Ordinária), em 6 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
24-5-00. 43816 7 - COMISSÕES

Ata da 146ª Sessão, Solene, Matutina,
em 15 de agosto de 2000

Presidência do Sr.: Geraldo Magela, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 19 minutos)

o SR. PRESIDENTE (Geraldo Magela) - De
claro 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. PAULO PAIM, servindo como 2º Secretá
rio procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Magela) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

o SR. JOSÉ MACHADO, servindo como 1º Se
cretário procede a leitura do s~guinte

111 - EXPEDIENTE

Do Sr. Senador Nabor Júnior, Primeiro Secre
tário, em exercício do Senado Federal, nos seguin
testermos:

OFíCIO Nº 1.102 (SF)

Brasília, 4 de novembro de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,

Comunico a Vossa Excelência que o Senado
Federal aprovou, em revisão, nos termos do substi
tutivo em anexo, o Projeto de Lei da Câmara nº 25,
de 1993 (PL nº 3.343, de 1989, nessa Casa), que
"altera os arts. 130, 131, 134 e 147 e revoga o pará
grafo único do art. 146 da Consolidaçao das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452
de 19 de maio de 1943, dispondo sobre a concessão
de férias, e dá outras providências."

Em anexo, restituo um dos autógrafos do pro
jeto originário.".

Atenciosamente, - Senador Nabor Júnior, Pri
meiro-Secretário, em exercício.

. Substitutivo' do Senado Federal ao Pro
jeto de Lei da Câmara nº 25, de 1993 (PL nº
3.343 de 1989, na Casa de origem) que dis
põe sobre o acréscimo de inciso VII ao. art.
131 da Consolidação das Leis do Trabalho".

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Altera os arts. 130, 131, 134 e 147 e

revoga o parágrafo único do art. 146 da



"...........................................................

"............................................" .

M..............................................................

'VII - autorizada por norma legal que
conceda ao empregado o direito de não sofrer
qualquer desconto em sua remuneração ou
salário, em decorrência da mesma ausência.·

"

•............................................................

"§ 32 O período de férias, superior a 20
(vinte) dias poderá ser desdobrado em até
três partes, mediante acordo escrito, indivi
duai ou coletivo."

"Art. 131 "

"Art. 134. Inexistindo acordo escrito, in
dividuai ou coletivo, que regule a matéria de
forma diversa, as férias serão concedidas
por ato do empregador, em um só período,
nos seis meses subseqüentes à data em que
o empregado tiver adquirido o direito." (NR)

"§ 1Q Por decisão unilateral do empre
gador, somente em casos excepcionais as
férias poderão ser concedidas em 2 (dois)
períodos, um dos quais não poderá ser infe
rior a 10 (dez) dias corridos." (NR)

"§ 22 Aos menores de 18 (dezoito) anos
e aos maiores de 50 (cinqüenta) anos de ida
de, as férias serão sempre concedidas de
uma só vez, ressalvado o disposto em acor
do escrito, individual ou coletivo." (NR)

" '

"Art. 147. Na cessação do contrato de
trabalho, o empregado, desde que não haja

"

'VII - autorizada por norma legal que
conceda ao empregado o direito de não sofrer
qualquer desconto em sua remuneração ou
salário, em decorrência da mesma ausência."

"Art. 134. Inexistindo acordo eiscrito, in
dividuai ou coletivo, que regule a matéria de
forma diversa, as férias serão concedidas
por ato do empregador, em um só período,
nos seis meses subseqüentes à data em que
o empregado tiver adquirido o direito." (NR)

§ 1Q Por decisão unilateral de> empre
gador, somente em casos excepcionais as
férias poderão ser concedidas em 2 (dois)
períodos, um dos quais não poderá ser infe
rior a 10 (dez) dias corridos." (NR)

§ 22 Aos menores de 18 (dezoito) anos
e aos maiores de 50 (cinqüenta) anos de
idade, as férias serão sempre concedidas
de uma só vez, ressalvado o dispOÉ?to em
acordo escrito, individual ou coletivo.'" (NR)

"
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Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Senado Federal, 4 de novembro de 1999. - Se-
apr?vada pelo Decreto-Lei nQ 5.452 de 1Q de nadar Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
mala de 1943, dispondo sobre a concessão . ,
de férias, e dá outras providências. . SU~titutIVO do Senado Federal ao Pro

Jeto de Lei da Câmara n2 25, de 1993 (PL n2

O Congresso Nacional decreta: 3.343, de 1989, na Casa de origem), que "dis-
Art. 12 Os arts. 130, 131. 134 e 147 dai Consoli- põe sobre o acréscimo de inciso VII ao art.

dação das Leis do Trabalho - CLT, aprovadal pelo De- 131 da Consolidação das Leis do Trabalho".
ereto-Lei n2 5.452. de 1Q de maio de 1943, passam a Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
vigorar com as seguintes alterações: Altera os arts. 130, 131, 134 e 147 e

"Art. 130................................................. crevoga"do ~arádgrafLo .único do art. 148 da
" . onso I açao as eis do Trabalho - CLT,
....... aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452 de 12 de

"§ 311 O período de férias, supl~rior a 20 maio de 1943, dispondo sobre a concessão
(vinte) dias poderá ser desdobrado em até
três partes, mediante acordo escrijto, indivi- de férias, e dá outras providências.
dual ou coletivo." O Congresso Nacional decreta:

"Art. 131 Art.1
Q

Os arts. 130, 131, 134 e 147 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo De
creto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943, passam a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 130 ..

" "•••••••••••••••••••••••••••••• ' •••• 11 •••••••••••••••••••••••

"Art. 147. Na cessação do contrato de
trabalho, o empregado, desde' que não haja
sido demitido por justa causa, terá direito, na
forma do art. 130, à remuneração relativa ao
perfodo incompleto de férias, na proporção
de 1/12 (um doze avos) por mês dEI serviço
ou fração superior a 14 (catorze) dias." (NR)

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na dat~l de sua
publicação.

Art. 32 Revoga-se o parágrafo único do art. 146
da Consolidação das Leis do Trabalho.
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sido demitido por justa causa, terá direito, Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
na forma do art. 130, à remuneração relativa publicação.
ao período incompleto de férias, na propor- Art. 3º Revoga-se o parágrafo único do art. 146
ção de 1/12 (um doze avo) por mês de ser- da Consolidação das Leis do Trabalho.
viço ou fração superior a 14 (catorze) dias." Senado Federal, 4 de novembro de 1999. - Se-
(NR) nador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM: PL. 03343 1989 PROJETO DE LEI (CD)
ORGÃODEORIGEM: CAMARADOS DEPUTADOS 15081989
SENADO: PLC 00025 1993
CAMARA: PL. 03343 1989

AUTOR DEPUTADO: RITA CAMATA PMDB ES
EMENTA DISPÕE SOBRE O ACRESCIMO DE INCISO VII AO ART. 131 DA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.
DESPACHO INICIAL

(SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
PROPOS-ANEXADAS

PLC 00038 1993 PLC 00118 1993 PLC 00009 1995
ULTIMA AÇÃO

RMCD REMETIDO A CAMARA OOS DEPUTADOS
27 10 1999 (SF) SUBSECRETARIA 00 EXPEDIENTE (SF)(SSEXP)

1800 RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 27 DE OUTUBRO DE 1999.
ENCAMINHADO A:

(SF) SUBSECRETARIA 00 EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 27 10 1999
TRAMITAÇÃO

19031993 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA.

1903 1993 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CASo
DCN220 04 PAG 2498.

0204 1993 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
RELATOR SEN LAVOISIER MAlA.

24 06 1993 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
AO SCP, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SSCLS.

2406 1993 (SF) SERVIÇO COMISSÕES PERMANENTES (SF) (SCP)
DESPACHO A SSCLS A PEDIDO.

25 06 1993 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAS PARA A TRAMITAÇÃO NORMAL.

25061993 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
RETORNA AO GABINETE DO SEN LAVOISIER MAIA. PLC000251993

07 12 1994 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELO SEN LAVOISIER MAIA, PARA REDISTRIBUIÇÃO.

24041995 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCWS (CAS)
ENCAMINHADO AO SCP, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SSCLS
DE TRAMITAÇÃO CONJUNTA.

0305 1995 (SF) PLENARlO (pLEN)
LEITURA RQ. 664, DO SEN WALDECK ORNELAS, SOLICITANDO
TRAMITAÇÃO CONJUNTA COM OS PLC 00031, 00012, 00009,
00008,00007,00006,00019,00022 1995;00142,00135,
00134,00108,00101,00094,00074,00063,00062,
00050, 00032 1994; 00093, 00211, 00208, 00206, 00154,
00151,00118,00071,00041,00038,00036,00010 1993;
00097,000751992; PLS 00060 E000761995.
DCN2 04 05 PAG 7272.

03 05 1995 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 664, DE TRAMITAÇÃO
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CONJUNTA).
12 05 1995 (SF) PLENARIO (PLEN)

INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ. 664, DE
TRAMITAÇÃO CONJUNTA).

12 05 1995 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADO O RQ. 664.

12 05 1995 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES.
DCN2 13 05 PAG 8204.

1505 1995 (SF) SERVIÇO COMISSÕES PERMANENTES (SF) (SCP)
ENCAMINHADO A CAS PARA EXAME DA MATERIA.

20 06 1995 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN W ALDECK ORNELAS.

11 12 1996 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELO SEN 'wALDECK ORNELAS COM PARECER FAVaRAVEL
AOS PLC 00075 E 00097 1992, PLC 00025. 00118 E 00208
1993, PLC 00063,00094.00135 E 00142 1994. PLC 00006,
00007,00008.00009.00019 1995, E O PLC 00060 1995 NA
FORMA DO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO PLC 00075 1992; PELA
REJEIÇÃO DOS PLC 00010, 00036. 00041, 00071, 00151,
00154,00206 E 00211 1993, PLC 00032,00050,00062,
00074, 0010S E 00134 1994, PLC 00012,00022,00031 E
00076 1995; BEM COMO PELA PREJUDICIALIDADE DOS PLC 00038
E 00093 1993, E PLC'eOl0 l 1994.

21 08 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCAMINHADO AO SACl?, A TENDENDO SOLICITAÇÃO DA SSCLS;
TRAMITAM EM CONJUNTO COM OS PLC 00031, 00012, 00009,
00008,00007,00006,00019,000221995,00142,00135,
00134,00108,00101,00094,00074,00063,00062,00050,
00032 1994,00093,00211, 0020S, 00206,00154,00151.
00118.00071, 00041, 0003S, 00036,00010 1993,00097,
00075 1992, E OS PLS 00060. 00076 1995.

21 OS 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 21 DE AGOSTO DE 1997.

22 08 1997 (SF) SECRETARIA GERAL DA MESA (SGM)
1500 RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 22 DE AGOSTO DE 1997.

26 08 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA RQ.595, DO SEN LUCIO ALCANTARA, SOLICITANDO
TRAMITAÇÃO CONJUNTA DO PLC 00073 1996 COM O PLS 00151
1993, COM O QUAL A PRESENTE MATERIA TRAMITA EM CONJUNTO
COM OS PLC 00075 E 00097 1992; 00010, 00036. 0003S,
00041,00071,00093,00118,00154,00206,00208,00211
1993;00032,00050,00062,00063,00074,00094,00101,
0010S, 00134, 00135 E 00142 1994; 00006, 00007, 00008,
00009,00012,00019,00022 E 00031 1995, E COM OS PLS
00060 E 00076 1995.
DSF 27 OS PAG 1731 I.

26 08 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLusAo ORDEM DO DIA (RQ. 595, DE TRAMITAÇÃO
CONJUNTA).

26 08 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA o DIA 16 DE SETEMBRO DE 1997 (RQ. 595).

11 09 1997 (SP) PLENARIO (PLEN)
A PRESIDENCIA I1'TFORlVlA AO PLENARIO QUE TRANSFERIU A
MATERIA PARA j ORDEM DO DIA DA SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO
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DE 1997.
DSF 1209 PAG 18648.

11 09 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 595, DE TRAMITAÇÃO
CONJUNTA).

_18 09 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ. 595, DE
TRAMITAÇÃO CONJUNTA).

1809 1997 (SF) PLENARIO (PLEN) VOTAÇÃO APROVADO O RQ. 595.
1809 1997 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES.
_ DSF 1909 PAG 19611 E 19612.

1909 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 19 DE SETEMBRO DE 1997.

27 01 1998 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCAMINHADO AO SACP, ATENDENDO A SOL--rctTAÇÃO DA SSCLS.

27 01 1998 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

3001 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA RQ. 067, DO SEN ADEMIR ANDRADE, SOLICITANDO O
DESAPENSAMENTO DA MATERIA COM OS PLC 00075 E 00097 1992;
PLC 00010,00036,00038,00041,00071,00093,00118,
00151,00154,00206,00208 E 00211 1993; PLC 00032,
00050,00062,00063,00074,00094,00101,00108,00134,
00135 E 00142 1994; PLC 00006, 00007, 00008,00009,
00012, 00019, 00022, 00031 1995 E OS PLS 00060 E 00076
1995, E O PLC 00073 1996, BEM COMO O APENSAMENTO DO PLC
00118,00025,00038 1993 E 00009 1995; PLC 00075 1992,
00012,00006,00019 1995 E 00093 1993; E OS PLC 00211
1993 COM O PLC 00022 1995, O PLC 002061993,00063,
00108 1994, O PLS 00076 1995 COM OS PLC 00094,00134,
00074 1994,00008 1995,00041 1993 E O PLC 00142 1994.
DSF 3101 PAG 1944.

3001 1998 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 067, DE TRAMITAÇÃO
CONJUNTA).

1302 1998 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA OS DE MARÇO DE 1998 (RQ. 067).

05 03 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ. 067).

05 03 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 150, DOS SEN HUGO
NAPOLEÃO E EDISON LOBÃO, SOLICITANDO O ADIAMENTO DA
VOTAÇÃO DO RQ. 067. PARA O DIA 16 DE ABRIL DE 1998.
DSF 06 03 PAG 3426.

16 04 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ. 067).

16 04 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 VOTAÇÃO APROVADO RQ. 067.

1604 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 FICAM DESAPENSADOS OS PLC 00075 E 000971992;
00010.00025,00036,00038,00041.00071,00093,00118,
00151,00154,00206,00208 E 00211 ]993; 00032, 00050,
00062.00063,00074,00094,00101,00108.00134,00135
E 00142 1994; 00006,00007,00008,00009,00012,00019,
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00022 E 0003L199-S~OO073 1996; PLS 00060 E 00076 1995,
E PASSAM A TRAMITAR EM CONJUNTO DE ACORDO COM OS GRUPOS
ABAIXO DISCRIMINADOS: 1 - PLC 00025, 00038, 00118 1993;
00009 1995; 2 - PLC 00075 1992; 00093 1993; 00006,
00012,00019 1995; 3 - PLC 00211 1993; 00022 1995;
4 - PLC 00206 1993; 0006:3, 00108 1994;
5 - PLS 00076 1995; PLC 00041 1993; 00074, 00094,
00134,00142 1994; E 00008 1995.

16 04 1998 (SF) MESA DIRETORA
1000 DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES.
DSF 1704 PAG 6773.

1604 1998 (SF) SERVIÇO-DE- AP0IO-eOMISSÔES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CAS

17 04 1998 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
RECEBIDO NESTE ORGJ~O,EM 17 DE ABRIL DE 1998, PARA
REDISTRIBUIÇÃO.

13 OS 1998 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
REDISTRIBUIÇÃO AO SlEN LEONEL PAIVA. (TRAMITA EM CONJUNTO
COM OS PLC 00038, 0011:81993; E 00009 1995).

20 OS 1998 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELO SEN LEONEL PAIVA, PARA REDISTRIBUIÇÃO.
(TRAMITANDO EM CONJUNTO COM OS PLC 00038 E 00118 1993 E
00009 1995).

28 OS 1998 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
REDISTRIBUIÇÃO AO SlEN ODACIR SOARES. (TRAMITANDO EM
CONJUNTO COM OS PLC 00038, 00118 1993; E 00009 1995).

21 10 1998 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELO RELATOR SEN ODACIR SOARES. COM MINUTA
DE PARECER APRESENTANDO SUBSTITUTIVO AO PLC 00025 1993.
NO QUAL SE ACOLHE T AMBEM Ó CONTEUDO DOS DEMAIS PROJETOS
QUE TRAMITAM EM CONJUNTO.

04 11 1998 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
A COMISSÃO APROVA0 PARECER DO RELATOR SEN ODACIRLC000251993
SOARES, PELA APRESENTAÇÃO DE SUBSTITUTIVO AO
PLC 00025 1993. E PELA PREJUDICIALIDADE DOS
PLC 000381993, PLC 001181993 E PLC 00009 1995. QUE
FORAM ACOLHIDOS PARCIALMENTE NO SUBSTITUTIVO.

OS 11 1998 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCAMINHADO AO SACP.

06 11 1998 (SP) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

09 11 1998 (SF) SUBSEC. COO~D.LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI LEGISLAÇÃO ClTADA NO PARECER CONFORME FLS. 21/22.

16 11 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 576 .. CAS, REFERENTE A MATERlA E AOS PLC
00038 1993,001181993 E 000091995, QUE TRAMITAM EM
CONJUNTO, CONCLUINDO PELA APRESENTAÇÃO DE SUBSTITUTIVO
(EMENDA 1 - CAS), SENDO ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO)
DIAS UTEIS PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS.
DSF 17 11 PAG 15733 A 1.5736.

1711 1998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS: DE 18 A 24 11 98.

25 11 1998 (SF) PLENARlO (PLEN) 1000 COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO
PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS, DEVENDO A MATERIA SER
INCLUIDA EM ORDEM DO DIA OPORTUNAMENTE. (TRAMITANDO EM
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CONJUNTO COM OS PLC 00038 1993, PLC 00118 1993 E PLC 00009 1995).
DSF 26 II PAG 16960.

18 02 1999 (SF) SECRETARIA GERAL DA MESA (SGM)
OS PLC 00038 E 00118 1993, QUE TRAMITAVAM EM CONJUNTO COM
A PRESENTE MATERIA, FORAM ARQUIVADOS NOS TERMOS DO ART.
332 E 333 DO RlSF.

23 02 1999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA 25 DE FEVEREIRO DE 1999.

25 02 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO
(TRAMITANDO EM CONJUNTO COM O PLC 00009 1995).

25 02 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 045, DE AUTORIA DO SEN
BELLO PARGA, SOLICITANDO O ADIAMENTO DA DISCUSSÃO DA
MATERIA, A FIM DE QUE SEJA OUVIDA ACAB.

25 02 1999 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES. DSF 26 02 PAG 3653.

25 02 1999 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 25 DE FEVEREIRO DE 1999.

25 02 1999 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENCAMINHADO A CAE.

03 03 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
RELATOR SEN BELLO PARGA.

13 04 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
RECEBIDO NESTA DATA, MINUTA DE RELATORIO DO SEN BELLO
PARGA, DEVIDAMENTE ASSINADA, FAVORAVEL AO SUBSTITUTIVO
APRESENTADO PELA CAS AO PROJETO, SUPRIMINDO-SE DO TEXTO
A NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 147 DA CLT, PELO ART. 1°, E
TAMBEM, PELA SUPRESSÃO DO ART. 3°, QUE TRATA DA REVOGAÇÃO
DO PARAGRAFO UNICO DO ART. 146 DA CLT, E PELA
PREJUDICIALIDADE DO PLC 00009 1995.

13 04 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
ENCAMINHADO AO RELATOR, SEN BELLO PARGA, PARA REEXAME.

08 06 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
A COMISSÃO REJEITA O PARECER DO SEN BELLO PARGA QUE PASSA
A CONSTITUIR VOTO SEPRADO VENCIDO, DEVIDAMENTE ANEXADO AO
PROCESSADO. E DESIGNADO RELATOR DO VENCIDO O SEN JOSE
EDUARDO DUTRA, QUE ACOLHE A EMENDA 1 - CAS (SUBSTITUTIVO)
OFERECIDA AO PLC 00025 1993, QUE PASSA A RECEBER A
DENOMINAÇÃO DE EMENDA 1 '- CAS E CAE (SUBSTITUTIVO),
CONCLUINDO, AINDA, PELA PREJUDICIALIDADE DO
PLC 00009 1995.

OS 06 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
ENCAMINHADO A SSCLS.

0906 1999 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO PLENARIO PARA LEITURA DO PARECER DA CAB.

14 06 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA PARECER 369 - 'CAE, FAVORAVEL AO SUBSTITUTIVO DA
CAS E PELA PREJUDICIALIDADE DO PLC 00009 1995. COM O QUAL
TRAMITA EM CONJUNTO.
DSF 1506 PAG 15221 A ~5223.

1405 1999 (SF) SuaSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
~, AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA.

21' 09 1999 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA OS DE OUTUBRO DE 1999.
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05 10 1999 (SF) PLEN'ARIO (PLEN) INCLUSÃO ORDEM 00 DIA DISCUSSÃO TURNO
UNICO (TRAMITANDO EM CONJUNTO COM OPLC 00009 1995).

05 10 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA.

05 10 1999 (SF) PLENARIO (pLEN)
VOTAÇÃO APROVADO OSUBSTITUTIVO (EMENDA 1-CAS ECAE),
FICANDO PREJUDICADOS OPROJETO EOPLC 00009 1995, COM O
QUAL TRAMITAVA EM CONJUNTO.

05 10 1999 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO ACDIR, PARA AREDAÇÃO DO VENCIDO PARA OTURNO
SUPLEMENTAR.
DSF 06 10 PAG 26689 E2ti690.

11 10 1999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO PLENARIO.

11 10 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 796· CDIR, OFERECENDO AREDAÇÃO DO
VENCIDO PARA OTURNO SUPLEMENTAR, RELATOR SEN CARLOS
PATROCINIO.
DSF 12 10 PAG 27211.

11 10 1999 (Sf) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSllo ORDEM 00 DIA, REDAÇÃO 00 VENCIDO.

27 10 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM 00 DIA DISCUSSÃO TURNO SUPLEMENTAR, DO
SUBSTITUTIVO 00 SENADO AO PROJETO.

27 10 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA, SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.

27 10 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
AREDAÇÃO FINAL EDADA COMO DEFINITIVAMENTE APROVADA,
NOS TERMOS DO ART. 284 DO REGIMENTO INTERNO.

27 10 1999 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO ACAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF 28 10 PAG 28618. J

2710 1999 ÀCÂMARA DOS DE'PUTADOS COM OF/SF N° .i.I.~II99



Brasília, 23 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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Dispõe sobre o acréscimo de inciso VII Do Sr. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Pre-
ao art. 131 da Consolidação das Leis do sidente da Comissão de Constituição e Justiça e
Trabalho. de Redação, nos seguintes termos:

OF. Nº507-P/2000-CCJRo Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 131 da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº5.452, de 1º de
maio de 1943, com a redação dada pelo Decreto-lei
nº 1.535, de 13 de abril de 1977, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso VII:

"Art. 131 ..

VII - autoriza por normas especiais e
legais que estabeleçam o direito do empre
gado de não sofrer qualquer desconto em
sua, remuneração ou salário."

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 16 de março de 1993.

Do Sr. Deputado Waldemir Moka, Vi-
ce-Presidente no exercício da Presidência da Co
missão de Agricultura e Política Rural, nos se
guintes termos:

OFíCIO Nº 486/2000

Brasília, 20 de junho de 2000

A Sua Excelência, o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 58 do Regimento Interno
desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em
reunião ordinária realizada hoje, esta Comissão apro
vou o parecer favorável do Relator, Deputado Xico
Grazíano, ao Projeto de Lei nº 4.495-A/98, com subs
titutivo, com adoção parcial do substitutivo da Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias. O Deputado Nilson Mourão absteve-se de
votar.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a plubli
cação do referido projeto e do parecer à ele ofereci
do.

Respeitosamente, - Deputado Waldemir
Moka, Vice-Presidente no exercício da presidência.

Publique-se.
Em 15-8-2000. - Michel Temer, Presi

dente

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 21 de junho do corrente, dos
Projetos de Lei nºs 2.990/97 e 2.053/99, apensado.

Solicito a Vossa Excelência, autorizar a publicação
dos referidos projetos e pareceres a eles oferecidos.

Cordialmente, Deputado Ronaldo Cezar Coelho.

Publique-se.
Em 15-8-2000. - Michel Temer, Presi

dente

OF. Nº 524-P/2000 - CCJR

Brasília, 29 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente;
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, os Projetos de Lei nºs
2.129/96 e 545/99 e 2.242/99, apensados, apreciados
por este Orgão Técnico, em 27 de junho do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Ronaldo Ce~ar Coelho, Presidente.

Publique-se.
Em 15-8-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Of. Nº P-62~/OO

Brasília, 22 de agosto de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a reconstituição do

Projeto de Lei nº 4.548A/1998, de autoria do Deputado
José Thomaz Nonê, que "dá nova redação ao ca-



Publique-se.
Em 15-8-2000. - Michel Temer, Presi

dente

Do Sr. Deputado Pedro Wilson, Presidente
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
nos seguintes termos:

OFíCIO Nº P-177/2000

Brasília, 28 de junho de 2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidymte da Câmara dos Deputados
NESTA

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
rejeição do Projeto de Lei nº 2.469/2000 - do Sr. José
Carlos Coutinho - que "dispõe sobre reservas das va
gas nas escolas públicas de 1º e 2º grau para alunos
da rede privada", para publicação da referida proposi
ção e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, Deputado Pedro Wilson, Pre
sidente.

Publique-se.
Em 15-8-2000. - Michel Temer, Presi

dente

OFíCIO Nº P-179/2000

Brasília, 28 de junho de 2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
rejeição do Projeto de Lei nº 1.906/99 - do Sr. Pom
peo de Mattos - que "altera o art. 48 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996 e dá outras providênci
as", para publicação da referida proposição e do pare
cer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Pedro Wilson,
Presidente.
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put do art. 32 da Lei nº 9.605, de fevereiro de 1998, Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica-
que dispõe sobre as sanções penais e aciministrati- ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
vas derivadas de condutas e atividades lesivas ao Respeitosamente, Deputado Salatiel
meio ambiente, e dá outras providências", em virtude Carvalho, Presidente
de o mesmo ter sido extraviado no gabinetl3 do Depu- Publ"q e-se
tado Dr. Rosinha, relator da proposição. E 1

1
5 u8 200'0 M" h I T P'm - - . - IC e emer resl-

Certo de contar com a habitual atenção de Vos- dente. '
sa Excelência, renovo protestos de elevada estima e
consideração.

Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 1-9-2000. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Brasília, 28 de junho de 2000

A sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Do Sr. Deputado Salatiel Carvalho, Presi
dente da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, nos seguintes ter
mos:

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 2.186/1999.

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

Respeitosamente, Deputado Salatiel
Carvalho, Presidente.

Publique-se
Em 15-8-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OFTP Nº 135-A/2000

Sonhar Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, disposto no art.

58 do Regimento Interno, a apreciação, pardo Projeto
de Lei no 2.252/1999.

OFTP Nº 135/2000

Brasília, 28 de junho de 2000

A sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta



Publique-se.
Em 15-8-2000. - Michel.Temer, Presi

dente
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Brasflia, 28 de junho de 2000.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,

do Regimento Interno, comunico a V. Ex!! que a Co
missão de Viação e Transportes,em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 1.386/99
- do Sr.Wanderley Martins - que "insere parágrafo
único no art. 85 da Lei nE 9.503, de 1997, que instituiu
o Código de Trânsito Brasileiro", e rejeitou o Projeto
de Lei nº 1.990/99, apensado.

Atenciosamente, - Deputado Barbosa Neto,
Presidente.
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Do Sr. Deputado Cleuber Carneiro, Presi- OF. P-79/00
dente da Comissão de Seguridade Social e Famí-
lia, nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 150/2000-P
,

Brasília, 28 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno,
a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº1.966/99.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do respectivo parecer.

Respeitosamente, - Deputado Cleuber Carnei
ro, Presidente.

OF. P-81/00

Publique-se.
Em 15-8-2000. - Michel Temer, Presi

dente

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

OF. P-77/00

Brasília, 28 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58, ca
put, do Regimento Interno, comunico a V. Ex!!
que a Comissão de Viação e Transportes, em re
união ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto
de Lei ni 2 .~911 00 - do Senado Federal (PLS
nE 380/99) - que "altera dispositivos da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro, de modo a permitir dispensa
de exame de saúde a categorias profissionais es
pecíficas".

Atenciosamente, - Deputado Barbosa Neto,
Presidente. .

Publique-se.
Em 15-8-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Brasília, 28 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente, .
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,

do Regimento Interno, comunico a V. Ex!! que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinná
ria realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nS!
1.420/99 - do Sr. Alberto Mourão - que "altera a reda
ção do inciso IX do art. 22, Lei nE 9.503/97, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro".

Atenciosamente, - Deputado Barbosa Neto,
Presidente.

Publique-se.
Em 15-8-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!l275, DE 2000

(Da Sra. Luiza Erundina e outros)

Dá nova redação ao § 62 da Consti
tuição Federal, acrescenta o § 6l!-A ao
mesmo dispositivo, bem como acrescen
ta o art. 77 ao Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias, subordinando as
polícias civis e militares aos Prefeitos
dos municípios brasileiros.

(Apense-se à Proposta de Emenda à
Constituição nº 218, de 1995.)



As peculiaridades de cada município e das
respectivas regiões, a proximidade do munícipe
com os policiais em exercício no município e o en
curtamento da distância entre comandantes e co
mandados conduzirão a uma efetiva integração da
polícia com a comunidade, possibilitando o au
mento da eficiência e o aprimoramento dos servi
ços policias.

Assim, a polícia civil municipal, que terá o
delegado de carreira como seu dirigente, exercerá
as funções de polícia judiciária e será responsável
pela investigação e apuração das infrações penais
cometidas dentro da circunscrição territorial do
município.

Por sua vez, a polícia militar terá por missão o
policiamento ostensivo e a preservação da ordem
pública, igualmente na circunscrição territorial do
Município.

Saliente-se, que sob o aspecto de competên
cia territorial nada mudará em relação ao que vi
gora atualmente. Embora subordinada aos gover
nadores do Estado, do Distrito Federal e dos terri
tórios, as polícias, civil e militar, exercem suas
funções rigorosamente dentro de circunscrições
Municipais. Assim, cada município já conta com
seus distritos policiais atuando em áreas predeter
minadas o mesmo ocorrendo com a polícia militar,
dividida em cada Município em companhias e ba
talhões.

Com a modificação ora proposta, as polícias
civil e militar, nos municípios com população supe
rior à 200 mil habitantes, passarão a ser subordina.
das não mais aos governadores, mas aos prefeitos
municipais.

Os municípios, para a formação dos primei
ros contingentes, firmarão convênios com os go
vernadores, com o fim de transferir os efetivos e
os equipamentos necessários aos serviços de am
bas as polícias. Esses convênios também poderão
ser celebrados visando a transferência de todo o
acervo patrimonial de ambas as polícias, para
cada Município.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2000.
Deputada Luiza Erundina, PSB/SP.

§ 62-A Os Municípios com mais de qui
nhentos mil habitantes poderão organizar
suas próprias polícias, civil e militar, que te
rão as mesmas competências previstas,
respectivamente, nos parágrafos 4º e 5º,
desse artigo. (NR)

§ 62 As polícias militares e corpos de
bombeiros militares, forças auxiliares e reser
vas de Exército subordinam-se, juntamente
com as polícias civis, aos Governadores dos
Estados, do Distrito Federal e do Temlórío,
salvo nas hipóteses previstas nesta Constitui
ção para que as polícias militares, corpos de
bombeiros militares e polícias civis se subordi
nem aos prefeitos municipais. (NR)
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se- turas policiais tendem a adquirir vida institucional
nado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da própria voltada para si, distante dos reclamos soci-
Constituição Fed~ral, promulgam a seguiDt!;l emen... ais e imunes a voz de comando do Governo do
da ao texto constitucional: Estado.

Art. 12 O § 62 do art. 144 passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 144 ..

Art. 32 É incluído o art. 77 ao Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, com li seguinte
redação:

"Art.?? Para a organização inicial de
suas polícias, civil e militar, cada Município
celebrará convênios com o G()verno de
Estado ou Território objetivando a transfe
rência do efetivo, equipamentos e todo o
acervo patrimonial de ambas as polícias,
existentes na circunscrição territDr'ial respec
tiva, ao Município."

Art. 42 Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

Justificação
A necessidade de um eficiente combate à crimi

nalidade crescente nos centros urbanos de maior
densidade populacional, está a exigir medidas que al
terem as bases em que se assenta o sisteima de se
gurança pública.

Uma dessas medidas diz respeito à descen
tralização dos serviços policiais. As grandes estru-

Art. 2º Fica acrescido, no art. 144 da Constitui
ção Federal, o § 62-A com a seguinte redslção:

"Art. 144 .
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Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: LUÍZA ERUNDINA E OUTROS

Data de Apresentação: 03/08/00

Ementa: Dá nova redação ao § 6° da Constituição Federal, acrescenta o §
6°A ao mesmo dispositivo, bem como acrescenta o art. 77 ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, subordinando as
polícias ciVÍs e militares aos Prefeitos dos Municípios brasileiros.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de-Assinaturas: :Conflrmadas
INão Conferem
ILicenciados
!Repetidas
/IIegrveis
jRetiradas

175:
009:

0161
,

0001

000:

Assinaturas Confirmadas
1 AOÃOPRETTO PT RS

2 AFFONSO CAMARGO PFL PR

3 AGNALDO MUNIZ PPS RO

4 AGNELO QUEIROZ PCdoB DF

5 AIRTONDIPP PDT RS

6 ALBERTO FRAGA PMDB DF

7 ALBERTO MOURÃO PMDB SP

8 ALDO ARANTES PCdoB GO

9 ALDO REBELO pedoS SP

10 ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ

11 ALOIZIO MERCADANTE PT SP

12 ALOlzlO SANTOS PSDB es
13 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE

14 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB SP

15 ANTONIO DO VALLE PMOB MG

16 ANTONIO PALOCCI PT SP

17 ARLINDO CHINAGLlA PT SP

18 ARMANDO ABILIO PMDB PB

19 ATILALlRA PSOB PI

20 AUGUSTO FARIAS PPB AL..
PB21 AVENZOAR ARRUDA PT

22 AYRTON XER~Z PPS RJ

23 BABÁ PT PA

24 BEN-HUR FERREIRA PT MS
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25 BISPO WANDERVAL.
26 CARLrTO MERSS
27 CARLOS DUNGA
28 CARLOS SANTANA
29 CELSO JACOS
30 CELSO RUSSOMANfNO
31 CLEMENTINO COELHO
32 CLOVIS VOLPI
33 DE VELASCO
34 DJALMA PAES
35 DOMICIANO CABRAIL
36 DR. EVILÁSIO
37 DR. HÉLIO
38 DR. ROSINHA
39 EBER SILVA
40 EDINHO ARAÚJO
41 EDINHO BEZ
42 EDIR OLIVEIRA
43 EDUARDO BARBOSA
44 EDUARDO CAMPOS
45 EDUARDO JORGE
46 EDUARDO PAES
47 ELCIONE BARBALHC:>
48 ELISEU RESENDE
49 EMERSON KAPAZ
50 ENIO BACCI
51 ESTHER GROSSI
52 EULER MORAIS
53 EUNfclO OLIVEIRA
54 EURICO MIRANDA
55 EURlpEDES MIRAN[)A
56 EVANDRO MILHOME:N
57 EXPEDITO JÚNIOR
58 FERNANDO CORUJA
59 FERNANDO FERRO
60 FERNANDO GABEIRA
61 FERNANDO GONÇALVES
62 FERNANDO ZUPPO
63 FRANCISCO SOUSA.
64 GERALDO MAGELA
65 GERALDO SIMOES
66 GESSIVALDO ISAIAS
67 GIVALDO CARIMBÃC:>
68 GONZAGA PATRIOTA
69 HAROLDO LIMA
70 IBeR~ FERREIRA
71 IÉDIO ROSA
72 INÁCIO ARRUDA

PL
PT
PMDB
PT
PDT
PPB
PPS
PSDB
PSL
PSB
PMDB
PSB
PDT
PT
PDT
PPS
PMDB
PTB
PSDB
PSB
PT
PTB
PMDB
PFL
PP$
PDT
PT
PMDB
PMDB
PPB
PDT
PSB
PFL
POT
PT
PV
PTB
POT
PDT
PT
PT
PMDB
PSB
PSB
PCdoS
PPB
PMDB
PCdoS
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SP
SC
PB
RJ
RJ
SP
PE
SP
SP
PE
PS
SP
SP
PR
RJ
SP
SC
RS
MG
PE
SP
RJ
PA
MG
SP
RS
RS
ao
CE
RJ
RO
AP
RO
SC
PE
RJ
RJ
SP
MA
DF
BA
PI
AL
PE
BA
RN
~J

CE
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73 INALDO LEITÃO
74 JAIR BOLSONARO
75 JAIR MENEGUELLI
76 JANDIRA FEGHALI
77 .JOÃO ALMEIDA
78 JOÃO CALDAS
79 JOÃO FASSARELLA
80 JOÃO GRANDÃO
81 JOÃO HERRMANN NETO
82 JOÃO MAGALHÃES
83 JOÃO PAULO
84 JO~O SAMPAIO
85 .JOAQUIM FRANCISCO
86 .JORGE PINHEIRO
87 .JOSÉ DIRCEU
88 JOSÉ GENOfNO
89 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
90 JOSÉ THOMAZ NONO
91 .JOVAIR ARANTES
92 JÚLIO DELGADO
93 JUTAHY JUNIOR
94 LAURA CARNEIRO
95 LÉO ALCÂNTARA
96 LIOIA QUINAN
97 LINCOLN PORTELA
98 LUCI CHOINACKI
99 LUIS CARLOS HEINZE
100 LUIZ ANTONIO FLEURV
101 LUIZ MAINARDI
102 LUIZ SÉRGIO
103 LUIZA ERUNDINA
104 MAGNO MALTA
105 MANOEL SALVIANO
106 MARCELO DÉDA
107 MÁRCIO MATOS
108 MARCUS VICENTE
109 MARIA ABADIA
110 MARIA 00 CARMO LARA
111 MAURO BENEVIDES
112 MAX MAURO
113 MILTON MONTI
114 MIRIAM REID
115 MOACIR PIOVESAN
116 MORONa TORGAN
11:7 MURILO DOMINGOS
11"8 NELSON MARCHEZAN
1 f9 NELSON MARQUEZELLI
1-20- -NELSON PELLEGRINO

PSDB
PPB
PT
pedoS
PSOS
PL
PT
PT
PPS
PMDB
PT
PDT
PFL
PMOB
PT
PT
POT
PFL
PSOS
PMOS
PSOS
PFL
PSDS
PSOS
PSL
PT
PPS
PTB
PT
PT
PSB
PTS
PSOS
PT
S.PART
PSDS
PSOB
PT
PMOB
PTB
PMOB
POT
POT
PFL
PTB
PSOS
PTB
PT
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PB
RJ
SP
RJ
BA
AL
MG
MS
SP
MG
SP
R.J
PE
DF
SP
SP
SP
AL
GO
MG
BA
RJ
CE
GO
MG
se
RS
SP
RS
RJ
SP
ES
ce
SE
PR
ES
DF
MG
eE
es
SP
R.J
PR
CE
MT
RS
SP
BA
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121 NEUTON LIMA
122 NEY LOPES
123 NICE LOBÃO
124 NILTON BAIANO
125 OOELMO LEÃO
126 OLIVEIRA FILHO
127 OSMAR SERRAGLIO
128 OSVALDO SOBRINH()
129 PADRE ROQUE
130 PAULO BALTAZAR
131 PAULO DELGADO
132 PAULO JOS~ GOUV~:A.

133 PAULO MARINHO
134 PAULO·OCTÁVIO
135 PAULO PAIM
136 PEDRO CELSO
137 PEDRO CHAVES
138 PEDRO CORR~
139 PEDRO EUGl:NIO
140 PEDRO FERNANDES
141 PEDRO VALADARES
142 PHILEMON RODRIGlJES
143 PROFESSOR LUIZINI-IO
144 RAFAEL GUERRA
145 REGIS CAVALCANTE.
146 RICARDO BERZOINI
147 RICARDO FIUZA
148 RICARDO IZAR
149 ROMEU QUEIROZ
150 ROMMEL FEIJÓ
151 RONALDO VASCONC:ELLOS
152 RUBENS FURLAN
153 SAULO COELHO
154 SAULO PEDROSA
155 SEBASTIÃO MAOEIR.~

158 SÉRGIO BARROS
157 SÉRGIO MIRANDA
158 SÉRGIO NOVAIS
159 SEVERINO CAVALCANTI
160 SILAS CÂMARA
161 SIMÃO SESSIM
162 TELMA DE SOUZA
163 THEMlsTOCLES SAl\ifPAIO
164 UBIRATAN AGUIAR
165 VALDECIOLlVEIRA
166 VALDEMAR COSTA NETO
167 VALDIR GANZER
168 VICENTE ARRUDA

PFL
PFL
PFL
PPB
PPS
PSDS
PMDB
PTB
PT
PSB
PT
PL
PFL
PFL
PT
PT
PMDB
PPB
PPS
PFL
PSB
PL
PT
PSDS
PPS
PT
PFL
PMDB
PSOB
PSDS
PFL
PPS
PSDS
PSDS
PSDB
PSDS
pedoS
PSS
PPB
PTB
PPB
PT
PMOB
PSOB
PT
PL
PT
PSDS

SP
RN
MA
ES
MG
PR
PR
MT
PR
RJ
MG
RS
MA
DF
RS
DF
GO
PE
PE
MA
SE
MG
SP
MG
AL
SP
PE
SP
MG
CE
MG
SP
MG
BA
MA
AC
MG
CE
PE
AM
RJ
SP
PI
CE
RS
SP
PA
CE
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169 WALDEMIR MOKA
170 WALDIR PIRES
171 WALDOMIRO FIORAVANTE
172 WALTER PINHEIRO
173 YVONILTON GONÇALVES
174 ZÉ GOMES DA ROCHA
175 ZEZÉ PERRELLA

PMOB
PT
PT
PT
PPB
PMDS
PFL

MS
BA
RS
BA
BA
GO
MG

Assinaturas que Não Conferem
1 AUGUSTO FRANCO PSOS SE
2 BISPO RODRIGUES PL RJ
3 DR. HELENO PSOS RJ
4 JURANDIL JUAREZ PMDB AP
5 MIRO TEIXEIRA POT RJ
6 RAFAEL GRECA PFL PR
7 REGINALDO GERMANO PFL BA
8 VIVALDO BARBOSA PDT RJ
9 WELLINGTON DIAS PT PI

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 AIRTON ROVEDA PSDB PR
2 PEDRO WILSON PT GO

Assinaturas Repetidas
1 AGNELO QUEIROZ PCdoS
2 AGNELO QUEIROZ pedoS
3 ALDO REBELO PCdoB
4 EDUARDO JORGE PT
5. FERNANDO ZUPPO POT
6·- GERALDO MAGELA PT
7 JOÃO HERRMANN NETO PPS
8. JOÃO SAMPAIO 1 POT
9 JUTAHY JUNIOR PSOB
1d· LINCOLN PORTELA PSL
11; LUIZ SÉRGIO .~; PT
12 MAGNO MALTA 'PTB
1~,. MORONI TORGAN PFL
14· PAULO SALTAZAR PSB
15 PAULO DELGADO PT
161 SILAS CÂMARA PTB

DF
DF
SP
SP
SP
DF
SP
RJ
BA·
MG
RJ
ES
CE
RJ
MG
AM
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OFíCIO NI! 174/2000

Brasília, 14 de agosto de 2000

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição da Sra. Deputada luíZA
ERUNDINA E OUTROS, que "Dá nova rtMlação ao §
6Q da Constituição Federal, acrescenta o § 6QA ao
mesmo dispositivo, bem como acreslcenta o art.
n ao Ato das Disposições Constitucionais Tran~

sltórlas, subordinando as polícias clvlo e militares
aos Prefeitos dos Municípios braslleII'iDS", contém
número suficiente de signatários, constando a referi
da proposição de:

175 assinaturas confirmadas;
9 assinaturas não confirmadas;
2 deputados licenciados;
16 assinaturas repetidas.
Atenciosamente,- Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATIVOS

CEDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO IV
Da Organização dos PodereiS

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo legislativo

SUBSEÇÃO 1/
Da Emenda à Constitulçlo

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1-de um terço, no mínimo, dos membros da Câ·
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111- de mais da metade das Assembléias legis

lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 19 A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 22 A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 31! A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 49 Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 51! A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

TíTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições

Democráticas

CAPíTULO 111
Da Segurança Pública

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade é exercida para a preserva
ção da ordem pública e da incolumidade das do patri
mônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal:
11 - polícia rodoviária federal;

111 - polícia ferroviária federal:
IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros mi
litares.

§ SI! As policias militares e corpos de bombeiros
militares, forças auxiliares e reserva do Exército, su
bordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.



VI - guardas"municipais dos municípi
os com população igualou superior a um
milhão de habitantes.

§ 82-A Nos municípios com população
igualou superior a um milhão de habitantes,
caberão às guardas municipais as funções
de polícia judiciária e de apuração de infra
ções penais, exceto as militares, a polícia
ostensiva, a preservação da ordem pública,
a guarda penitenciária e a execução de ati
vidades de defesa civil.

§ 82-B Os Municípios com mais de um
milhão de habitantes poderão estabelecer e
executar, desde que não conflitante com as
políticas de segurança públicas estabeleci
das pelo Estado e pela União, uma política
local de segurança pública, incluindo ações
relativas ao sistema prisional, e firmar con
vênios, com a União e com os Estados,
para que os órgãos federais e estaduais de
segurança pública atuem, subsidíariamente,

§ 52 Às polícias militares cabem a polí
cia ostensiva e a preservação da ordem pú
blica, nos Municípios com população in
ferior a um milhão de habitantes; aos cor
pos de bombeiros militares, além das atribu
ições definidas em lei, incumbe a execução
de atividades de defesa civil, nos municípi
os com população inferior a um milhão
de habitantes. (NR)",

11- são acrescentados um inciso VI, ao caput.
um § 82-A e um § 82-B,. ao art. 144, da Constituição
Federal. com as redações que se seguem:

"Art. 144 .

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS
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§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcio- Art. 12 A Constituição Federal passa a vigorar
namento dos órgãos responsáveis pela segurança com as seguintes alterações:
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas ati- I - é dada nova redação aos §§ 42 e 52 do art.
vidades. 144, da Constituição Federal:

§ 8º Os municípios poderão constituir guardas "
municipais destinadas à proteção de seus bens, ser- Art. 144. . .

viços e instalações, conforme dispuser a lei. §··4~·À~··~~ii~·i~~·~i~i·~~··d·i·~i~·id~~·~~;·d~~

§ 9º A remuneração dos servidores policiais in- legados de polícia de carreira, incumbem,
tegrantes dos órgãos relacionados neste artigo será ressalvadas as competências da União e
fixada na forma do § 4º do art. 39. dos municípios com população igualou

*§ 9º acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de
junho de 1998. superior a um milhão de habitantes, as

funções de polícia judiciária e a apuração de
infrações penais, exceto as militares.(NR)

Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou des
pesa, nó"ljeríodo de 2000 a 2003, vinte por cento da
arrecadação de impostos e contribuições sociais da
União, já instituídos ou que vierem a ser criados no re
ferido período, seus adicionais e respectivos acrésci
mos legais.

§ 12 O disposto no caput deste artigo não redu
zirá a base de cálculo das transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios na forma dos arts. 153, §
52; 157, I; 158, I e 11; e 159, I, a e b, e 11, da Constitui
ção, bem como a base de cálculo das aplicações em
programas de financiamento ao setor produtivo das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste a que se re
fere o art. 159, I, c, da Constituição.

§ 2º Excetua-se da desvinculação de que trata o
caput deste artigo a arrecadação da contribuição so
cial do salário-educação a que se re fere o art. 212, §
5º, da Constituição.

*Artigo incluído pela Emenda Constitucional nº 27, de
21/0312000.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 276, DE 2000

(Do Sr. Cunha Bueno e Outros)

Altera as competências das polícias
civis, das polícias militares, dos corpos
de bombeiros militares e das guardas
municipais e descentraliza o sistema de
segurança pública brasileiro.

(Apense-se à Proposta de Emenda à
Constituição nº 218, DE 1995.) •

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60, § 3º, da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:



Em face dessa dura realidade e ante á pre
mência para se adotarem medidas relevantes, que
revertam a situação atual da segurança pública no
Brasil, estamos encaminhando a presente Proposta
de Emenda à Constituição, transferindo para os Mu
nicípios, com população acima de um milhão de ha
bitantes, a competência para traçar e executar a po
lítica local de segurança pública, o que inclui a
transferência, para as guardas municipais, das com
petências das polícias civil e militar e dos corpos de
bombeiros militares. Também incluímos, entre as
competências dos Municípios, organizar o seu siste
ma prisional.

Dada a urgência da questão envolvida nesta
PEC, rogamos aos nossos Pares a rápida tramita
ção desta proposição, na forma das disposições re
gimentais aplicáveis, e o apoio necessário para a
sua aprovação.

Sala das Sessões, 8 de agosto de 2000. - Depu
tado Cunha Bueno.

Justificação
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na execução das competência atribuídas às dos próprios Municípios, uma vez'que ninguém me-
guardas municipais.". lhor do que a população local conhece os proble-

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi- mas e as soluções para as questões de criminaliqa-
gor na data de sua publicação. de existente nas suas regiões.

Conforme alertou o Professor George Kelling,
do Manhattan Institute: o "crime é, basicamente, um
problema local. [...]. Isso significa que diferentes cri
mes significam coisas diferentes em comunidades
diferentes."

A partir desta idéia simples, e por isso, como
toda idéia simples, rica em ensinamentos, verifica
mos a necessidade de descentralizarmos o sistema
de segurança pública brasileiro, ou seja de retirar
mos da União e dos Estados as principais compe
tências. relativas à segurança pública, transferin
do-as para os municípios.

No entanto, é óbvio que uma grande parcela
dos municípios brasileiros não dispõe das condições
mínimas necessárias, de recursos financeiros, hu
manos e materiais para administrar, diretamente, os
problemas da criminalidade, devendo assim continu
ar sendo socorridos pelos Estados e pela União, no
tocante à segurança pública.

Por outro lado, há que se convir que, também,
na maioria desses pequenos Municípios, os índices
de criminalidade são bem menores do que os verifi
cados nas regiões com maiores concentrações po
pulacionais, onde, aí sim, os índices de criminalida
de têm se elevado a níveis insuportáveis.

o problema da segurança pública no nosso
País passou a merecer a mais absoluta priorida
de, de uns anos para agora, dado o vertiginoso e
insuportável crescimento dos índices de crimina
Iidade, notadamente nos grandes centros urba
nos.

Recentes fatos, amplamente divulgados pela
imprensa, mostram a que ponto chegou a barbárie
criminal que assola o País e que tem deixado a soci
edade em estado de choque.

Tal situação impõe a adoção dEI medidas ur
gentes e de grande impacto.

Assim, dentro da esfera de competência da
cada Poder, cabe ao Legislativo, promover uma
reforma do texto constitucional - como a que é ora
proposta - e das leis processuais e penais: ao
Executivo, implementar ações na álrea de segu
rança pública, como a ampliação do sistema prisi
onal e o reaparelhamento dos órgãos policiais; e,
ao Poder Judiciário, aplicar a lei sem lentidão,
para que não impere na sociedade o sentimento
de impunidade.

Quanto à atua~Eio legislativa em relação ao
texto constitucional, entendemos que a descentrali
zação do sistema de segurança públiGa se constitui
em uma medida que trará enormes benefícios para
a população brasileira.

A descentralização, para os Estados e os Mu
nicípios, das ações da saúde e da E3ducação, por
exemplo, foi um avanço para o País, demonstrando,
cabalmente, que o maior conhecimento',dos proble
mas locais implica maior competência e sensibilida
de, para a busca de soluções mais adequadas à re
alidade de cada rincão.

Para a segurança pública, a qUBstão não tem
porque ser diferente.

Dadas as grandes diversidades étnicas, regio
nais, culturais, etc. do nosso povo, temos a certeza
de que as melhores soluções para os problemas de
segurança serão identificadas e locali~~adas em nível



Confirmadas 181
NAo Conferem 003
licenciados I 000
Repetidas I 001
lIeglveis I 0001
Retiradas 000
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Tipo da Proposiçio: PEC

Autor da Proposiçio: CUNHA BUENO E OUTROS

Data de Apresentaçio: 09/08/00

Ementa: Altera as competências das polícias civis, das policias militares,
dos corpos de bombeiros militares e das guardas municipais e
descentraliza o sistema de segurança pública brasileiro.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Conftrmadas
1 ADElSON RIBEIRO PSC SE

2 AGNALDO MUNIZ PPS RO

3 AIRTON OIPP POT RS

4 ALCIONE ATHAYDE PPB RJ

5 AlMIRsA PPB RR

6 ANIBAl GOMES PMDB CE

7 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE

8 ANTONIO DO VALLE PMOB MG

9 ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO PPB MA

10 ANTONIO JORGE PTB TO

11 ANTONIO PALOCCI PT SP

12 ARACElY DE PAULA PFL MG

13 ARMANDO ABluo PMDB PB

14 ARMANDO MONTEIRO PMDB PE

15 ARYKARA PPB SP

16 ÁTILAlINS PFl AM

17 AUGUSTO FRANCO PSDS SE

18 AYRTONXER~ PPS RJ

1-9 BISPO WANDERVAL Pl SP

20 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDS MG

21 CARLOS MOSCONI PSDB MG

22 CElSOJACOB PDT RJ

23 CELSO RUSSOMANNO PPS SP

24 ceSAR BANDEIRA PFL MA

25 CHICO DA PRINCESA PSDS PR
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26 CLEMENTINO COEL,HO
27 CLEONÂNCIO FONS;ECA
28 CLOVIS VOLPI
29 CORAUCI SOBRINHO
30 CORIOLANO SALES
31 COSTA FERREIRA
32 CUNHA BUENO
33 CUSTODIO MATTOS
34 DAMIÃO FELICIANO
35 DANILO DE CASTR()
36 DE VELASCO
37 DINO FERNANDES
38 EDINHO BEZ
39 EDUARDO BARBOSA
40 EDUARDO CAMPOS
41 EDUARDO SEABRA
42 EFRAIM MORAIS
43 ELISEU MOURA
44 ELISEU RESENDE
45 ENIO BACCI
46 ESTHER GROSSI
47 EURICO MIRANDA
48 FATIMAPELAES
49 FERNANDO DINIZ
50 FERNANDO GABEIF~

51 FERNANDO GONÇJ.\LVES
52 FERNANDO ZUPPOI
53 FETTER JÚNIOR
54 FLAVIO DERZI
55 FRANCISCO GARC,IA
56 GASTA0 VieiRA
57 GERALDO MAGEU!,
58 GERMANO RIGOT'''O
59 GERVASIO SILVA
60 GESSIVALDO ISAIAS
61 GIOVANNI QUEIRO,Z
62 GIVALDO CARIMB.a~O

63 GLYCON TERRA PINTO
64 HAROLDO LIMA
65 HELENILDO RIBEIFtO
66 HERCULANO ANGt-tINETTI
67 HUGO BIEHL
68 IBER~ FERREIRA
69 IBRAHIM ABI-ACKE:L
70 IÉDIO ROSA
71 INALDO LEITÃO
72 IRIS SIMOeS
73 JAIME FERNANDES

PPS
PPB
PSOB
PFL
PMDB
PFL
PPB
PSDB
PMDB
PSDB
PSL
PSDB
PMDB
PSDB
PSB
PTB
PFL
PPB
PFL
PDT
PT
PPB
PSDB
PMDB
PV
PTB
PDT
PPB
PMDB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PFL
PMDB
POT
PSB
PMDB
PCdoB
'PSDB

, PPB
PPB
PPB
PPB
PMOB
PSDe
PTB
PFL
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PE
SE
SP
SP
BA
MA
SP
MG
PB
MG
SP
RJ
SC
MG
PE
AP
PB
MA
MG
RS
RS
RJ
AP
MG
RJ
RJ
SP
RS
MS
AM
MA
DF
RS
SC
PI
PA
AL
MG
BA
AL
MG
se
RN
MG
:RJ
PB
PR
BA
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
11'3
114
11,'5
116
117
11-8
11-9
120
121

JAIME MARTINS
JAIR MENEGUELLI
JOÃOCOLAÇO
JOÃO COSER
JOÃO FASSARELLA
JOÃO HENRIOUE
JOÃO LEÃO
JOÃO MAGALHÃES
JOÃO PIZZOLATTI
JOÃO RIBEIRO
JOÃO TOTA
JORGE ALBERTO
JORGE KHOURV
JORGE PINHEIRO
JOSÉ ALEKSANORO
JOSÉ CARLOS ELIAS
JOSÉ CARLOS MARTINEZ
JOSÉ CHAVES
JOSÉ INDIO
JOSÉ LINHARES
JOSÉ MACHADO
JOSÉ TELES
JOSÉ THOMAZ NONO
JOVAIR ARANTES
JÚLIO DELGADO
LAIRE ROSADO
LAMARTINE POSELLA
LÉO ALCÂNTARA
LEUR LOMANTO
LIDIA QUINAN
LUCIANO BIVAR
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIS CARLOS HEINZE
LUIZ ANTONIO FLEURV
LUIZ FERNANDO
LUIZ SÉRGIO
MALULY NETTO
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARCUS VICENTE
MAURO BENEVIDES
MEDEIROS
MENDES RIBEIRO FILHO
MILTON MONTI
MILTON TEMER
MOREIRA FERREIRA
MURILO DOMINGOS
NELO ROOOLFO

PFL
PT
PMOB
PT
PT
PMOB
PSOB
PMOB
PPB
PFL
PPB
PMOB
PFL
PMDB
PSL
PTB
PTB
PMOB
PMOB
PPB
PT
PSDS
PFL
PSOB
PMDB
PMOB
PMOB
PSDB
PFL
PSOB
PSL
PFL
PFL
PPB
PTB
PPB
PT
PFL
P~B

PSOB
PMDB

PF'
PMPB

,"'1

PMOB
PT-
PFL
P~~

PMOS
:--'

MG
SP
PE
ES
MG
PI
BA
MG
se
TO
AC
SE
BA
DF
AC
ES
PR
PE
SP
CE
SP
SE
AL
GO
MG
RN
SP
ce
BA
GO
PE
RR
RR
RS
SP
AM
RJ
SP
MG
es
CE
SP
J~S

SP
RJ
SP
,MT
'SP
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122 NELSON MARQUEZELLI
123 NELSON MEURER
124 NELSON TRAD
125 NEY LOPES
126 NILSOfí,l PINTO
127 NILTON BAIANO
128 NILTON CAPIXABA
129 ODELMO LEÃO
130 OLAVO CALHEIROS
131 OLIMPIO PIRES
132 OLIVEIRA FILHO
133 OSCAR ANDRADE
134 OSMAR SERRAGLI<:>
135 OSVALDO COELHO'
136 OSVALDO REIS
137 OSWALDO SOLER
138 PAES LANDIM
139 PAUDERNEY AVELlINO
140 PAULO KOBAVASHI
141 PEDRO BITTENCOURT
142 PEDRO CANEDO
143 PEDRO CORReA
144 PEDRO FERNANOE~S

145 PEDRO HENRV
146 PEDRO NOVAIS
147 POMPEO DE MATTOS
148 RAINEL BARBOSA
149 REMI TRINTA
150 RENATO VIANNA
151 RICARDO BARROS,
152 RICARDO FIUZA
153 RICARDO IZAR
154 RICARDO RIQUE
155 ROBERTO ARGENTA
156 ROBERTO BRANT
157 ROBERTO JEFFERSON
158 ROGERIO SILVA
159 ROMELANIZIO
160 RONALDO CAIADC.
161 RUBENS FURLAN
162 SALATIEL CARVAL.HO
163 SALOMAo CRUZ
164 SAMPAIO DÓRIA

.165 SAULO COELHO
168 SAULO PEOROSA
187 SERAFIM VENZONl
168 alaRGIO NOVAIS
169 SÉRGIO REIS

PTB
PPB
PTB
PFL
PSDS
PPB
PTB
PPB
PMDB
POT
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PSDe
PFL
PFL
PSDB
PFL
PSDS
PPB
PFL
PSDB
PMDB
POT
PMDB
PST
PMDB
PPB
PFL
PMOB
PSDB
PHS
PFL
PTB
PFL
PPB
PFL
PPS
PMOB
PPB
PSDB
PSDB
PSDS
PDT
PSB
PSDa
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SP
PR
MS
RN
PA
ES
RO
MG
AL
MG
PR
RO
PR
PE
TO
MT
PI
AM
SP
SC
(30
PE
MA
MT
MA
RS
TO
MA
se
PR
PE
SP
PB
RS
MG
RJ
MT
MG
GO
SP
PE
RR
SP
MG
SA
se
CE
SE
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170 SILAS BRASILEIRO
171 SILVIO TORRES
172 SIMÃO SESSIM
173 URSICINO QUEIROZ
174 VADÃO GOMES
175 VICENTE ARRUDA
176 WAGNER SALUSTIANO
177 WALDEMIR MOKA
178 WALDOMIRO FIORAVANTE
179 WALTER PINHEIRO
180 WIG8ERTO TARTUCE
181 ZILA BEZERRA

PMDB
PSD8
PPB
PFL
PPB
PSDB
PPB
PMDB
PT
PT
PPB
PFL

MG
SP
RJ
BA
SP
CE
SP
MS
RS
BA
DF
AC

Assinaturas que Não Conferem
1 CARLOS DUNGA PMDB PB
2 JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFl PE
3 RENILDO LEAL PTB PA

Assinaturas Repetidas
1 PAULO KOBAYASHI PSOB SP
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OFfclO Nº 170/2000

Brasília, 10 de agosto de 2000

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta

de Emenda à Constituição do Sr. Deputado Cunha
Bueno e Outros, que "Altera as compe1tências das
polícias civis, das polícias militares, dos corpos
de bombeiros militares e das guardas municipais
e descentraliza o sistema de segurança pública
brasileiro", contém número suficiente de signatá
rios, constando a referida proposição de:

180 assinaturas confirmadas;
3 assinaturas não confirmadas;
1 assinatura repetida.
Atenciosamente,- Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEG/SLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BI=IASIL
1988

TfTUlO IV
Da Organização dos Podere,s

CAPfTUlO I
Do Poder Legislativo

••• I •••••••• " I •••••• I •••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••• ~ .,•••••••••

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constitulçicl

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
,,,odiante proposta:

1-de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

/I - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias legis

lativas das unidades da Federação, manlifestando-se,

cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 12 A Constituição não poderá ser emendrida
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2Sl A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 32 A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 42 Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 511 A matéria constante de proposta de emenda

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje
to de nova proposta na mesma sessão legislativa.

TfTUlOV
Da Defesa do Estado e das Instituições

Democráticas

CAPfTUlO 111
Da segurança Pública

Art. 144.A segurança pública, deverdo Estado, di
reito e responsabilidade de todos, éexercida para a pre
servação da ordem pública e da incolumidade das pes
soas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;
\I - polícia rodoviária federal;
111 - polrcia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polrcias militares e corpos de bombeiros mi

litares.
§ 1g A policia federal, instituída por lei como ór

gão permanente, organizado e mantido pela União e
estruturado em carreira, destina-se a:

... § com redação dada pela Emenda Constitucio
rtitI nfl 19, de 4-6-1998.

1-apurar infrações penais contra a ordem polfti
ca e social ou em detrimento de bens, ;serviços e inte
resses da União ou de suas entidades autárquicas e
empresas pClblicas, assim como outras infrações cuja
prática tenha repercussão interestadual ou internaci-



"Art. 177 .

"Art. 149 .

§ 42 A Lei que instituir contribuição
de intervenção no domínio econômico
relativa às atividades de comercialização,
decorrente de revenda ou refino, e de im
portação de petróleo e seus derivados, bem
assim de gás. natural e álcool carburante,
deverá atender aos seguintes requisitos:

I - a alíquota da contribuição será:
a) advalorerp, incidindo sobre o fatu

ramento ou a receita bruta, no caso de co
mercialização e, no caso de importação,
sobre o respectivo valor aduaneiro; ou

b) específica, tendo por base a unida·
de de medida adotada;

11 - a alíquota poderá ser:
a) diferenciada por produto ou destina

ção;

§ 22 As contribuições sociais e de in
tervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo:

I - não incidirão sobre as receitas de
correntes de exportação;

11 - poderão incidir sobre a importação
de bens ou serviços recebidos do exterior, in
clusive energia elétrica, serviços de telecomu·
nicações, derivados de petróleo, combustíve
is, ainda que o destinatário seja pessoa natu
ral, que, no caso, poderá, na forma da lei, ser
equiparada a pessoa jurídica." (NR)

Art. 22 O art. 177 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:

Altera os arts. 149 e 177 da Consti
tuição Federal.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

As Mesa da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal,
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 12 É acrescentado ao art. 149 da Constitui·
ção Federal o seguinte § 22, renumerando-se para §
12 o atual parágrafo único:
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onal e exija repressão uniforme, segundo se dispuser PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
~~ ~m~~

11- prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpe- (Do Poder Executivo)
centes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, MENSAGEM N2 1.093100
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos
públicos nas respectivas áreas de competência;

111 - exercer as funções de polícia marítima, ae
roportuária e de fronteiras;

~ Inciso 111 com redação dada pela Emenda Constitucional
n/2 19, de 4-6-1998.

IV - exercer, com exclusividade, as funções de
polícia judiciária da União.

§ 22 A polícia rodoviária federal, órgão perma
nente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulha
mento ostensivo das rodovias federais.

~ § 2/2 'com redação dada pela Emenda Constitucional n!l
19, de 4-6-1998.

§ 32 A polícia ferroviária federal, órgão perma
nente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulha
mento ostensivo das ferrovias federais.

~ § 3/2 com redação dada pela Emenda Constitucional rP
19, de 4 de junho de 1998.

§ 42 Às polícias civis, dirigidas por delegados
de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a com
petência da União, as funções de polícia judiciária e
a apuração de infrações penais, exceto as militares.

§ 52 Às polícias militares cabem a polícia osten
siva e a preservação da ordem pública; aos corpos
de bombeiros militares, além das atribuições defini
das em lei, incumbe a execução de atividades de de
fesa civil.

§ 62 As polícias militares e corpos de bombei
ros militares, forças auxiliares e reserva do Exército,
subordinam-se, juntamente com as polícias civis,
aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios.

§ 72 A lei disciplinará a organização e o funciona
mento dos órgãos responsáveis pela segurança públi
ca, de maneira a garantir a eficiência de suas ativida
des.

§ 82 Os municípios poderão constituir guardas
municipais de~tinadas à proteção de seus bens,
serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

§ 92 A remuneração dos servidores policiais in
tegrantes dos órgãos relacionados neste artigo será
fixada na forma do § 42 do art.39.

~ § 9/2 acrescido pela Emenda Constitucional n/2 19, de
4-6-1998.

....................................................................................
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SEÇÃO I
Dos Princípios Gerais

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

b) reduzida e restabeJecida por ato do § 12 A Constituição não poderá ser emendada
Poder Executivo, não se lhe aplicando o dis- na vigência de intervenção federal, de estado de defe-
posto no art. 150, 111, b; sa ou de estado de sítio.

111 - os recu rsos arrecadados terão a § 211 A proposta será discutida e votada em cada
seguinte destinação, na forma e~;tabelecida Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi-
na lei do orçamento anual: derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin-

a) pagamento de subsídios a preços tos dos votos dos respectivos membros.
ou transporte de álcool carburante ou de de- § 32 A emenda à Constituição será promulgada
rivados de petróleo; pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado

b) financiamento de programas de: Federal, com o respectivo número de ordem.

1. fiscalização da qualidade de com- § 4Q
Não será objeto ~e deliberação a proposta

bustíveis; de emenda tendente a abolir:

2. regulação das atividades da indús- I - a forma federativa de Estado;
tria de petróleo e de gás natural; 11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;

3. fomento das atividades de transpor- 111 - a separação dos Poderes;
te, minas e energia e meio ambil9nte, inclu- IV - os direitos e garantias individuais.
sive de serviço da dívida pública a elas vin- § 5º A matéria constante de proposta de emenda
culado." (NR) rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje

to de nova proposta na mesma sessão legislativa.
Art. 32 Esta Emenda Constitucional entra em

vigor na data de sua publicação.
Brasília,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CEDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TfTUlO IV
Da Organização dos Poderesl

CAPíTULO I
Do Poder legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado FElderal;

" - do Presidente da República;
111- de mais da metade das Assembléias legislati

vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus mElmbros.

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir
contribuições sociais, de intervenção no domínio econô
mico e de interesse das categorias profissionais ou eco
nômicas, como instrumento de sua atuação nas respecti
vas áreas, observado o disposto nos artigos 146, 111, e
150, Ie 111, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, re
lativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e
os municípios poderão instituir contribuição, cobrada
de seus servidores, para o custeio, em benefício des
tes, de sistemas de previdência e assistência social.

SEÇÃO 11
Das limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias as
seguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

111 - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes
do início da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentado;
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b) no mesmo exercício financeiro em que haja " Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucio-
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; nal n

Q
7, de 15-8-1995

TíTULO VII
Da ordem Econômica e Financeira

CAPíTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 177. Constituem monopólio da União:
1- a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e

gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos;
11 - a refinação do petróleo- nacional ou estran

geiro;
111- a importação e exportação dos produtos e

derivados básicos resultantes das atividades previs
tas nos incisos anteriores;

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de
origem nacional ou de derivados básicos de petróleo
produzidos do País, bem assim otransporte, por meio
de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás
natural de qualquer origem;

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o re
processamento, a industrialização e o comércio de
minérios e minerais nucleares e seus derivados.

§ 12 A União poderá contratar com empresas
estatais ou privadas a realização das atividades pre
vistas nos incisos I a IV deste artigo, observadas as
condições estabelecidas em lei.

* § 1Q com redação determinada pela Emenda Constitucio
nal nQ9, de 9-11-1995

§ 2º A lei a que se refere o § Iº disporá sobre:
I - a garantia do fornecimento dos derivados de

petróleo em todo o território nacional;
11 - as condições de contratação;
111- a estrutura e atribuições do órgão regulador

do monopólio da União.
* § 2 Q acrescentado pela Emenda Constitucional nQ 9, de

9-11-1995

§ 3º A lei disporá sobre o transporte e a utiliza
ção de materiais radioativos no território nacional.

* Primitivo § 2Q passado para § 3Q pela Emenda (Constitu
cional nQ9, de 9-11-1995

Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos
transportes aéreo, aquático e terrestre,' devendo,
quanto à ordenação do transporte internacional, ob
servar os acordos firmados pela União, atendido o
princípio da reciprocidade.

..Artigo, caput com redação dada pela Emenda Constituci
ana/ nQ 7, de 15-8-1995

Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquá
tico, a lei estabelecerá as condições em que o transporte
de mercadorias na cabotagem eanavegação interior po
derão ser feitos por embarcações estrangeiras.

Mensagem nº 1.093

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 60, inciso 11, da Constituição

Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o texto da
proposta de emenda constitucional que "Altera os arts.
149 e 1n da Constituição Federal".

Brasília, 9 de agosto de 2000. - Fernando Hen
rique Cardoso.
E.M. N2 509 M/F

Brasília. 27 de julho de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à apreciação de

Vossa Excelência a anexa Proposta de Emenda
Constitucional, que "altera os arts. 149 e 177 da
Constituição Federal".

2. Com a proximidade da total liberalização do
mercado nacional relativo ao petróleo e seus deriva
dos e ao gás natural, tomam-se necessárias as alte
rações propostas, como única form& de se evitar dis
torções de natureza tributária entre o produto interno
e o importado, em detrimento daquele, que fatalmen
te ocorrerão se mantido o ordenamento jurídico atual.

3. Assim. adotada a presente proposta. po
der-se-á construir se implementar, sem nenhum obs
táculo de natureza constitucional, uma forma de tribu
tação dos referidos produtos que garantam a plena
neutralidade tributária.

Respeitosamente, - Pedro Sampaio Mala, Mi
nistro de Estado da Fazenda

Aviso nll 1.331 - C.Civil.

Brasília, 9 de agosto de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva a proposta de emenda constitucional que "Altera
os arts. 149 e 177 da Constituição Federal".

- Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.



IV - vinte e cinco inteiros e cinco décimos por
cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal'e de comu
nicação, na seguinte forma:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texlo
constitucional:

Artigo 12 art. 158 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 158. Pertencem aos Municípios:

a) vinte e cinco por cento, em confor
midade com o disposto no § 12;

b) cinco décimos por cento, nos ter
mos do disposto nos § § 22 e 32

§ 12• As parcelas de receita pertencentes aos
Municípios, mencionadas no inciso IV, allínea a, se
rão creditadas conforme os seguintes critérios:

1- três quartos, no mínimo, na proporção do va
lor adicionado nas operações relativas à. circulação
de mercadorias e nas prestações de serviços, realiza
das em seus territórios;

11 - até um quarto, de acordo com o que dispuser
lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.

§ 22 As parcelas de receita mencionadas no inci
so IV, alínea b, serão creditadas exclusivamente aos
Municípios integrantes de região metropolitana, cria
da nos termos do art. 25, § 3º, em conformidade com
os seguintes critérios:

1-um terço, na proporção do valoradilcionado nas
operações relativas à circulação de mercadorias e nas
prestações de serviços, realizadas em sew:~ territórios;

11- um terço, diretamente proporcional à popula
ção dos municípios;

lIf - um terço, de acordo com o que dispuser a lei
complementar estadual de que trata o art. 25, § 32 ,

para aplicações em programas de intemsse de, no
mínimo, dois Municípios.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIT'UIÇÃO § 3'! Os recursos de que trata o inciso IV, alínea
Nll278, DE 2000 b, do caput serão aplicados pelos municípios exclusi-

(Do Sr. Rubens Furlan e outros) vamente em investimentos nas áreas de saúde, habi-
Dá nova redação ao art. 15:8, transfe- tação, saneamento, m?io ambiente. e de infraestrutura

rindo recursos do ICMS para OSI municípi- ~rban~, observado o disposto na le~ ~mplementar as-
os integrantes de região metropolitana. dua a que se refere o art. 25, § 3 .

(A-eomissão de Constituição e Justiça Art. 22 Esta Emenda Constitucional entra em
e de Redação) vigor na data de sua publicação.

Justificação
É de ciência ampla a complexidade dos proble

mas sociais em regiões conurbanas, especialmente
nas regiões metropolitanas, onde um contigente ex
pressivo da população gravita entre as cidades, em
torno do trabalho, da moradia, dos serviços comuns
de saúde, educação e até mesmo de lazer.

Neste contexlo, os problemas tendem a se agra
var de modo diferenciado nos Municípios metropolita
nos, dependendo da capacidade de investimento de
cada um. No entanto, tais problemas tendem a transbor
dar inclusive para os Municípios com maiores recursos
financeiros, em vista da proximidade física entre eles.

Neste particular, destacam-se as dificuldades natu
rais dos chamados "Municípios Dormitórios", que não dis
põem de recursos financeiros suficientes para arcar de
forma adequada com o custeio dos serviços públicos bá
sicos e com os investimentos em saúde, transporte, habi
tação, segurança pública, educação e infra-estrutura.

A PEC que estamos apresentando procura cor
rigir estas distorções. Para tal propósito, está inovan
do ao transferir um percentual de 0,5% do produto da
arrecadação do ICMS dos Estados para os Municípi
os integrantes das regiões metropolitanas, criadas
por lei complementar estadual, nos termos do art. 25,
§ 32 da Constituição Federal. Desse modo, os Esta
dos ficam, a partir desta emenda constitucional, com
74,5% da arrecadação do ICMS.

Ressaltamos, por oportuno, que os demais Muni
cípios, bem como os Municípios integrantes das regiões
metropolitanas, continuarão a fazer jus a 25% do ICMS,
na forma do que estabelece o art. 158,IV, alínea a, na
redação dada pela presente emenda constitucional.

Trata-se, como vimos, de um conjunto de proble
mas que exlrapolam a realidade local e que se transfor
mam num desafio para os Governos dos Estados.

Por esta razão, e, ainda, em resposta a inúme
ros apelos e manifestações de lideranças municipais
afetas ao problema metropolitano, estamos apresen
tando esta proposta de emenda constitucional, na
certeza de que ela merecerá o apoio dos nobres Pa
res nesta Casa Legislativa.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - Depu
tado Rubens Furlan.
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Confirmadas 182
NAo Conferem 009
Licenciados 002

Repetidas 003

IIegrveis 000
,Retiradas 000

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: RUBENS FURLAN E OUTROS

Data de Apresentação: 09/08/00

Ementa: Dá nova redação ao art. 158, transferindo recursos do ICMS para
os Municípios integrantes de Região Metropolitana.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas
1 ADÃO PREITO
2 ALBERTO FRAGA
3 ALBERTO MOURÃO
4 ALEX CANZIANI
5 ALEXANDRE CARDOSO
6 ALMIRSÁ
7 ALOIZIO SANTOS
8 ANTONIO DO VALLE
9 ANTONIO JORGE
10 ARMANDO ABIUO
11 ARYKARA
12 AUGUSTO NARDES
13 . AYRTON XER~

14 B. SÁ
15 BISPO RODRIGUES
16 BONIFÁCIO DE ANDRADA
17 CARUTO MERSS
18 CARLOS SANTANA
19 CELCITA PINHEIRO
20 CELSO GIGLIO
21 CELSO JACOB
22 CEZAR SCHIRMER.
23 CHICO DA PRINCESA
24 CIRO NOGUEIRA
25 CLEUBER CARNEIRO
26 CLOVIS VOLPI

PT
PMDB
PMDB
PSDB
PSB
PPB
PSOS
PMDB
PTB
PMDB
PPB
PPB
PPS

PSDB
PL
PSDB
PT
PT
PFl
PTB
PDT
PMDB
PSDB
PFL
PFL
PSDB

RS
DF
SP
PR
RJ
RR
ES
MG
TO
PB
SP
RS
RJ

PI
RJ
MG
SC
RJ

MT
SP
RJ
RS
PR
PI
MG

'SP
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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CORIOLANO SALES PMDB
CORONEL GARCIA PSDS
COSTA FERREIRA PFL
DANILO DE CASTRe. PSDB
DE VELASCO PSL
DELFIM NETTO PPB
DINO FERNANDES PSDB
DR. EVILAslO PSB
DR. HÉLIO POT
DUILIO PISANESCHI PTB
EBER SILVA PDT
EDINHO ARAÚJO PPS
EOUARDO BARBOSA PSDB
EDUARDO CAMPOS PSB
EDUARDO.JORGE PT
EDUARDO PAES PTB
EDUARDO SEABRA PTa
ELISEU RESENDE PFL
ENIO BACCI POT
EULER RIBEIRO PFL
EURICO MIRANDA PPB
EURlpEDES MIRAN[)A POT
EXPEDITO ..JÚNIOR PFL
FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DINIZ PMDB
FERNANDO GABEIR:A PV
FERNANDO GONÇA.LVES PTB
FERNANDOZUPPO POT
FLÁVIO ARNS PSDB
FRANCISCO GARCIA PFL
GASTÃO VIEIRA PMDB
GERALDO MAGELA PT
GERALDO SIMOES PT
GESSIVALDO ISAIAS PMDB
GILBERTO KASSAB PFL
GIOVANNI aUEIRO~~ POT
GIVALDO CARIMBÁ4:> PSB
GONZAGA PATRIOTA PSB
GUSTAVO FRUET PMOB
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
HERCULANO ANGHINETTI PPB
IBER': FERREIRA PPB
IBRAHIM ABI-ACKEl_ PPB
ILDEFONÇO CORDEIRO PFL
INALDO LEITÃO PSDB
IRIS SIMOES PTB
JAIME MARTINS PFL
JAIR BOLSONARO PPB
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BA
RJ
MA
MG
SP
SP
R.J
SP
SP
SP
RJ
SP
MG
PE
SP
RJ
AP
MG
RS
AM
RJ
RO
RO
BA
MG
RJ
RJ
SP
PR
AM
MA
DF
BA
PI
SP
PA
AL
PE
PR
RN
MG
RN
MG
AC
PB
PR
MG
RJ
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75 JAIR MENEGUELLI
76 JAIRO AZI
77 JOAO CASTELO
78 JOÃO COLAÇO
79 JOÃO COSER
80 JOÃO GRANDÃO
81 JOÃO PAULO'
82 JOEL DE HOLLANDA
83 JORGE PINHEIRO
84 JOSÉ ALEKSANDRO
85 JOSÉ BORBA
86 JOSÉ CARLOS ELIAS
87 JOSÉ lNDIO
88 JOSÉ MACHADO
89 JOSÉ MILITÃO
90 JOSÉ TELES
91 JOSÉ THOMAZ NONO
92 JOSUÉBENGTSON
93 JÚLIO DELGADO
94 JUQUINHA
95 JURANDIL JUAREZ
96 LAIRE ROSADO
97 LAURA CARNEIRO
98 LÉO ALCÂNTARA
99 LINCOLN PORTELA
100 LUCIANO CASTRO
101 LUIS BARBOSA
102 Luis EDUARDO
103 LUIZ BITTENCOURT
104 LUIZ SÉRGIO
105 LUIZA ERUNDINA
106 MARÇAL FILHO
107 MÁRCIO BITTAR
108 MARCIO MATOS
109 MARCONDES GADELHA
11,0 MARCOS CINTRA
111 MÁRIO ASSAD JÚNIOR
112 MARIO DE'OLIVEIRA
11,3 MAURO BENEVIDES
114 MEDEIROS
11'5 ME,NDES RIBEIRO FILHO
116 MILTON MONTI
117 MOACIR MICHELETTO
118 MORONI TORGAN
119 MURILO DOMINGOS
120 MUSSA DEMES
121 NAIR XAVIER LOBO
122 NELa ROOOLFO

PT
PFL
PSOB
PMOB
PT
PT
PT
PFL
PMOB
PSL
PMOB
PTB
PMOB
PT
PSDB
PSOB
PFL
PTB
PMOB
PSOB
PMDB
PMDB
PFL
PSDB
PSL
PFL
PFL
PST
PMDB
PT
PSB
PMDB
PPS
S.PART
PFL
PL
PFL
PMOB
PMOB
PFL
PMOB
PMOB
PMDB
PFL
PTB
PFL
PMOB
PMDB
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SP
BA
MA
PE
ES
MS
SP
PE
DF
AC
PR
ES
SP
SP
MG
SE
AL
PA
MG
ao
AP
RN
RJ
CE
MG
RR
RR
RJ
GO
RJ
SP
MS
AC
PR
PB
SP
MG
MG
CE
SP
RS
SP
PR
CE
MT
PI
ao
SP
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123 NELSON MARQUEZELLI
124 NELSON MEURER
125 NELSON PELLEGRIN'O
126 NEUTON LIMA
127 NILMAR RUIZ
128 NILTON CAPIXABA
129 NORBERTO TEIXEIRJl\
130 OSCAR ANDRADE
131 OSMÂNIO PEREIRA
132 OSVALDO REIS
133 PADRE ROQUE
134 PAES LANDIM
135 PASTOR VALDECI PAIVA
136 PAULOBALTAZAR
137 PAULO KOBAVASHI
138 PAULO PAIM
139 PAULO ROCHA
140 PEDRO CELSO
141 PEDRO CHAVES
142 PEDRO VALADARES
143 PHILEMON RODRIGUES
144 POMPEO DE MATTOS
145 PROFESSOR LUIZINI-IO
146 RAINEL BARBOSA
147 REGIS CAVALCANTE
148 RENATO VIANNA
149 RICARDO IZAR
150 ROBÉRIO ARAÚJO
151 ROBERTO ARGENTA
152 RODRIGO MAIA
153 ROGÉRIO SILVA
154 ROMEL ANIZIO
155 RONALDO VASCONC;ELLOS
156 RUBEM MEDINA
157 RUBENS FURLAN
158 SALOMÃO CRUZ
159 SALVADOR ZIMBALDI
160 SARAIVA FELIPE
161 SAULO COELHO
162 SAULO PEDROSA
163 SERAFIM VENZON
164 SÉRGIO BARCELLOS
165 SÉRGIO CARVALHO
166 SÉRGIO NOVAIS
167 SÉRGIO REIS
168 SILAS CÂMARA
169 SIMÃO SESSIM
170 TELMA DE SOUZA

PTB
PPB
PT
PFL
PFL
PTB
PMDB
PFL
PMDB
PMDB
PT
PFL
PSL
PSB
PSOB
PT
PT
PT
PMDB
PSB
PL
PDT
PT
PMDB
PPS
PMDB
PMDB
PL
PHS
PTB
PFL
PPB
PFL
PFL
PPS
PPB
PSOB
PMDS
PSDB
PSOB
POT
PFL
PSDS
PSB
PSOB
PTB
PPB
PT

Agosto de 2000

"§J5

PR
BA
SP
TO
RO
GO
RO
MG
TO
PR
PI
RJ
RJ
SP
RS
PA
DF
GO
SE
MG
RS
SP
TO
AL
SC
SP
RR
RS
RJ
MT
MG
MG
RJ
SP
RR
SP
MG
MG
BA
SC
AP
RO
ce
SE
AM
R..J
SP
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171 VADÃOGOMES PPB SP
172 VICENTE ARRUDA PSOB CE
173 VILMAR ROCHA PFL GO
174 VIRGfLIO GUIMARÃES PT MG
175 WAGNER SALUSTIANO PPB SP
176 WALDIR SCHMIDT PMDB RS
177 WALFRIDO MARES GUIA PTB MG
178 WANDERLEY MARTINS POT RJ
179 WERNER WANDERER PFL PR
180 WILSON BRAGA PFL PB
181 XICO GRAZIANO PSDB SP
182 ZENALDO COUTINHO PSDB PA

Assinaturas que Não Conferem
1 CARLOS DUNGA PMDB PB
2 FERNANDO MARRONI PT RS

3 FRANCISTONIO PINTO PMDB BA
4 MAGNO MALTA PTB ES
5 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
6 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
7 PEDRO EUG~NIO PPS PE
8 SALATIEL CARVALHO PMDB PE

9 WELLINGTON DIAS PT PI

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 AIRTON CASCAVEL PPS RR
2 PEDRO WILSON PT GO

Assinaturas Repetidas
1 ENIO BACCI PDT RS
2 FLÁVIO ARNS PSDB PR
3 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
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OFíCIO Nº 172/2000

Brasília, 11 de agosto de 2000

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
eomunico a-Vossa Senhoria-que a Pt'epesta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Rubens Fur
lan e Outros, que "Dá nova redação ao art. "158, trans
ferindo recursos do ICMS para os Municípios inte
grantes de Região Metropolitana", contém número
suficiente de signatários, constando a referida propo
sição de:

182 assinaturas confirmadas;
9 assinaturas não confirmadas;
2 deputados licenciados;
3 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Sou
za, Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRJ~SIL

1988

TíTULO 11I
Da Organização do Estado

CAPíTULO 111
Dos Estados Federados

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se
pelas Constituições e leis que adotarem, observados
os princípios desta Constituição.

§ 1º São reservadas aos Estados as competên
cias que não lhes sejam vedadas por esta Constitui
ção.

§ 22 Cabe aos Estados explorar diretamente, ou
mediante concessão, os serviços locais de gás cana
lizado, na forma da lei, vedada a edição de medida
provisória para a sua regulamentar.ão.

* § 2 f1 com redação dada pela Eme ia Constitucional nfl 5,
de 15·8·1995.

§ 312 Os Estados poderão, mediante lei comple
mentar, instituir regiões metropolitanas, aglomera
ções urbanas e microrregiões, constituídas por agru
pamentos de Municípios limítrofes, para integrar a or
ganização, o planejamento e a execução de funções
públicas de interesse comum.

TíTULO IV
Da Organização Dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1-de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
11I - de mais da metade das Assembléias legis

lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 12 A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2Q A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 312 A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 412 Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a form~ federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, uníversal e periódico;

111- a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.
§ 512 A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.
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TfTULOVI
Da Tributação e do Orçamento

CAPfTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

J\rt. 158. Pertencem aos Muni<?!Pl~s: _

I - o produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e prov!3ntos de qualquer nature
za, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;

11 - cinqüenta por cento do produto da arreca
dação do imposto da União sobre a propriedade ter
ritorial rural, relativamente aos imóveis neles situa
dos;

111 - cinqüenta por cento do produto da arre
cadação do imposto do Estado sobre a proprieda
de de veículos automotores licenciados em seus
territórios;

IV - vinte e cinco por cento do produto da arre
cadação do imposto do Estado sobre operações rela
tivas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunici
pal e de comunicação.

Parágrafo único. As parcelas de receita perten
centes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, se
rão creditadas conforme os seguintes critérios:

1- três quartos, no mínimo, na proporção do va
lor adicionado nas operações relativas à circulação
de mercadorias e nas prestações de serviços, realiza
das em seus territórios;

11 - até um quarto, de acordo com o que dispu
ser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2145, DE 2000

(Do Sr. Ricardo Ferraço)

Estabelece normas fundamentais de
cooperação entre a União, os !stados, o
Distrito Federal e os Munlcfpios para o
exercício da competência comum refe
rente aos incisos VI e IX do art. 23 da
Constituição, no que se refere aos servi-

ços públicos de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário.

(Apense -se ao Projeto de Lei Comple
mentar n2 72, de 1999)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece nor

mas fundamentais para a cooperação entre a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na
prestação de serviços públicos de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário, tendo em vista o
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âm
bito nacional.

§ 1ºA cooperação de que trata o caput se orien
tará pela necessidade de viabilizar a plena contribui
ção dos serviços públicos de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário para o progresso social,
econômico, sanitário e ambiental, para a elevação
dos níveis da saúde pública e para a racionalização
do uso, aproveitamento, proteção e controle dos re
cursos hídricos.

§ 22 A prestação integrada dos serviços de que
trata o caput, mediante adequada compatibilização
física, técnico-operacional, gerencial, regulatória e fi
nanceira dos serviços descritos no art. 2!! desta Lei
Complementar é condição essencial para a plena re
alização de seus objetivos.

§ 32 A competência comum de que trata esta Lei
Complementar será exercida mediante gestão asso
ciada dos serviços, envolvendo entes federados com
petentes, tanto no tocante à prestação dos serviços
como à sua regulação, nos termos do art. 241 da
Constituição. .

§ 42 A cooperação de que trata esta Lei Comple
mentarcompreende ações de natureza legislativa, re
gulatória, gerencial, técnico-operacional e financeira
entre entes federados competentes, com vistas à rea
lização e ao atendimento dos seguintes objetivos e di
retrizes:

I - disponibilizar água potável a toda a popula-
ção;

11 - manter condições adequadas de salubrida
de ambiental do entorno das habitações, promovendo
a coleta, o tratamento e a disposição final dos esgotos
sanitários;

111- estimular o desenvolvimento sustentável e a
conservação do meio ambiente, evitando a poluição
dos recursos hídricos e costeiros pelos esgotos sani
tários, observadas as disposições da Política Nacio
nal do Meio Ambiente e do Sistema Nacional de Ges
tão de Recursos Hídricos;
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IV - adotar a bacia hidrográfica come) base terri- cípios, integrantes ou não de regiões metropolitanas,
torial para o planejamento do uso dos recursos hídri- aglomerações urbanas ou microrregiões.
cos para a prestação dos serviços de abastecimento § 111 Ressalvado o disposto no caput, os seFVi-
de água e de esgotamento sanitário; ços de que tratam os incisos I, 11, 11I e IV do art. 211 se-

V - estimular aumento da eficiência el da compe- rão prestados em regime de competência exclusiva
tição nos serviços; pelo Município, em virtude do inciso V do art. 3D da

VI - estimular a prestação integrada e a gestão Constituição., .
associada dos serviços públicos de abastelcimento de § 211 :ara os fins de~a Lei C~mplementar a
água e de esgotamento sanitário, observado o dis- c?mpetêncla para a prestaçao de qU~lsquerdo~ s~r-
posto no inciso anterior, inclusive para QI adequado ViÇOS de que trata o art. 22 se,rá exercida pelo Distrito
exercício das competências comuns previstas nos in- Federal em sua área geográfica.
cisos VI e IX do art. 23 da Constituição; § 311 A gestão associada de que trata o caput

VII - garantir e incentivar a participação de re- será regida pe~o exercício das seguintes funçõ.e~, .de
presentantes dos usuários na definição das políticas modo co~partllhado entre o Estado e os MUnlClplOS
e na regulação e fiscalização relativas aos serviços nele refendos: . , . ,. .
públicos de abastecimento de água e de E!sgotamen- I - Planejamento fISICO, tecnlco-operaclonal e
to sanitário; econômico-financeiro dos serviços de que trata o ca·

VIII _ estimular o desenvolvimento tecnológico pu~ o~jetivando orientar as definições de que tratam

institucional e gerencial do setor de saneamento bási~ os rnc11lsoSplI
l
, 11I,. IV e V deste § ~2. ~ dó'

co - aneJamento e organlzaçao e cons rClos
. públicos ou convênios de cooperação envolvendo

Art. 211 Para os fins da cooperação para o exercí- Estado e Municípios destinado à gestão associada de
cio da competência comum a que se refelre esta Lei que trata o caput.
Complementar, o abastecimento de água e o esgota-
mento sanitário se realizam por meio dOls seguintes 11I- Identificação dos serviços de que trata o ca·
serviços: put, cuja competência para sua prestação será exer

cida de modo exclusivo por cada Município e daque-
I - Serviços de Produção de Água Potável, en- les cuja competência para sua prestação será exerci-

volvendo algumas ou todas das seguintels unidades: da de modo exclusivo pelo Estado ou em regime de
reservatórios de regularização, obras dE! captação, competência comum entre o Estado e os Municípios,
estações de bombeamento, adutoras de iágua bruta, mediante gestão associada, de modo a possibilitar a
estações de tratamento e adutoras de água potável; prestação integrada dos serviços;

11 - Serviços de Distribuição de Água Potável, IV - Estabelecimento das normas construtivas,
envolvendo algumas ou todas das seguintes unida- técnico-operacionais, administrativas, gerenciais,
des: reservatórios de distribuição, sub-adUltoras, esta- econômico-financeiras e regulatórias necessárias ao
ções de bombeamento, redes de distribui~(áo e rama- exercício da gestão associada e da prestação integra-
is prediais; da dos serviços;

11I - Serviços de Coleta de Esgotos Urbanos, V - Planejamento, organização e funcionamen-
envolvendo algumas ou todas das seguintes :<unida- to de sistema de regulação integrado pelos titulares
des: ramais prediais, redes coletoras, estações eleva- das competências de que trata o caput, pelos presta-
tórias e coletores-troncos; dores dos serviços e pelos usuários dos mesmos.

IV - Serviços de Afastamento de ESI~otos Urba- § 411 Compete ao Estado coordenar as ações de
nos, envolvendo algumas ou todas das selguintes uni- que tratam os incisos I a V do § 32

•

dades: interceptares, emissários, estações elevatóri- § 52 As definições de que tratam os incisos li, 11I,
as, estações de tratamento e obras de disposição fi- IV e V do § 32 deste artigo serão objeto de Lei Com-
nal. plementar Estadual.

Art. 311 Os serviços de que tratam os incisos I e § 611 O exercício da competência por um Estado
IV do art. 211 serão prestados em regime dei competên- ou Município, no âmbito de sua autonomia constituci-
cia comum pelos Municípios e pelo Estadlo mediante anal própria, não poderá impedir ou IilJlitar o exercício
gestão associada, em virtude do art. 23 e nos termos da competência de outro Estado ou Município.
do art. 241 da Constituição, sempre que os mesmos Art. 411 A União, no exercício das ações a que se
se destinarem ao atendimento de dois ou mais muni- refere o art. 111, § 42, desta Lei Complementar, coope-



a} metas de cobertura e expansão dos
serviços que visem a sua universalização,
priorizando o atendimento dos segmentos
de baixa renda;

b} regime, estrutura e níveis tarifários
que incentivem a eficiência dos prestadores
dos serviços, garantam o acesso aos níveis
essenciais de consumo a todos os usuários
e induzam ao uso racional dos bens e recur
sos naturais;

c) identificação de recursos, inclusive
subsídios e tarifa social, quando for o caso,
para propiciar o atendimento aos mais po
bres, quer para a realização dos investimen·
tos necessários à expansão dos serviços
em áreas de baixa renda, quer para a ga
rantia do consumo mínimo essencial;

d) direito dos usuários, inclusive em
relação a padrões de qualidade e de atendi
mento que garantam sua satisfação, preser-

'vação da saúde pública e compensações
decorrentes da inadequada prestação dos
serviços, e bem assim de sua participação
na definição das políticas e na regulação e

,fiscalização da prestação de serviços;

e) definição do processo regulatório,
.Jnclusive com a identificação da entidade ou

órgão responsável pela regulação e fiscali
zação da prestação dos serviços, observa

, das as diretrizes nacionais para saneamen-
to básico;

,,' f) forma de resolução dos conflitos,
" preferencialmente envolvendo mediação ou
.:' arbitramento, entre o poder concedente e

seus concessionários ou permissionários;
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rará com os Estados, o Distrito Federal e os Municípi- 11 - respeitado o disposto neste artigo, a com-
os, inclusive quando integrantes de regiões metropo- petência comum de que trata esta Lei Complemen-
litanas, aglomerações urbanas, microrregiões, con- tar, exercida mediante gestão associada dos servi·
sórcios públicos ou convênios de cooperação, que, ços, envolvendo entes federados competentes, tan-
no exercício de suas respectivas competências na to no tocante á prestação dos serviços como à sua
prestação dos serviços públicos de abastecimento de regulação, nos termos do art. 241 da Constituição,
água e de esgotamento sanitário, adotem os seguin- deverá igualmente observar:

tes princípios ~ procedimento~l al.ém de o.bse,:,are~ a} a precisa identificação dos serviços
plen~ conformlda~e ~om as dlretn.ze~ naCionaiS aph- objeto de competência comum;
~á~e~s, em decorrencla do art. 21, mClso XX da Cons- b) a forma de cooperação entre os en-
tltUlçao: tes federados competentes no planejamen-

I - fixação formal de regras objetivas para pres- to, organização e prestação dos serviços,
tação dos s~rviços públicos de abastecimento de incluindo forma e participação de represen-
água e de esgotamento sanitário que contemplem, tação do Estado e dos Municípios envolvi-
pelo menos, os seguintes aspectos: dos, estes proporcionalmente às respectivas

populações, e participação dos usuários;
c) a definição formal da repartição de

atribuições entre os entes envolvidos na
prestação, na regulação e na divisão do re
sultado financeiro dos serviços;

d) a disciplina da transferência total ou
parcial de encargos, serviços, pessoal e
bens essenciais à continuidade dos serviços
transferidos; ,'

e) a forma de resolução dos conflitos
entre os entes federados competentes, pre
ferencialmente envolvendo mediação ou ar
bitramento, ou entre estes e a entidade ou
órgão de regulação e fiscalização dos servi
ços;

Art. 52 A cooperação da União, inclusive finan·
ceira, nos serviços públicos de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário, observado o dis
posto no artigo anterior, dar-se-á, prioritariamente,
por meio de:

1- repasses de recursos fiscais aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, destinados a inves
timentos em expansão e melhoria dos serviços em:

a} abastecimento de água e esgota
mento sanitário para as camadas populacio
nais 'de mais 'baixa renda, especialmente
aquelas dos municípios e regiões menos
desenvôlvidasdo País, conforme índice es
tatístico específico nacional, observadas
ainda as áreas de maior risco sanitário e as
sujeitas a secas periódicas;

, b} tratamento de esgotos sanitários
onde a poluição decorrente da disposição fi·
nal de esgotos não tratados nos corpos
d'água afete maior contingente populacional
ou mananciais utilizados para abastecimen-



111 - implementação de programas e, ações de
cooperação institucional, técnica e gerencial com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, destina
dosa:

11 - financiamento de investimentos, mediante
recursos oriundos de programas , projetos ou linha
de crédito, aos Estados, ao Distrito Federall e a pres
tadores dos serviços de qualquer natureza, obser
vando pelo menos o seguinte:

a) no caso de concessões outorgadas
a partir da vigência desta Lei Complemen
tar, que os respectivos processos Iicitatórios
sejam definidos de forma clara, tralnsparente
e competitiva, com prioridade à dEtfinição de
licitante vencedor pelos critérios da menor
tarifa, da maior outorga ou pela composição
de ambos;

b) no caso de financiamentos a ór
gãos, a entidades públicas ou a empresas
prestadoras dos serviços, a garantia de sua
autonomia gerencial e de sua SlJstentabili
dade econômica e financeira;

c) a observância das diretri:zes nacio
nais para saneamento básico;

a) modernização dos serviços de
abastecimento de água e de eSlgotamento
sanitário, especialmente no tocante ao de
senvolvimento tecnológico e ao aprimora
mento e capacitação da sua pre~)tação, re
gulação e fiscalização;

b) desenvolvimento de açõ(~s conjun
tas, inclusive regulatórias;

c) desenvolvimento, quando solicitado,
de estudos voltados à definição e implemen
tação de novos modelos para a prestação,
regulação e financiamento dos selviços;

d) oferecer aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios nos conflitos entre
estes ou entre eles e os respectivos conces
sionários dos serviços de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário, de caráter
voluntário e sujeito à concordância das par
tes, a ação mediadora da União, a ser em
preendida por entidade ou órgão designado
pelo Poder Executivo.

§ único - Os repasses de que trata o Inciso I,
bem como o financiamento a que se refelre o Inciso

43464 Quarta-feira 16 DrÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2000

to humano, observadas as prioridades defi- 11 deste artigo somente serão efetivados quando in-
nidas pela entidade gestora dos recursos seridos no contexto de planos diretores de desen-
hídricos; volvimento dos serviços, que caracterizem plena

mente as intervenções de natureza física, técni
co-operacional, gerencial e institucional, incluindo o
necessário planejamento econômico-financeiro para
a viabilização das mesmas, destinadas ao cumpri
mento de metas de atendimento ao estabelecido
pelo inciso IV, § único do art. 175 da Constituição.

Art. 61! Fica instituído o Fundo Nacional para
Universalização dos Serviços de Saneamento Básico
de natureza contábil com o objetivo exclusivo de, vi
sando ao equilíbrio do desenvolvimento e do
bem-estar nacionais, subsidiar a realização dos in
vestimentos necessários à implantação ou expansão
dos serviços de saneamento básico às camadas po
pulacionais de mais baixa renda, nos municípios e re
giões mais pobres do País, conforme índice estatísti
co específico nacional, desde que em sistemas onde
a capacidade de pagamento do conjunto dos usuári
os seja insuficiente para cobrir, em regime de eficiên
cia, os custos de operação, manutenção e amortiza
ção dos investimentos.

§ 111 O fundo de que trata o caput será gerido
pela entidade ou órgão encarregado da execução da
Política Nacional de Saneamento instituído na forma
da lei, e terá por fontes:

I - dotações consignadas na lei orçamentária
anual e seus créditos adicionais;

11 - operações de crédito interna e externa;

111 - repasses e transferências decorrentes de
convênios, firmados com entidades públicas ou priva
das;

IV - doações;

V - outras que lhe vierem a ser destinadas.

§ 2!l Na definição do índice estatístico nacional a
que se refere o caput serão considerados, entre ou
tros, os seguintes fatores:

I - cobertura dos serviços;

11 - renda da população beneficiária;

111 - epidemiológicos, para a prevenção de con
trole de doenças relacionadas á ausência ou insufi
ciência de saneamento básico, definidos pela entida
de responsável pela Política Nacional de Saúde;

IV - ambientais, onde o tratamento de esgotos
seja essencial para a redução da poluição nos corpos
d'água que afetem maior contingente populacional e
que sejam mananciais utilizados para abastecimento
humano, definidos pela entidade nacional gestora
dos recursos hídricos.
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Art. 7º A cooperação a que se referem os incisos § 3º A vedação disposta neste artigo não abran-
I e 11 do artigo 5º desta Lei Complementar dar-se-á, ge a cooperação prevista no inciso 111 do art. 7º desta
prioritária e preferencialmente, junto a Estados quan- Lei Complementar, desde que seja temporária e des-
do estes, no âmbito de suas respectivas competênci- tinada a apoiar Estados, Distrito Federal e Municípios
as, instituírem, na forma da lei, fundos estaduais'de no atendimento ao disposto nesta Lei Complementar
universalização dos serviços de saneamento básico, e nas diretrizes nacionais para o saneamento básico.
destinados exclusivamente a subsidiar o atendimento Art. 9º O disposto nesta Lei Complementar não
das camadas populacionais de mais baixa renda, afeta as obrigações anteriormente assumidas pela
desde que em sistemas onde a capacidade de paga- União, podendo haver prorrogação ou aditamento
mento do conjunto dos usuários seja insuficiente para dos respectivos instrumentos jurídicos, observadas
cobrir, em regime de eficiência, os custos de opera- as suas normas específicas, desde que estes proce-
ção, manutenção e amortização dos investimentos. dimentos não importem em modificação do objeto

§ 1º A cooperação da União a que se referem os contratual original.
incisos I e 11 do artigo 5º dar-se-á, também de forma Art. 10. Os titulares das competências, a~sim

prioritária e preferencial, junto a Estados e Municípios c~m? os prestador~s, a qualq~er titulo, de serviços
que, no âmbito de suas competências, fizerem cons- pubhc?~ ~e aAbasteclmento,d~ agua e ?e esgotamen-
tar nas normas legais, regulamentares e contratuais to sanltano, tem ~ prazo maxlmo d~ dOIS anos para s~
relativas á prestação dos serviços, a destinação de adequarem ~o d~sposto nesta Lei ~omplementa~,_fl-
percentual incidente sobre a receita total da prestado- ~and~ a reahzaçao de n_ovas op~raçoes com a.U,mao,
ra de serviços, independentemente de sua natureza, Inclusive sua pro,rrogaçao ou ~dltamento, condlclona-
nos regimes público e privado ao fundo a que se refe- da ao e~t~beleclmento ~.e clausulas, no co~trato o~

a t ' no convemo, que espeCifiquem a metodologia e a dl-
re o c pu . A • d ' tnamlca o aJus e.

. § 2º Os fund?s de que trata o caput deverão s~r Parágrafo único. A adequação de que trata este
gendo~, pelas entidades encarregadas da execuç~o artigo deverá se realizar de forma a resolver todas as
da pohtlca estadual de saneamento, tendo sua gestao pendências, de qualquer natureza, entre as institui-
acompanhada por conselho estadual de saneamento. ções consideradas, sendo que as pendências financei-

Art. 8º Sem prejuízo da observância da Lei ras deverão ser tratadas mediante método racional
Complementar nº 101 , de 4 de maio de 2000, é veda- que permita comparabilidade dos fatores intervenien-
do à União financiar, transferir ou repassar recursos tes, para tanto trazidos a valor presente e considerada
financeiros, incluindo aqueles sob sua gestão direta a necessária depreciação dos ativos envolvidos.
ou indireta, antecipar ou adiantar recursos de qual- Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor
quer espécie, assim como conceder fiança, aval ou na data de sua publicação.
qualquer outra forma de garantia em operações de . . _
natureza financeira, aos Estados, ao Distrito Federal, Justlflcaçao
aos Municípios e a prestadores de serviços públicos 1 - Introdução
de abastecimento de água e de esgotamento sanitá- Temos acompanhado o processo pelo qual o
rio, de qualquer natureza, que não cumpram o dispos- Congresso Nacional tem se empenhado na elabora-
to nesta Lei Complementar e as diretrizes nacionais ção e debate de legislação destinada à disciplina ins-
para saneamento básico. titucional e a outros elementos condicionantes do de-

§ 1º A vedação disposta neste artigo abrange in- senvolvimento dos serviços públicos de abastecimen-
clusive: to de água e de esgotamento sanitário em nosso

I - a elaboração ou a implantação de planos País, especialmente mediante as iniciativas dos Se-
., " nadores José Serra e Paulo Hartung e do Deputado

programas e pr?Jetos, ~sslm como as obras e servl- Adolfo Marinho mas também por intermédio de pro-
ços a eles relaCionados, nunciamentos diversos, inclusive pela via da relatoria,

11 - o gerenciamento, operação ou manutenção destacando-se o Senador Josaphat Marinho.
dos serviços. Mais recentemente, o Governo Federal tem ma-

§ 2º Sem prejuízo do disposto nos arts. 160, pa- nifestado grande determinação quanto à pesquisa de
rágrafo único, 167,IV e § 4º, e 195, § 3Q

, da Constitui- perspectivas para o ordenamento jurídi-
ção, o disposto neste artigo não afeta a repartição co-institucional que condiciona a expressão prática
constitucional das receitas tributárias. daqueles serviços e, em última instância seu desen-



1"Art. 30. Compete aos Municfpios os:

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de conces·
são ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluf·
do o de transporte coletivo, que tem caráter essencial,"

Em realidade, não se falava em competência e
sim em "poder concedente", denunciando a motivação
da controvérsia, em face da atmosfera de privatização
que já se tomava densa naquela época, de certa forma
inibindo a adequada visualização da questão.

Ressalte-se que, em realidade, não se trata de
indícios e sim de interpretação orientada pelo fato de
que, não tendo sido explicitamente atribuídos à União
nem aos Estados e, em se tratando de serviços pres
tados em direta conexão física com as edificações,
fica obviamente caracterizado o "interesse local".

Consolidou-se então, no período entre 1988 (ano
da promulgação da Constituição) e 1998 (ano da apro
vação da Emenda constitucional N1l19), o entendimen
to de que, quando os serviços de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário se destinassem a
atender apenas a um município, o Inciso V do Art. 30
da CF amparava a definição inequívoca da titularidade
municipal, com base no "interesse local" dos mesmos,
enquanto que a configuração em que tais serviços
atendessem a dois ou mais municípios não havia sido
contemplada com a mesma clareza pela CF quanto à
definição da titularidade, ensejando intermináveis dis
putas de razão, motivadas por interesses nem sempre
coincidentes com o interesse público.

Fica\(a sempre, portanto, a impressão geral de
que seria necessária uma lei ou uma emenda consti
tucional que resolvesse o que a Constituição não ha
via resolvido.
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volvimento para o bem-estar da população brasileira. Após a promulgação da Constituição de 1988
Nesse sentido, buscou aproximação com os parla- ocorreu um fenômeno sui generis quanto à interpreta-
mentares acima mencionados com vista à conjunção ção a respeito das competências atribuídas à União, ao
de esforços, para o que instituiu um Grupo de Traba- Distrito Federal, aos Estados e aos Municípios pelo tex-
lho no âmbito da Câmara de Política Econômica da to constitucional. Havia a impressão generalizada de

-Casa. Çj~l, ~ol> ª-~ordenação da Secretaria de Polfti- que, diferentemente dos demais serviços públicos, que
ca Econômica do MiniStériodã. Fazenda e da Secreta- teriam recebido tratamento inequívoco no tocante à re-
ria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presi- partição de competências para sua prestação entre os
dência da República - SEDU, integrado por represen- entes federados, os serviços públicos de saneamento fi-
tantes da Secretaria Executiva do Ministério da Fa- caram desamparados pela Constituição, exceto por in-
zenda, da Assessoria Jurídica da Casa Civil, da Pro- dícios de alguma inclinação pela atribuição de compe-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional, da Consultoria tência municipal propiciada pelo Inciso V do Art. 301

•

Jurídica e da Assessoria Técnica do Ministério do Vale dizer que, qualquer manifestação favorável a essa
Meio Ambiente, da Assessoria Jurídica da SEDU, da interpretação era sempre acompanhada de veementes
Secretaria do Acompanhamento Econômic:o e da Se- contestações por parte daqueles interessados, de algu-
cretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazen- ma forma, na opção pela competência dos Estados
da, da Secretaria de Planejamento e Invl3stimentos para prestar tais serviços nas regiões metropolitanas,
do Ministério do Orçamento e Gestão, da Caixa Eco- aglomerações urbanas e microrregiões.
nômica Federal e do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social.

Analisando a evolução que a matéria experi
mentou desde a apresentação do PLS Nll 266, em 5
de dezembro de 1996, de autoria do Senador José
Serra, até a versão mais recente (maio de 2000), de
corrente dos entendimentos realizados pl310s parla
mentares acima referidos com o Governo Federal, na
figura do citado Grupo de Trabalho, fica a. nítida im
pressão de que ocorreu intenso debate de· idéias so
bre o assunto, processo este registrado, ainda que
parcialmente, por artigos e notícias publicados pelos
meios de comunicação do País. É auspicioso consta
tar a notável evolução que a questão exp,erimentou,
particularmente após a aprovação da Emenda Cons
titucional N!l19, de 4 de junho de 1998, que institui a fi
gura da "gestão associada de serviços públicos", me
diante a celebração de "consórcios públicc1s e convê
nios de cooperação entre os entes federados", instru
mentos fundamentais para o exercício c()ncreto de
competências comuns atribuídas a tais lentes pela
Constituição.

Deve-se, a bem da verdade, reconhl3cer que a
propriedade das propostas que justificam a apresen
tação deste Substitutivo somente se tornou perceptí
vel, em relação dialética com os documentos que o
antecederam. Este Substitutivo a,ssume, assim, a
condição de síntese resultante dos avanços propicia
dos pelos mesmos, propondo a introdução de impor
tantes aperfeiçoamentos, cujo mérito se assenta nes
se processo evolutivo.

Os tópicos que se seguem objetivam expor a
justificativa para tais aperfeiçoamentos.

2 - A Questão da Definição de Competências



4 "Art 241. A União os Estados, o Distrito Federal e oS Municípios
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convêni
os de cooperaçáo entre os federados, autorizando a gestão asso
ciada de serviços públicos, bem como a transferência total ou
parcial de encargos, seviços, pesssoal e bens essenciais à conti
nuidade dos serviços tmsferidos."

2 Apesar de se tr~tar de "diretrizes· da União, o projeto e a emen
da substitutiva baseados no Art. 21 se propõem a disciplinar a
questão do poder concedente, intimamente ligada à questão da
competência, portanto matéria não passfvel de disciplina median
te lei, por se tratar de matéria constitucional.

O PLC N.º72 (Projeto de lei complementar), apre
sentado pelo Deputado Adolfo Marinho em setembro de
1999, se propõe a "estabelecer nõrmas de cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios na prestação dos serviços", nos termos do
Art. 233

• Assim sendo, esse projeto pretende constituir a
"lei complementar" referida no § único do Art. 23.

3 "Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municfpios:
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qual
quer de suas formas;
IX - promover programas de construção de moradias e a melho
ria das condições habitacionais e de saneamento básico;
Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a coopera
ção entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípi
os, tendo em vista o equilfbrio do desenvolvimento e do
bem-estar em âmbito nacional.·

É também importante destacar que em junho de
1998 o Congresso Nacional aprovou a Emenda Consti
tucional N2 19 que, entre outros dispositivos, ensejou a
nova redação do Art. 241 da CP, trazendo a figura da
gestão associada corno instrumento da cooperação ne
cessária para o exercício prático da competência co
mum, onde couber. Obviamente, o PLC N272 se valeu
desse instrumento para orientar a disciplina proposta.
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É nesse contexto que surge o PLS N.º266 (Pro· Restaria, portanto,' ao PLC N.º 72 disciplinar a
jeto de lei ordinária), em dezembro de 1996, logo se- cooperação entre os entes federados em matéria de
guido, em face desse mesmo contexto, de Emenda abastecimento de água e de esgotamento sanitário,
Substitutiva do próprio autor, Senador José Serra, em inclusive no tocante à prestação dos serviços, o que
outubro de 1997. requereria, de qualquer forma, não a definição de

Vale ressaltar que nenhuma das propostas aci- competências, matéria da esfera exclusiva da Consti·
ma faz menção à "competência comum" de que trata tuição, mas sim a identificação das situações que
o Art. 23 da CF, sendo as mesmas amparadas explici- configurariam competência comum entre os Municípi-
tamente pelo Art. 21, que trata das "diretrizes da os, entre si e o Estado.
União para o desenvolvimento urbano, inclusive habi- Logicamente, a identificação das situações ca-
tação, saneamento básico e transportes urbanos"2. racterizadas como de competência comum implica,
Esse dispositivo da Constituição surge com bastante por exclusão, a identificação das situações de compe-
propriedade em 1998, no âmbito do Relatório do Se- tência exclusiva, inexistentes no caso do Estado, por-
nador Josaphat Marinho, proposto para aprovação tanto sempre associadas ao Município individualmen·
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania te, em conformidade com o Inciso V do Art. 30 da CF,
do Senado. uma vez que se configura exclusivamente o "interes·

se local". Este raciocínio conduz, pela força da lógica,
à conclusão de que a Constituição não ampara ne·
nhuma possibilidade de ser o Estado detentor de
competência exclusiva em nenhuma situação. Se as
sim fosse, deveria haver menção explícita a esta hipó
tese, o que não consta da CF. Não havendo sido atri
buída nenhuma competência exclusiva à União nem
aos Estados, o Inciso V do Art. 30 representa a evi·
dência da competência municipal, em regime de ex
clusividade, sempre que se configurar exclusivamen
te o "interesse local".

Portanto, é inquestionavelmente inconstitucio
nal qualquer hipótese de conferir ao Estado compe
tência exclusiva para prestar os serviços destinados
ao atendimento de dois ou mais municípios, integran
tes ou não de regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas ou microrregiões. Trata-se, exatamente da si
tuação que impõe a competência comum, cujo exercí
cio se realiza mediante gestão associada, que, por
sua vez requer a cooperação dos entes federados en
volvidos, a ser disciplinada pela lei complementar de
que trata o § único do Art. 23.

O Relatório do Senador Josaphat Marinho,
apresentado no início de 1998 à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania do Senado - CCJ sobre o
PLS Nº 266 ofereceu visão claramente alinhada com
este entendimento, na figura das subemendas nºs01
e 2-CCJ..

Diante desse quadro evolutivo, fica a forte con
vicção de que, a menos de interpretações jurídicas
contaminadas pelo desejo sub-reptício de advogar
por interesses específicos e não pelo interesse ge
rai da nação brasileira, a questão que travou o de
senvolvimento dos serviços de água e esgoto na úl
tima década, sob a forma de um falso dilema,
acha-se atualmente perfeitamente elucidada, não



As situações não configuradas como regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrre
giões não deveriam, nessa ótica, excluir o Estado,
deixando os municípios envolvidos decidirem sobre
a questão, pois isso significaria eximir o Estado de
uma responsabilidade tipicamente sua, ou seja, atu
ar na esfera regional das questões. Além disso, se
ria reconhecer que o Estado somente é necessário
quando o interesse regional fosse de caráter metro
politano ou similar, o que representaria uma contra
dição inaceitável.

Além disso, essa opção constitucional hipo
tética, aplicada exclusivamente nas regiões metro
politanas, aglomerações urbanas ou microrregiões
poderia denunciar suas verdadeiras intenções,
qual seja a enorme facilidade que a mesma propi
ciaria para a adoção de procedimentos simplistas
e desembaraçados de privatização dos serviços,
pelos Estados, preocupados, como tem sido evi
denciado pelas práticas correntes, em amealhar
recursos financeiros de vulto para resolver proble
mas de caixa dos governos ou, como já propalado
em algumas oportunidades, como forma de consti
tuir previdências estaduais coadjuvantes da fede
ral atualmente existente. Tudo isso, evidentemen
te, em detrimento dos urgentes e essenciais in
vestimentos que o setor de saneamento requer
para melhorar as condições da salubridade ambi
entai em nosso País, com fortes reflexos na saúde
pública e nas condições sociais e econômicas da
nação.

Essa é exatamente a concepçãb que interessa
às grandes empresas estrangeiras6 operadoras de
serviços de água e esgotos, ansiosas por adquirir

É fundamental, neste ponto, estabelecer en
tendimento adequado sobre o conceito de compe
tência comum. Uma análise precipitada poderia con
duzir ao entendimento de que se trata de competên
cia compartilhada, cada parte exercendo IUma atribu
ição de modo compatível e harmonioso Gom as de
mais, de modo a assegurar o exercício da compe
tência plena, entendida como o exercício pleno da
prestação. Não é essa a correta interpretação. O
conceito de competência comum implica superposi
ção das competências envolvidas, com o objetivo de
assegurar que seu exercício jamais fiqUEi prejudica
do, por tratar-se de matéria de grande interesse pú
blico. Assim, se um ente federado exercer sua com
petência e um outro igualmente competEmte deixar
de fazê-lo, o interesse público fica pres(~rvalto. Os
problemas aparecem quando dois ou mais" entes
igualmente competentes desejam eXEircer suas
competências, o que requer disciplina. Esse é o fun
damento do parágrafo' único do Art. 23 da CF e a
inspiração constitucional do Art. 241, ao instituir as
figuras da "gestão associada" e dos "conisórcios pú
blicos e convênios de cooperação". Assim, para
cada objeto de competência comum é necessário
estabelecer sua disciplina mediante lei complemen
tar específica.

O sentimento de que essa matériat, alegada
mente controversa, requereria uma emenda consti
tucional especificamente orientada para o seu escla-

5 É imperioso ressaltar, neste ponto, a necessidade de se consoli·
dar de modo cabal a percepção de que não cabe SI esta lei com·
plementar nem a nenhuma outra pretender estabE~lecer compe
tências. A definição de competências e matéria já resolvida pela
Constituição. O que, sim cabe à lei complementar é identificação
das situações em que se configura a competência c:amun e a dis
ciplina da cooperação entre os entes federados (para tanto igual
mente competentes) com vistas ao seu exercício, por meio do
mecanismo da gestão associada mediante os Instrumentos dos
convênios de cooperação e dos consórcios.
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carecendo, para tanto, de emenda constitucional: recimento tem sido expresso por alguns formadores
quando os serviços se destinarem ao atendimento de opinião jurídica. Ao nosso ver, essa visão está
de um único município, a competência para sua equivocada em várias dimensões.
prestação será municipal; quando os serviços se Em primeiro lugar, o recurso a uma emenda
destinarem ao atendimento de dois ou mais municí- constitucional se inspira na necessidade de eliminar,
pios, a competência para sua prestaçiJio será co- pela via da força da Constituição, as controvérsias
mum entre os municípios envolvidos e Cf Estado. O que supostamente afetam a questão. Nesse sentido,
amparo constitucional para tal ordenamento é ofe- portanto, seria absurdo imaginar a reprodução da
recido pelo Art. 30 - inciso V e pelo Art. :;:~3 -Incisos controvérsia, agora com status constitucional. Assim,
VI e IX e § único da Constituição, sendo que o me- a suposta controvérsia deveria ser completamente
canismo operacional para o exercício da competên- eliminada, o que somente seria possível mediante op-
cia comum fica estabelecido pelo Art. 241 da" Carta ção clara pela competência estadual exclusiva na
Magnas. prestação dos serviços destinados ao atendimento

de dois ou mais municípios, integrantes ou não de re
giões metropolitanas, aglomerações urbanas ou mi
crorregiões, já que a competência comum seria exa
tamente o objeto da discórdia.
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nossas companhias estaduais de saneamento e as
sim dominar o setor, no atacado e de forma a mais
monopolizada possível. Nossas principais compa
nhias de saneamento, tais como a SABESP (SP), a
CEDAE (RJ), a COPASA (MG), EMBASA (BA) e
COMPESA (PE) constituem alvo preferencial de tais
empresas.

60iz-se que são estrangeiras pelo simples fato de não existir ne
nhuma empresa nacional especializada no assunto exceto as
próprias companhias estaduais de saneamento. '

Por outro lado, são inúmeras as vantagens de
manter a competência comum entre Municípios e o
Estado nessas regiões, matéria exemplarmente
tratada no Relatório do Senador Josaphat Marinho
já referido,' a ponto de constituir o fundamento das
três subemendas apresentadas ao PLS Nº 266 em
1998. O exame dos argumentos exarados nesse
relatório é vital para o reconhecimento de tais van
tagens, impondo-se a todos os que devem mani
festar-se sobre o objeto desta Exposição de Moti
vos.

Encerrando esta seção, é oportuno esclarecer
os conceitos de competência, titularidade e poder
concedente.

Competência7 é o conjunto de atribuições das
pessoas jurfdicas, órgãos e agentes, fixadas pelo di
reito positivo. Tais atribuições implicam crime de res
ponsabilidade em caso de omissão ou deficiência no
seu exercício.

71n Direito Administrativo, Maria Sylvia lanella di Pietro 121 edi-
ção, Editora Atlas, p. 188. '

Titulara ou sujeito é aquele a quem a lei atribui a
competência para a prática de determinado ato ou
exercício de determinada função - assim, quem tem
a competência para prestar o serviço é o titular desse
serviço.

Poder concedente representa apenas a prer
rogativa de, sendo competente para prestar o servi
ço, poder conceder sua exploração a outra entida
de, pública ou privada, sem que isso implique ou au
torize renúncia às funções determinadas pela com
petência e sim delegação de seu exercício, sob fis
calização, como se as mesmas estivessem sendo
exercidas pela entidade para tanto constitucional
mente competente. Portanto o poder concedente se
caracteriza como tal somente na circunstância de
uma concessão ou permissão, conforme prescreve
o Art. 175 da CF.

3 - A Prestação Integrada dos Serviços

Os especialistas nos ensinam que os serviços
de abastecimento de água e os de esgotamento sani
tário são erroneamente tratados como dois serviços
distintos. Em realidade, -o esgotamento sanitário re
presenta apenas -a séqüência natural do fluxo da
água, agora na condição de água servida, portanto
resíduo cujo afastamento se impõe.

Além disso, a continuidade de seu funciona
mento é imperativa, por razões de segurança e con
forto, com implicações diretas na saúde pública e na
salubridade ambiental.

Somente recentemente a lei de crimes ambien
tais vem ao encontro desse requisito, ao impor o trata
mento dos esgotos como condicionante para a exis
tência da rede coletora dos mesmos. Além disso, é
impensável, embora nossa evolução histórica esteja
cheia de exemplos em contrário, prover água potável
sem adequados sistemas de coleta, tratamento e dis
posição final das águas servidas resultantes.

Assim, a integração física, técnico-operacional
e gerencial entre tais seryiços, entre si e entre os di
versos componentes de 'cada um deles é fundamen
tai para assegurar os requisitos acima. Essa condição
está muito longe de restringir-se aos casos dos siste
mas destinados ao atendimento de dois ou mais mu
nicípios. Ela deve ser respeitada em qualquer confi
guração.

A integração física, técnico-operacional e ge
renciai pode ser assegurada nos casos de prestação
multiinstitucional dos serviços, desde que normas
construtivas, técnico-operacionais, administrativas,
gerenciais, econômico-financeiros e regu:dtórias ne
cessárias ao exercício da gestão associada resultan
te sejam estabelecidas e cumpridas, propiciando a
prestação integrada dos serviços.

Portanto, é perfeitamente possível exercer a
competência comum, desde que seja assegurada a
prestação integrada dos serviços mediante gestão
associada propiciada por consórcios públicos elou
convênios de cooperação, devidamente orientada por
normas construtivas, técnico-operacionais, adminis
trativas, gerenciais, econômico-financeiros e regula
tórias. Conforme estabelece o Art. 241 da CF, tais
consórcios e convênios devem ser autorizados por
meio de leis específicas aprovadas no âmbito de cada
um dos entes federados envolvidos.

A prestação integrada dos serviços de abasteci
mento de água e de esgotamento sanitário não repre
senta nenhum problema nas situações em que o mu-
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nicípio pode exercer sua competência exclusiva pelo Considerando:
fato de tais sistemas se destinarem unicamente ao • O exercício da competência comum entre o
seu atendimento. É natural que surjam dúvidas quan- Estado e os Municípios nas situações em que os ser-
to à prestação integrada nas situações dle sistemas viços se destinam ao atendimento de dois ou mais
destinados ao atendimento de dois ou mais municípi- municípios, integrantes ou não de regiões metropoli-
os. A percepção da plena possibilidade dE~ prestação tanas, aglomerações urbanas ou microrregiões;
integrada dos serviços nesses casos fica bem nítida, • O exercício da competência municipal exclusi-
a partir da visualização das partes em que os serviços va na distribuição de água potável e na coleta de es-
de abastecimento de água e de esgotamEmto sanitá- gotos no município (obviamente exclusiva pelo fato de
rio podem ser subdivididas. tais atividades serem de interesse exclusivamente 10-

Assim, podem ser perfeitamente delimitadas cal), ainda que o município esteja ~m situações ca-
as seguintes partes: racterizáveis como regiões metropolitanas, aglome-

I P d - d Á P tá I I d rações urbanas ou microrregiões ou simplesmente- ro uçao e gua o ve Elnvo ven o ,_
algumas ou todas das seguintes unidades: reser- regloes conur.t'~?as; é fundamen~al que se ten~a ~m
vatórios de regularização, obras de captação, es- mente a POSsibilidade de os, se,~lço~ serem d~II~lta-
tações de bombeamento, adutoras de l31gua bruta, dos dess,a forma e que o pnnclplo da prestaçao Inte-
estações de tratamento e adutoras de água potá- grada seja assegurado.
vel' Portanto, a viabilidade dessa possibilidade im-

, põe que as formas concretas de cooperação entre os
11 - Distribuição de Água Potá'lIel, envol-

Municípios e o Estado no exercício da competência
vendo algumas ou todas das seguintes unidades: comum na prestação dos Serviços Tipo Ie IV, simulta-
reservatórios de distribuição, sub-adutoras, esta- neamente à competência municipal exclusiva na
ções de bombeamento, redes de distribuição e ra- prestação dos Serviços Tipo I e 111 nas regiões metro-
mais prediais;

politanas, aglomerações urbanas ou microrregiões
11I - Coleta de Esgotos Urbanos, Emvolvendo permitam a prestação integrada dos serviços.

algumas ou todas das seguintes unidades: ramais Isso deve ser obtido mediante o planejamento
prediais, redes coletoras, estações elevatórias e co- da gestão associada, lembrando que essa coopera-
letores-troncos; ção deve se dar em diversas dimensões, incluindo a

IV - Afastamento de Esgotos Urbanos, legislativa (na medida em que, segundo o Art. 241,
envolvendo algumas ou todas das seguintes uni- leis deverão autorizar o exercício da gestão associa-
dades: interceptores, emissários, estaç,ões eleva- da), regulatória (na medida em que serão necessári-
tórias, estações de tratamento e obras de disposi- as regras gerais e específicas), gerencial (para a ges-
ção final. tão de aspectos interdependentes), técni-

É importante destacar que as partes. acima po- co-operacionais (para assegurar o funcionamento
dem ser delimitadas não apenas fisicamente como correto das instalações) e econômico-financeiro (na
também sob os aspectos técnico-operadonal, ge- medida em que, por exemplo, a política tarifária deve
rencial, institucional e econômico-financEliro, desde considerar todos os fatores envolvidos).
que tais aspectos sejam harmonizados, conforme Ora, é evidente que a harmonização de tantos
acima destacado, por normas construtivas, técni- fatores requer antes de tudo planejamento físico, téc-
co-operacionais, administrativas, gerenciais, econô- nico-operacional, gerencial, econômico-financeiro e
mico-financeiros e regulatórias. Mais do que isso, institucional como subsídio para a formulação de to-
essas partes podem ser consideradas como servi- das as regras cujo cumprimento assegurará a presta-
ços específicos, passíveis de serem prestados por ção integrada dos serviços e que consubstanciarão
instituições diferentes. Portanto, pode-se perfeita- os referidos consórcios e convênios.
mente considerá-Ias como: Fica também evidente que, diante de tantos

I Serviços de Produção de Água Potável; agentes institucionais envolvidos, cabe ao Estado a
11 Serviços de Distribuição de Água Potável; função de coordenação dos estudos necessários.

Dessa forma, os governos estaduais e municipais de-
11I Serviços de Coleta de Esgotos Urlbanos; verão instituir unidades destinadas ao exercício des-
IV Serviços de Afastamento de Esgotos Urba- sa função, lembrando que as mesmas devem ser ad-

nos. ministrativamente estáveis, não apenas em face do
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caráter permanente dessas funções, como também competência estadual exclusiva nas situações em
considerando que a regulação da prestação dos ser- análise, a condição de sine que non para o desem-
viços também demandará mobilização permanente. baraçamento institucional do setor, portanto vital para
Portanto, esse planejamento não representa um mo- seu desenvolvimento. Isso também implicaria atribuir
menta e sim um processo continuado, daí a necessi- à Assembléia Constituinte de 1988 a responsabilida-
dade de instituir estruturas permanentes para o exer- de por essa estagnação. É claro que isso não é ver-
cício da gestão associada. dade! Resta então refletir sobre os motivos que leva-

Finalmente, é importante refletir sobre a forma ram a essa situação ncs últimos 12 anos, com o obje-
como seria oficializada a gestão associada, orientada tivo de, em descobrindo suas verdadeiras causas,
pelo processo permanente de planejamento destina- desmistificar a competência estadual exclusiva como
do à sua operacionalização. medida essencial para o progresso do setor, revelan-

Nesse sentido, a Constituição fornece uma indi- do outrossim, as verdadeiras intenções existentes por
cação interessarte, na figura do § 3º do Art. 25, que detrás desse anseio.
estabelece que "os Estados poderão, mediante lei No nosso entender o período de estagnação do
complementar, ínstituir regiões metropolitanas, aglo- setor é apenas coincidente com o período decorrido
merações urbalJas e microrregiões, constituídas por desde a promulgação da Constituição. Tal estagna-
agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar ção, longe de se explicar pelas deficiências do texto
a organização, o planejamento e a execução de fun- constitucional, repousa nos fatores causais entranha-
ções públicas de interesse comum", dos na lógica do próprio PLANASA - Plano Nacional

Poder-se-ia recorrer a uma figura semelhante de Saneamento, instituído pelo BNH a partir de 1971,
como instrumento para a oficialização do resultado do tão bem elucidados no documento intitulado "Diag-
planejamento da gestão associada. Assim, uma lei nóstico do Setor Saneamento: Estudo Econômico e
complementar estadual com esse objetivo pode ser Financeiro" - Série Modernização do Setor Sanea-
cogitada para cumprir tal função. Tal lei complementar mento. Ministério do Planejamento e Orçamento/Se-
estadual oficializaria, adicionalmente, o enquadra- cretaria de Política Urbana/Instituto de Pesquisa Eco-
menta de todos os serviços de abastecimento de nômica Aplicada - Brasília/1995, cuja reprodução
água e de esgotamento sanitário do Estado nas diver- foge ao escopo desta justificativa mas cuja consulta é
sas situações de competência municipal exclusiva recomendada para melhor apreciação deste ~ocu-
e/ou competência comum entre os Municípios e o menta.
Estado. Um dos pontos mais representativos dessa lógi-

4 - Análise Comparativa entre a Competência ca é exatamente o controle estadual dos serviços de
Comum e a Competência Estadual exclusiva nas água e esgotos, dominado inteiramente por empre-
Regiões Metropolitanas, aglomerações urbanas ou sas de economia mista sob controle acionário dos
microrregiões Estados, operando como empresas concessionárias

Inicialmente é preciso esclarecer que a análise de serviços municipais, em regime completamente
que se segue trata de quaisquer situações de interes- dissonante com os requisitos mais elementares que
se regional, trate~se ou não de regiões metropolita~ compõem o quadro atual das exigências que são fei-
nas, aglomerações urbanas ou microrregiões instituí- tas a uma concessionária de serviços públicos, tal
das mediante lei complementar estadual, nos termos como expresso pela Lei Federal NQ 8987/95.
do § 3º do Art. 25 da CF. Ou seja, estamos nos referin~ Assim, condições tão obviamente exigíveis, tais
do à situações em que os serviços se destinam ao como: formalização de compromissos contratuais
atendimento de dois ou mais municípios, integrantes quanto a investimentos e padrões de serviço, partici-
ou não de regiões metropolitanas, aglomerações ur- pação e fiscalização pelo poder concedente, regula-
banas ou microrregiões. ção com a participação dos usuários, política tarifária

A hipótese de competência estadual exclusiva estabelecida pelo poder concedente e tantos outros
nessas situações só pode ser cogitada mediante aspectos tão claramente considerados essenciais
emenda constitucional, uma vez que o texto atual da nos dias de hoje simplesmente não faziam e nem fa-
CF não autoriza essa possibilidade. Portanto, trata-se zem parte do universo institucional, gerencial, técni-
de uma situação extrema que resultaria do reconheci- co-operacional e econômico-financeíro das compa-
menta de que o texto atual, por não permitir essa pos- nhias estaduais de saneamento. A completa desco-
sibilidade, precisa ser modificado, em face do caráter nexão entre concessionária, usuário e poder conce-
imperioso da mesma. Isso implica, portanto, atribuir à dente e a autodeterminação gerencial e políti-



43472 Quarta-feira 16 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2000

co-institucional das companhias propiciaram amplo está até o momento aguardando um dispositivo cons-
cenário favorável para as mais variadas formas de titucional ou "paraconstitucional" salvador.
gestão empresarial ineficiente, sob a protelfão política É nossa convicção inequívoca que o PLC Nl!72
displicente dos governos estaduais. e o PLS Nl! 266, em suas versões atuais e aperfeiçoa-

A existência imposltiva aas companhias estadu- dos pela nossa proposta definem de modo cristalino o
ais -de saneamento iniDiUtotãlmente a ãçàodos Esta- ambiente político-institucional e jurídico necessário
dos como ente federado de importância fundamental para a reconstrução do setor em bases modernas e
no planejamento e gestão das questões del âmbito re- progressistas (logicamente, eles não prescindem da
gional, vocação primordial atribuível aos mesmos. Tal atuação executiva eficaz dos Estados e Municípios na
função foi ofuscada pela prestação direta dos servi- reconstrução do setor segundo as bases propiciadas
ços, o que perpetuou um quadro de complE~ta tolerân- pelas mesmas).
cia para com as companhias, uma vez qu,e o regula- Da mesma forma, estamos convencidos de que
dor institucional (poder concedente municipal) foi in- as distorções provocadas pelo falso dilema do con-
teiramente dominado pelo regulado (companhias es- fronto entre as competências estadual exclusiva e co-
taduais}.lsso fez com que os Estados subordinassem mum com os municípios nas regiões metropolitanas,
suas companhias de saneamento a alguma secreta- aglomerações urbanas ou microrregiões só servem
ria de estado, que por essa razão receberam, de algu- para inibir a percepção dos novos e fundamentais pa-
ma forma a denominação "de saneamento", porém péis que esse ambiente reserva aos Estados, já não
sem nenhum envolvimento com questões tão tipica- mais assentados exclusivamente na função presta-
mente estaduais como seriam o diagnóstico da salu- ção de serviço e sim voltados prioritariamente para as
bridade ambiental no Estado, a identificação das ne- importantíssimas funções de planejamento regional,
cessidades das diversas regiões, a formulação de coordenação, gestão associada na prestação e na re-
planos estaduais de saneamento e sua oestão em gulação, articulação com políticas de saúde pública,
conjunto com os municípios e tantas outras funções recursos hídricos, meio ambiente e desenvolvimento
tipicamente pertencentes à esfera institucional dos urbano, desenvolvimento tecnológico e outras não di-
estados, exatamente como preconiza a visão moder- retamente vinculadas à prestação dos serviços em si.
na estabelecida pela proposta GT/CPE - SEDU/PR Portanto, qualquer proposta voltada para a atri-
para o PLS Nº 266, de autoria original do Senador buição de competência exclusiva aos Estados na
José Serra. prestação de serviços de abastecimento de água e de

Assim, preocupados, como ficaram, com a fun- esgotamento sanitário nas regiões metropolitanas,
ção de prestação dos serviços, os Estado:s se omiti- aglomerações urbanas ou microrregiões é totalmente
ram completamente do exercício de funçõels obrigato- equivocada, conforme o acima exposto. As razões
riamente suas, o que explica a auto-visão deformada que se enumeram a seguir apenas reforçam e desta-
hoje existente no seio das companhias estaduais, que cam tal convicção:
serve de embasamento para o forte corporativismo aí a) Se, no passado, as empresas sob controle
reinante, decorrente de uma perspectiva dl9 "proprie- acionário do Estado não foram capazes de represen-
dade e exclusividade" que os funcionários das com- tar solução institucional duradoura não há razão para
panhias revelam com essa atitude. crer que possam fazê-lo no futuro;

À época da promulgação da Constituição em b) Os novos papéis que os projetos de Leis refe-
1988, o quadro de anomia, fragmentação, estagna- ridos reservam aos Estados são extremamente im-
ção tecnológica e econômico-financeira e decadência portantes, sendo somente possíveis com a sua parti-
institucional que domina até hoje o setor de sanea- cipação. A função prestação de serviço pelo Estado
mento já se apresentava com ampla nitide:z. A orfan- deve ser reservada somente às situações em que a
dade institucional que vitimou o setIJr com o fim do mesma for imprescindível e certamente haverá inú-
BNH e do PLANASA fez com que todos se 'Voltassem meras dessas situações, em face da enorme concen-
para o novo texto constitucional, na expectaitiva de po- tração urbana que caracteriza nosso País, que resul-
der nele encontrar a solução para os problemas. tou na existência de muitas conurbações, abrigando a
Como a Constituição não ofereceu tratamElnto espe- maior parte da população brasileira. Mesmo assim, o
cífico para o setor, disseminou-se a percepção de que exercício da prestação dos serviços deverá reali-
seria necessário "corrigir" essa deficiência como con- zar-se em bases modernas, diferentes das estabele-
dicionante da sua reconstrução institucional, o que cidas pelo PLANA8A, nos termos da nova legislação
perpetuou o quadro acima descrito. Assim, o setor de concessões de serviços públicos que, ao impor um
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comportamento diferente às empresas, previne sua nos qualificados que o PLANASA propiciou, como ou-
obsolescência e deterioração técnica, gerencial e ins- tra possibilidade de aproveitamento da mão-de-obra
titucional em virtude do permanente desafio imposto qualificada existente nas companhias de saneamen-
pelos compromissos estabelecidos em autênticos to. Assim, configura-se um contexto multiinstitucional
contratos de concessão; capaz de promover ampla sinergia entre a tecnologia

c) A competência estadual exclusiva nas re- e o empresariado nacionais com seus congêneres de
giões metropolitanas, aglomerações urbanas ou mi- origem internacional, aceitando a presença estrange-
crorregiões deixará o saneamento nessas regiões ira, porém de modo equilibrado e harmonizado com
com feições monopolistas, cenário perfeito para a os melhores interesses nacionais. Desnecessário
concretização do interesse das grandes empresas lembrar o enorme potencial de produzir efeitos con-
operadoras estrangeiras em abo?anhar o melhor do trários a esses na hipótese de prevalecer a com-
n;er~ado de sane!3.mento d~ Brasil. A tese ~a compe- petência estadual exclusiva; a centralização da presta-
tenc.la comum nessas_ reglC~es atende m~lto m~lh~r ção dos serviços em poucas grandes operadoras pro-
ao~ Interesses da ~~çao, em face da pluralidade mstl- vocaria certamente a verticalização da economia do se-

:~~~~~::::c:~~~~e~~~~~d~~e~~t~I:e;~er:g:: tor, viabiliz~ndo a formaç~o de verdadeiros conglome-
de competição e não de cartelização, como seria na rados dominados economicamente por poucos grupos.
hipótese anterior. 5 - Reconhecimento

d) Os temores dos funcionários quanto às pro- Tendo em vista as razões expostas nos itens an-
paladas ameaças que a privatização implica no to- teriores, houvemos por bem apresentar este substitu-
cante a seus empregos são procedentes no caso da tivo, o qual aproveita integralmente a maior parte do
competência estadual exclusiva e infundados na hi- texto do PLC Nº 72, de autoria do Deputado Adolfo
pótese da competência comum com os municípios. Marinho, em sua versão proveniente do GT CPE -
Isso se deve, em primeiro lugar, ao fato de que a plu- SEDUlPR, modificando-o substancialmente nas par-
ralidade institucional dificulta o monopólio, portanto tes cuja retificação se fazia necessária, em face de
reduz a probabilidade de atos radicais de demissão tais razões.
de funcionários. Em segu~~o lugar, os novos papéis Quero uma vez mais enfatizar a evolução alta-
reservados aos Estados Irao demandar o concurso . , • , ,
d f,,· . I' d h' d' " mente pOSitiva que a matena expenmentou, desde ae pro ISSlonalS especla Iza os, oJe ISpOnlVelS ape- ., - o •
nas nas companhias estaduais de saneamento. A fi- primeira ver~ao do PLS N-~66, enseJando~ pelo pro-
gura da gestão associada, mediante a realização de cesso a~tenormente descnto, o desenvolvimento da
consórcios públicos e convênios de cooperação, con- percepçao adequada sobre o assunto.
forme estabelece o Art. 241 da CF, prevê a transferên- Considero essencial que as proposições conti-
cia de recursos humanos e materiais entre entes fe- das neste substitutivo sejam cuidadosamente avalia-
derados, "de modo a assegurar a continuidade da das pejos nobres parlamentares, em face do caráter
prestação dos serviços". decisivo que as mesmas apresentam, como elemento

e) A pluralidade institucional propiciada pela de solução definitiva dos problemas de natureza insti-
competência comum constitui cenário muito mais tucional que inibem o desenvolvimento dos nossos
condizente com o verdadeiro progresso que se pre- serviços de abastecimento de água e de esgotamen-
tende obter com o saneamento, não apenas no tocan- to sanitário.
te ao benefício direto que serviços modernos, ágeis e Assim, se por um lado temos o dever de exaltar
~ompetentes p~ssam oferec~r ~~ ambiente competi- a importância dos aperfeiçoamentos oferecidos por
tlVO mas tambem ~~Ia posslb~hdade qu~ o mesmo este substitutivo, por outro é imperioso registrar o fato
apresenta de permitir ~ ~tuaçao economlca d~ em- de que tal evolução só se tornou possível como con-
P!esa~ de pequeno, medlo e gran?e porte~ em areas seqüência do caráter pioneiro e precursor das iniciati-
tao diferentes como a consultorra, planejamento e . - ,
projeto, construção de obras e instalações, fabricação vas anterrores dos Senadores J?se Serra,e Paulo
de materiais e equipamentos e especialmente opera- Hartung, do Deputa?o ~~olfo Mannho e, m~ls re~~n-
ção e gestão. Nesta última, existe inclusive a perspec- teme,nte, peja contnbUlçao ?O Governo, cUJO credito
tiva extremamente salutar para o País, de surgirem consignamos nesta oportumdade.
empresas operadoras nacionais de porte variável, po- Sala das Sessões, 9 de Agosto de 2000. - Depu-
tencializando o aproveitamento dos recursos huma- tado Ricardo Ferraço.



§ 311 Os Estados poderão, mediante lei comple
mentar, instituir regiões metropolitanas, aglomera
ções urbanas e microrregiões, constituídas por agru
pamentos de Municípios limítrofes, para integrar a
organização, o planejamento e a execução de fun
ções públicas de interesse comum.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA * § 2Q com r9daç§o dada pela Emenda Constitucional nl!5,

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _ de 15-8-1995

CEDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BFIASIL
1988

TíTULO 11I
Da Organização do Estado

CAPíTULO 11
Da União

Art. 21. Compete à União:

xx - instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e
transportes urbanos;

Art. 23. É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

VI- proteger o meio ambiente e combater a po
luição em qualquer de suas formas;

IX - promover programas de constrUlçâo de mo
radias e a melhoria das condições habita(:ionais e de
saneamento básico;

Parágrafo único. lei complementar fixará nor
mas para a cooperação entre a União e oei Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-el3tar em âm
bito nacional.

CAPíTULO 111
Dos Estados Federados

Art. 25. Os Estados organizam-se f~ regem-se
pelas Constituições e leis que adotarem, observados
os princípios desta Constituição.

§ 1ºSão reservadas aos Estados as cctmpetências
que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

§ 211 Cabe aos Estados explorar diretamente, ou
mediante concessão, os serviços locais de gás cana
lizado, na forma da lei, vedada a edição de medida
provisória para a sua regulamentação.

CAPíTULO IV
Dos Municípios

Art. 30. Compete aos Municípios:

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regi
me de concessão ou permissão, os serviços públicos
de interesse local, incluído o de transporte coletivo,
que tem caráter essencial;

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restri
ção à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos,
nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, neles compreendidos adicionais e acrés
cimos relativos a impostos.

Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo
não impede a União e os Estados de condicionarem a
entrega de recursos ao pagamento de seus créditos,
inclusive de suas autarquias.

* Parágrafo único com redação dada pela Emenda Consti·
tucional nQ 3, de 17- 3-1993.

CAPíTULO 11
Das Finanças Públicas

SEÇÃO 11
Dos Orçamentos

Art. 167. Sãõvedados:



§ 32 A pessoa jurídica em débito com o sistema
da seguridade social, como estabelecido em lei, não
poderá contratar com o Poder Público nem dele rece
ber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

§ 42 É permitida a vinculação de receitas própri
as geradas pélos impostos a que se referem os arti
gos 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arti
gos 157,158 e 159, I, a e b, e 11, para a prestação de
garantia ou contragarantia à União e para pagamento
de débitos para com esta.

" § 411 acrescentado pela Emenda COnstitucional nll 3, de
17-3-1993.
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IV - a vinculação de receita de impostos a ór- Art. 195. A seguridade social será financiada por
gão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos ter-
produto da arrecadação dos impostos a que se refe- mos da lei, mediante recursos provenientes dos orça-
rem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos mentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
para manutenção e desenvolvimento do ensino, dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
como determinado pelo art. 212, e a prestação de ga- 1- do empregador, da emprel:ia e da entidade a
rantias às operações de crédito por antecipação de ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
receita, previstas no art. 165, § 82

, bem assim o dis- a) a folha de salários e demais rendimentos do
posto"~o ~ 4º deste arti~o. .. trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pes-

mClso IV com redaÇBo dada pela Emenda ConstituCional soa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
n1l 3, de 17-3-1993. t' .

emprega ICIO;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;
* Inciso I com redaçllo dada pela Emenda Constitucional

nll20, de 15-12-1998.

TfTUlO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPfTUlO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 175. Incumhe ao Poder Público, na forma
da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, sempre através de licitação, a prestação
de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e
permissionárias de serviços públicos, o caráter espe
cial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como
as condições de caducidade, fiscalização e rescisão
da concessão ou permissão;

/I - os direitos dos usuários;
11I- política tarifária:
IV - a obrigação de manter serviço adequado.

TfTUlO VIII
Da Ordem Social

TfTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

Art.241. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios disciplinarão por meio de lei os con·
sórcios públicos e os convênios de cooperação entre
os entes fedarados, autorizando a gestão associada
de serviços públicos, bem como a transferência total
ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens es
senciais à continuidade dos serviços transferidos.

" Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional
n1l 19, de 4-6-1998.

EMENDA CONSTITUCIONAL
NQ 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998

Modifica o Regime e dispõe sobre
princípios e normas da Administração
Pública, servidores e agentes políticos,
controle de despesas e finanças públicas
e custeio de atividades a cargo do Distri
to Federal, e dá outras providências

CAPíTULO 11
Da Seguridade Social

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 24. O art. 241 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 241. A União, os Estados, o Dis
trito Federal e os Municípios disciplinarão
por meio de lei os consórcios públicos e os



Dispõe sobre o regime de conces
são e permissão da prestação de servi
ços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras provi
dências.
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convênios de cooperação entre os entes LEI NS!8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995
federados, autorizando a gesti':ío associada
de serviços públicos, bem como a transfe
rência total ou parcial de encargos, servi
ços, pessoal e bens essenciais à continui
dade dos serviços transferidos,"

LEI COMPLEMENTAR NR 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de l1inanças pú
blicas voltadas para a resplonsabllidade
na gestão fiscal e dá outras pl·ovidências.

CAPrrULO I
Disposições Preliminaren

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece nor
mas de finanças públicas voltadas para ia responsabi
lidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo" do
Título VI da Constituição.

§ 1SI A responsabilidade na gestão fiscal pressu
põe a ação planejada e transparente, em que se pre
vinem riscos e corrigem desvios capazl:ls de afetar o
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumpri
mento de metas de resultados entre recI~itas e despe
sas e a obediência a limites e condições no que tange
a renúncia de receita, geração de despe'sas com pes
soal, da seguridade social e outras, dívidas consoli
dada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, concessão de ~Jarantia e ins
crição em Restos a Pagar.

§ 2º As disposições desta Lei Complementar
obrigam a União, os F~tados, o Distrito Federal e os
Municípios.

§ 3º Nas referências:
I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e

aos Municípios, estão compreendidos;
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste

abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário
e o Ministério Público;

b) as respectivas administrações; diretas, fun
dos, autarquias, fundações e empresas estatais de
pendentes;

11 - a Estados entende-se considerado o Distrito
Federal;

111- a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribu
nal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado
e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios
e Tribunal de Contas do Município.

CAPrTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 12 As concessões de serviços públicos e de
obras públicas e as permissões de serviços públicos
reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição
Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes
e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.

Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios promoverão a revisão e as
adaptações necessárias de sua legislação às prescri
ções desta Lei, buscando atender as peculiaridades
das diversas modalidades dos seus serviços.

Art. 2º Para os fins do disposto nesta lei, consi
dera-se:

I - poder concedente: a União, o Estado, o Dis
trito Federal ou o Município, em cuja competência se
encontre o serviço público, precedido ou não da exe
cução de obra pública, objeto de concessão ou per
missão;

11 - concessão de serviço público: a delegação
de sua prestação, feita pelo poder concedente, medi
ante licitação, na modalidade de concorrência, à pes
soa jurídica ou consórcio de empresas que demons
tre capacidade para seu desempenho, por sua conta
e risco e por prazo determinado: .

111 - concessão de serviço público precedida da
execução de obra pública: a construção, total ou par
cial, conservação, reforma, ampliação ou melhora
mento de quaisquer obras de interesse público, dele
gada pelo poder concedente, mediante licitação, na
modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou
consórcio de empresas que demonstre capacidade
para a sua realização, por sua conta e risco, de forma
que o investimento da concessionária seja remunera
do e amortizado mediante a exploração do serviço ou
da obra por prazo determinado;

IV - permissão de serviço público: a delegação,
a título precário, mediante licitação, da prestação de
serviços públicos, feita pelo poder concedente à pes
soa física ou jurídica que demonstre capacidade para
seu desempenho, por sua conta e risco.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR IX - Os cargos de Advogado-Geral da União,
N2 146, DE 2000 Advogado-Geral da União Adjunto, Procurador-Geral

(Do Sr. Jaques Wagner E Outros) da União, Consultor-Gei~: da União e Procura-
Regulamenta o § 72 do art. 37 da dor-Geral da Fazenda Nacional;

Constituição Federal e dá outras provi- X- O cargo de Procurador-Geral da República;
dências. XI- Os cargos de Ministro do Supremo Tribunal

(Às Comissões de Trabalho, de Admi- e de Ministro de Tribunais Superiores.
nistração e Serviço Público; e de Constitui- Parágrafo único. Sujeitam-se ao disposto nesta
ção e Justiça e de Redação) lei os cargos ou empregos equivalentes, no âmbito

O Congresso Nacional de~reta: dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 1º Esta lei dispõe sobre os requisitos e as Art. 42 A designação para os cargos referidos no

restrições ao ocupante de cargo ou emprego da ad.. artigo 32 observará especificados nesta Lei.
ministração direta e indireta que possibilite o acesso a Art. 52 São condições indispensáveis à desig-
informações privilegiadas e tipifica para efeitos pena- nação:
is o uso de informações privilegiadas. I _ ser brasileiro;

Art. 22
S~o conside~adas informaçõ:s privilegia- 11_ ter-completado trinta e cinco anos de idade'

das, para os fins desta lei, aquelas que nao forem ob- ., , , '
jeto de publicação obrigatória em veículo oficial de di. 111 - estar no pleno gozo dos direitos pohtlcos;
vulgação ou por outro meio, bem assim aquelas que IV - estar quite com as obrigações eleitorais e
sejam essenciais ao processo de decisão no âmbito militares;
da Administração Pública, tenham valor econômico, V- dispordo pleno exercício da capacidade civll;
sejam suscetíveis de influenciar de maneira sensível VI - possuir ilibada reputação e idoneidade
decisões de pessoas físicas ou jurídicas e não sejam moral;
disponibili~ada~ previament~ por meio~.ace~síveis a VII - ter notórios conhecimentos e experiência
qualquer cldadao, ou que digam respel~u a Informa- em assuntos relacionados às respectivas atribui-
ções sigilosas ou confidenciais, assim classificadas ções;

em regula~en~o. , VIII- haver exercido, por pelo menos cinco anos,
Art..3:,Sao conslder~dos car~os ou. ~m~regos função emprego ou atividade profissional que exija os

que possibilitam acesso a mformaçoes privilegiadas, conhecimentos mencionados no inciso anterim
para os fins desta Lei, os que envolvam atribuições Ii- ~ .
gadas à regulamentação, exercício do poder de polí- P IX - ~ a~rovaçao pel~,S:na~o .Federal ou pelo
cia, finanças, tributação, investimentos no mercado fi- oder LegislatIvo, após a~gu~çao publica, no caso dos
nanceiro ou em participações acionárias do poder pú- cargos d: que tratam ~s InCISOS I, II~, VI~, VIII, X e XI
blico e especialmente: do art. 3 ~ o~ seus eqUivalentes n? ,a~blto dos Esta-

I _ O d M' 't d E t d . dos, do Distrito Federal e dos MUnlClpIOS, e em outros
s cargos e InlS r? e s a o,. casos previstos em leis específicas.

11 - Os cargos de Presidente de AutarqUias e !l' ~ , ,
Fundações Públicas, ou equivalentes; .Art. 6 A desl~naçaopara ~ exerclclo d~s cargos

111 _ Os cargos de Presidente, Diretor-Executivo referidos n,o art. 3- devera recair, pre!erenclalme~te,
, I t d 'bl' . d d sobre servidor ocupante de cargo efetiVO, de carreira,

~~ :~~~v:~~ :i~t: empresas pu Icas e socle a es empregado público ou membro de Poder.

IV - Os cargos de assistência ou assessora- Art. 72 Observadas as disposições contidas no
mento direto e imediato ao Presidente da República. art. 117 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

V _ Os cargos de Secretário-Executivo e Secre- é vedado aos ocupantes de cargos de que trata o art.
tário de Ministério· 3

2
exercerem:

VI - Os car~o de Comandante da Marinha, do I - atividade de direção político-partidária;
Exército e da Aeronáutica; 11 - profissão liberal;

VII - Os cargos de Presidente e Diretor da 111 - demais atividades incompatíveis com os in-
Agência Brasileira de Inteligência; teresses da Administração Pública, na forma que dis-

VIII- Os cargos de Presidente e Diretor do Ban- puser o regulamento.
co Central do Brasil, de Valores Mobiliários e da Su- Art. 82 É vedada a designação de pessoas que,
perintendência de Seguros Privados; nos últimos cinco anos:



"Art. 325 .

Art. 11. Incorre na prática de advocacia adminis
trativa o ocupante de cargo ou emprego de que trata o
art. 32, ou seu ex-ocupante, durante o período de im
pedimento de que trata o § 12 do art. 11 , que exercer
atividades de procuradoria ou advogar interesse de
outrem junto a órgão ou entidade da administração di
reta e indireta, salvo quando se tratar de benefícios
previdenciários ou assistenciais de parentes até o se
gundo grau, e de cônjuge ou companheiro, sujeitan
do-se às penas previstas no Código Penal.

Art. 12. O art. 325 do Decreto-Lei nQ2.848, de 7
de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido do
seguinte p!=irágrafo:
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j - tenham-sido -responsáveis poíatos-jUtgados Art. 99 A investidura nos cargos e empregos re-
irregulares.por decisão definitiva do Tribunal de Con- feridos no art. 32 será precedida de compromisso de
tas da União, do tribunal de contas de Estado, do Dis- dedicação exclusiva em tempo integral, vedado o
trito Federal ou de Município, ou ainda, ror conselho exercício de qualquer outro cargo, emprego ou ativi-
de contas de Município; dade, pública ou privada, exceto um de magistério,

11 - tenham sido punidas, em deciElão da qual bem como a titularidade de ações, cotas, debêntures,
não caiba recurso administrativo, em prOl:::esso disci- partes beneficiárias ou qualquer outro título represen-
plinar por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer tativo de capital ou interesse em empresa privada
esfera de governo; com direito a voto ou a influir em atos de gestão.

111 - tenham sido condenadas em processo cri- Art. 10. Após o término do mandato, a exonera-
min-al por pratica de crimes contra a Admínistração ção ou a demissão do cargo, o ocupante de cargos e
Pública, capitulados nos Títulos /I e XI da Parte Espe- empregos mencionados no art. 39 ficará impedido de
eial do Código Penal Brasileiro, na Lei n2 -;'.492, de 16 prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de ser-
de junho de 1986, e na Lei n2 8.429, de 2 de junho de viço a entidade ou pessoa física ou jurídica de direito
1992. privado, por um período de doze meses, contados a

IV -tenham exercido atividade, com ou sem vín- partir do término do mandato ou da exoneração.
culo empregatício, ou de qualquer forma colaborado § 12 Durante o impedimento, o ex-servidor ou
com a gestão ou administração de empresa integran- ocupante de cargo em comissão, desde que não te-
te do sistema financeiro privado ou que opere nos ra- nha sido demitido em decorrência de ato de improbi-
mos de previdência ou seguro, no caso deiS cargos re- dade, de sentença penal transitada em julgado ou de
feridos no inciso VIII do art. 32• crime contra a administração pública, continuará

V - tenham interesse significativo, diireto ou indi- prestando serviço à entidade a que esteve vinculado
reto, em empresa relacionada com área de atuação ou a qualquer outro órgão da administração pública
objeto de regulamentação pelo Poder Público correla- direta do ente público a que estava vinculado, em
ta às competências do cargo ou emprego; área atinente à sua qualificação profissional, median-

VI- tenha atuado como membro do conselho ou te remuneração equivalente à do cargo que exerceu.
diretoria de associação regional ou nacilonal, repre- § 22 A remuneração de que trata o parágrafo an-
sentativa de interesses de qualquer empresa conces- terior não poderá ser percebida cumulativamente
sionária, permissionária, autorizada, produtor inde- com qualquer outra paga pelos cofres públicos, res-
pendente, autoprodutor ou prestador de serviço con- salvada a decorrente de aposentadoria e o direito de
tratado de empresas sob regulamentaçãio ou fiscali- opção, observado o teto constitucional.
zação de agências reguladoras ou de outros órgãos § 32 É vedado, ainda, a ex-ocupante de cargo ou
ou entidades da administração direta e indireta; emprego mencionado no art. 32 utilizar informações

VII - estejam impedidos por lei especial, ou te- privilegiadas obtidas em decorrênciEi do cargo exerci-
nham sido condenados por crime falimentar, de pre- do, sob pena de incorrer em improbidade administrati-
varicação, de corrupção ativa ou passiva, de concus- va.
são, contra a economia popular, a fé pública, a propri-
edade ou o sistema financeiro nacional, ou a pena cri
minal que vede, ainda que temporariamElnte, o aces
so a cargos públicos.

VIII - tenham sido responsabilizados, adminis
trativa, civil ou criminalmente pela falência ou insol
vência de quaisquersociedades, ou por EltOS ou omis
sões praticados na qualidade de controladores ou ad
ministradores de instituições do sistema financeiro
submetidas a regimes especiais, ou cuja autorização
tenha sido cassada.

Parágrafo único. Serão exonerados os servido
res ocupantes de cargos em comissão Ique, na data
da putlicação desta Lei, forem alcançados pelas hi
pótese previstas nos incisos I, 11, 111, V, VI, VII e VIII
rI"'ste·- "igo.



TITULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

*Artigo, caput com redação dada pela Emenda Constitucio
nal n1l 19, de 4-6-1998.
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Parágrafo único. Aplica-se a mesma pena se o das à regulamentação, exercício do poder de polícia,
funcionário, ou ex-funcionário, lograr vantagem, finanças e tributação, investimentos no mercado fi-
para si ou para outrem, em conseqüência do uso de nanceiro ou em participações acionárias do Poder
informação sigilosa ou privilegiada, conforme defini- Público, quando desligados dos respectivos cargos, e
da em lei, ou revelar a outrem informação privilegia- respectivas formas de indenização delas decorren-
da, a que teve acesso em razão do exercício do car- tes, quando couber, como forma de se combater e mi-
go ou emprego.1I tigar a promiscuidade existente entre a administração

Art. 13. A infração ao disposto no art. 11 desta pública e o setor privado, notadamente no setor finan-
lei, bem como o uso indevido de informações privilegi- ceiro e tributário estatal. Também este mecanismo
adas implicará na demissão do cargo, emprego ou contribuiria para elevar o grau de profissionalização
função e na aplicação do disposto no art. 12, inciso III da burocracia estatal, valorizando o compromisso do
da lei n!! 8.429, de 2 de junho de 1992. servidor com o Estado e a sociedade.

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data da sua Finalmente, propomos a criminalização da con-
publicação.' duta de uso indevido de informações privilegiadas,

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - De- anexando esta figura ao Código Penal como crime
putado Jaques Wagner, PT - BA - Deputado Aloí- contra a Administração Pública, e atribuindo-lhe a
zio Mercadante, PT - SP - Deputado José Dirceu, mesma pena fixada para o crime de violação de sigilo
PT - SP. funcional.

Estas medidas são fundamentais para que se
avance no rumo da profissionalização do serviço pú
blico, de modo que a função pública, exercida pelos
que têm vocação e disposição cidadã, o seja com dig
nidade, honestidade, probidade, mas acautelada por
restrições e requisitos moralizadores e preventivos do
mau uso dos poderes que a sociedade delega a.os
agentes públicos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CEDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Justificação

O presente projeto de lei visa, com caráter de lei
nacional, estabelecer a regulamentação do § 72 do
art. 37 da Constituição, instituído pela Emenda Cons
titucional nº 19, de 1998. Procura, também, suprir a la
cuna decorrente da não-regulamentação do art. 192
da Constituição, relativamente ao Sistema Financeiro
Nacional. Por esta razão, optamos pela tramitação na
forma de lei complementar, em vista de exigir o art.
192 norma dessa natureza.

O § 72 do art. 37 da CF, que se procura regula
mentar, foi introduzido para evitar, a partir da sua re
gulamentação, situações tais como as freqüentemen
te verificadas nos últimos anos, em que ocupantes de
cargos e empregos públicos fazem uso, em proveito
próprio, de informações privilegiadas ou sigilosas, ob
tidas no exercício dos cargos, em prejuízo da admi
nistração pública, do interesse público e dos princípi
os da moralidade e impessoalidade. Define-se, na
presente proposição, informação privilegiada, a fim
de que se possa com a necessária clareza distinguir
as informações que, conquanto relevantes, sejam de
acesso amplo ou livre a qualquer do povo, o que des
caracterizaria o uso dessas informações.

Tais situações, verdadeiros escândalos, preci
sam ser coibidas por legislação eficiente, que estabe
leça as restrições ao exercício de atividades privadas
aos ex-ocupantes de cargos e empregos que possibi
litem o acesso a tais informações e influência direta
no processo decisório da gestão pública.

Propomos, portanto, a fixação em caráter geral,
de restrições à atuação, no setor privado, de servido
res públicos cujos cargos envolvam atribuições Iiga-



......................................., .
XIV - organizar e manter a polícia ci

vil, a polícia militar e o corpo de bombeiros
militar do Distrito Federal, bem como prestar

EMENDA CONSTITUCIONAL NSl 19,
DE 4 DE JUNHO DE 1998

Modifica o Regime e dispõe dobre
princípios e normas da Administração Pú
blica, servidores e agentes Polrticos, Con
trole de Despesas e Finanças Públicas e
custeio de atividades a cargo do Distrito
Federal, e dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 39. do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam esta Emenda ao texto
constitucional:

Art. 1º Os incisos XIV e XXII do art. 21 e XXVII
do art. 22 da Constituição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 21. Compete à União:

CAPITULO IV
Do Sistema Financeiro Nacional

TrTULO VII
Da Ordem Econômica e Financ:eira
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1- os cargos, empregos e funções !públicas são tos, aplicações e depósitos até determinado valor, ve-
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisi- dada a participação de recursos da União;
tos estabelecidos em lei, assim como aos estrangei- VII - os critérios restritivos da transferência se
ros, na forma da lei; poupança de regiões com renda inferiorà média naci-

*Inciso I com redação dada pela Emenda Constitucional nll onal para outras de maior desenvolvimento;
19, de 4·6·1998. VIII- O funcionamento das cooperativas de cré-
................................................................"................... dito e os requisitos para que possam ter condições de

§ 79. A lei disporá sobre os requisitos e as restri- operacionalidade e estruturação próprias das institui-
ções ao ocupante de cargo ou emprego da adminis- ções financeiras.
tração direta e indireta que possibilite o acesso a in- § 1g A autorização a que se referem os incisos I
formações privilegiadas. e 11 será inegociável e intransferível, permitida a trans-

*§ 7
fl

acmsc/do pela Emenda Constitucional n
ll

19, de missão do controle da pessoa jurídica titular, e conce-
4-6-1998.

dida sem ônus, na forma da lei do sistema financeiro
nacional, a pessoa jurídica cujos diretores tenham ca
pacidade técnica e reputação ilibada, e que comprove
capacidade econômica compatível com o empreendi-
mento.

§ 22 Os recursos financeiros relativos a progra
mas e projetos de caráter regional, de responsabilida
de da· União, serão depositados em suas instituições
regionais de crédito e por elas aplicados.

§ 32 As taxas de juros reais, nelas incluídas co
missões e quaisquer outras remunerações direta ou
indiretamente referidas à concessão de crédito, não
poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a co
brança acima deste limite será conceituada como cri
me de usura, punido, em todas as suas modalidades,
nos termos que a lei determinar.

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estrutu
rado de forma a promover o desenvolvimento equili
brado do País e a servir aos interesses da coletivida
de, será regulado em lei complementar, que disporá,
inclusive, sobre:

1- a autorização para o funcionamento das ins
tituições financeiras, assegurado às instituições ban
cárias oficiais e privadas acesso a todos os instru
mentos do mercado financeiro bancário, sendo veda
da a essas instituições a participação em atividades
não previstas na autorização de que trata este inciso;

11 - autorização e funcionamento dos estabele
cimentos de seguro, resseguro, previdência e capitali
zação, bem como do órgão oficial fiscalizador;

*Inciso /I com redação dada pela Emenda Constitucional
n1l 13, de 21-8-1996.

11I- as condições para a participação do e;apital
estrangeiro nas instituições a que se referem 08 inci
sos anteriores, tendo em vista, especialmente:

a) os interesses nacionais;

b) os acordos internacionais;

IV - a organização, o funcionamento e as atri
buições do Banco Central e demais instiltuições finan
ceiras públicas e privadas;

V - os requisitos para a designac(ão de mem
bros da diretoria do Banco Central e dElmais institui
ções financeiras, bem como seus impedimentos após
o exercfclo do cargo;

VI- a criação de fundo ou seguro, com o objeti
vo de proteger a economia popular, garantindo crédi-



CAPíTULO I
Dos Crimes Praticados por Funcionário Público

Contra a Administração em geral

Peculato
Art. 312. Apropriar-se, o funcionário público, de

dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem aposse em razão do cargo,
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e
multa.

§ 19 Aplica-se a mesma pena, se o funcionário
público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor
ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraí
do, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facili
dade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Peculato culposo
§ 29 Se o funcionário concorre culposamente

para o crime de outrem:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.
§ 3º No caso do parágrafo anterior, a reparação

do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue
a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a
pena imposta.

Violação de sigilo funcional
Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em ra

zão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou
facilitar-lhe a revelação:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

Violação do sigilo de proposta de concorrência
Art. 326. Devassar o sigilo de proposta de con

corrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo
de devassá-lo:

CAPíTULO I
Do Furto

Parte Especial

Código Penal

DECRETO-lEI NS! 2.848, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940

TíTULO 11
Dos Crimes Contra O Patrimônio
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assistência financeira ao Distrito Federal § 49 A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito)
para a execução de serviços públicos, por anos, e multa, se o crime é cometido:
meio de fundo próprio; 1- com destruição ou rompimento de obstáculo

..... à subtração da coisa;
XXII - executar os serviços de polícia 11 - com abuso de confiança, 01:1 mediante frau-

marítima, aeroportuária e de fronteiras; de, escalada ou destreza;
.............................................................. 111 - com emprego de chave falsa;
"Art. 22. Compete privf,~ivamente à IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

União IAgislar sobre: § 59 A ")ena é de reclusão de três a oito anos, se
.............. a subtração for de veículo automotor que venha a ser
XXVII - normas gerais de licitação e transportado para outro estado ou para o exterior.

contratação, em todas as modalidades, para * §5ºacrescidopelaLeinº9.426, de 24-12-1996.
as administrações públicas diretas, autárqui- .

cas e fundacionais da União, Estados, Dis- TíTULO XI
trito Federal e Municípios, obedecido o dis- Dos Crimes Contra A Administração Pública
posto no art. 37, XXI, e para as empresas
públicas e sociedades de economia mista,
nos termos do art. 173, § 1º, 111.

Furto
Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa

alheia móvel:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e

multa.

§ 1ºA penÇl aumenta-se de um terço, se o crime
é praticado durante o repouso noturno.

§ 29 Se o criminoso é primário, e é de pequeno
valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de
reclusão pela de detenção, diminuí-Ia de um a dois
terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§ 3º Equipara-se à coisa móvel a energia elétri
ca ou qualquer outra que tenha valor econômico.

Furto qualificado



Define os crimes contra o sistema
financeiro nacional, e dá outras provi
dências.

LEI Ni 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986

Art. 12 Considera-se instituição financeira, para
efeito desta lei, a pessoa jurfdica de direito público ou
privado, que tenha como atividade principal ou aces
sória, cumulativamente ou não, a captação, interme
diação ou aplicação de recursos financeiros
(VETADO) de terceiros, em moeda nacional ou es
trangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, nego
ciação, intermediação ou administração de valores
mobiliários.

Parágrafo único. Equipara-se à instituição finan
ceira:

I - a pessoa jurídica que capte ou administre
seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qual
quer tipo de poupança, ou recursos de terceiros;

11 - a pessoa natural que exerça quaisquer das
atividades referidas neste artigo, ainda que de forma
eventual.

Art. 22 Imprimir, reproduzir ou, de qualquer
modo, fabricar ou pôr em circulação, sem autorização
escrita da sociedade emissora, certificado, cautela ou
outro documento representativo de título ou valor mo
biliário:

TfTULO IV
Do Regime Disciplinar

Dispõe Sobre o regil1ne jurfdico
dos servidores públicos civis da união,
das autarquias e das fundações públi
cas federais.

LEI N1l8.112, DE 11 DE DEZEMBROI DE 1990
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Pena - detenção, de 3 (três) meses a I (um) XII - receber propina, comissão, presente ou
ano, e multa. vantagem de qualquer espécie, em razão de suas
............... atribuições;
.................................................................................... XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de

estado estrangeiro;
XIV - praticar usura sob qualquer de suas for

mas;
XV - proceder de forma desidiosa;
XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da

repartição em serviços ou atividades particulares;
XVII - cometer a outro servidor atribuições es

tranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de
emergência e transitórias;

XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam
incompatíveis com o exercício do cargo ou função e
com o horário de trabalho;

XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadas
trais quando solicitado.

* Inciso 8Cf8SC9ntado pela LeI nI1 9.527, de 10-12-1997
Vide Medida Provisória nl! 1.964-29, de 27 de ju

lho de 2000.

CAPfTULO 11
Das Proibições

Art. 117. Ao servidor é proibido:
I - ausentar-se do serviço durante o expedien

te, sem prévia autorização do chefe imediato;
11 - retirar, sem prévia anuência ela autoridade

competente, qualquer documento ou objeto da repar
tição;

111 - recusar fé a documentos públicos;
IV- opor resistência injustificada aio andamento

de documento e processo ou execução de serviço;
V - promover manifestação de aplreço ou desa

preço no recinto da repartição;
VI - cometer a pessoa estranha à repartição,

fora dos casos previstos em lei, o deElempenho de
atribuição que seja de sua responsabilidade ou de
seu subordinado;

VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido
de filiarem-se a associação profissiomtl ou sindical,
ou a partido político;

VIII- manter sob sua chefia imediata, em cargo
ou função de confiança, cônjuge, comp~mheiro ou pa
rente até o segundo grau civil;

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pes
soal ou de outrem, em detrimento da dignidade da
função pública;

X - participar de gerência ou administração de
empresa privada, de sociedade civil, OUI exercer o co
mércio, exceto na qualidade de acionil~ta, cotista ou
comanditário;

XI - atuar, como procurador ou intermediário,
junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de
benefícios previdenciários ou assistenciais de paren
tes até o segundo grau, ede cônjuge ou Ix>mpanheiro;
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Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e mente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
multa. da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem anos.
imprime, fabrica, divulga, distribui ou faz distribuir Parágrafo único. Na fixação das penas previstas
prospecto ou material de propaganda relativo aos pa- nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano
péis referidos neste artigo. causado, assim como o proveito patrimonial obtido
..................... pelo agente.

LEI NSI 8.429, DE 2 DE JUNHO 1992

Dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enri
quecimento ilícito no exercício de man
dato, cargo, emprego ou função na Admi
nistração· Pública direta, indireta ou fun
dacional, e dá outras providências.

CAPrrULO 11I
Das Penas

,Art. 12. Independentemente das sanções pena
is, civis e administrativas, previstas na legislação es
pecífica, está o responsável pelo ato de improbidade
sujeito às seguintes cominações:

I - na hipótese do art. 9, perda dos bens ou va
lores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarci
mento integral do dano, quando houver, perda da fun
ção pública, suspensão dos direitos políticos de oito a
dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes
o valor do acréscimo patrimonial e proibição de con
tratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indireta
mente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

11 - na hipótese do art. 10, ressarcimento inte
grai do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ili
citamente ao patrimônio, se concorrer esta circuns
tância, perda da função pública, suspensão dos direi
tos polrticos de cinco a oito anos, pagamento de multa
civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benetrcios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indireta
mente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritárjo, pelo prazo de cinco
anos;

11I - na hipótese do art. 11, ressarcimento inte
grai do dano, se houver, perda doa função pública, sus
pensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pa
gamento de multa civil de até cem vezes ovalor da re
muneração percebida pelo agente e proibição de con
tratar'com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indireta-

MEDIDA PROVISÓRIA NSI 1.964-29,
DE 27 DE JULHO DE 2000

Altera as Leis nSls 6.368, de 21 de ou
tubro de 1976, e 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, e dá outras providências.

Art.22 Os arts. 25, 46,47, 91, 117 e 119 da Lei
n2 8.112, de 11 dezembro de 1990, passam a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 117 ..

x- participar de gerência ou adminis
tração de empresa privada, sociedade civil,
salvo a participação nos conselhos de admi
nistração e fiscal de empre.sas ou entidades
em que a União detenha, direta ou indireta
mente, participação do capital social, sen
do-lhe vedado exercer o comércio, exceto
na qualidade de acionista, cotista ou coman
ditário;

....................................................."(NR)

PROJETO DE LEI N2 3.432, DE 2000
(Do Sr~,Geraldo Simões)

Estabelece a obrigatoriedade de
aparelhos celulares conterem dispositivo
absorvente de ondas eletromagnéticas.

'(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, meio ambiente e minorias; de Seguri
dade Social e Família; de economia, Indús
tria e Comércio; e de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54) - art. 24,11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Esta lei estabelece a obrigatoriedade de

aparelhos celulares conterem dispositivo absorvente
de ondas eletromagnéticas no prazo que especifica.

Art. 22 Os aparelhos celulares fabricados e co
mercializados no País deverão, no prazo de 8 meses



Justificação

Inicialmente podemos caracterizar o Fundef
como uma das principais ações de governo ao longo
de toda nossa história, classificando como a mais im
portante dentro da área educacional no que diz res
peito à educação fundamental.

Ao longo da história tem-se ressaltado que a
educação deve ser prioritária em relação às outras
ações de governo, por se configurar no elemento pri
meiro para formação humana.

Várias ações de governo foram desenvolvidas
em prol da educação nacional, como por exemplo o
Mobral, que visava tão-somente alfabetizar. Mas ne
nhum programa é comparável ao Fundef, pois além
de proporcionar os recursos aos municípios como
responsável constitucionalmente pela Educação Fun
damentai üuntamente com o estado, e com o apoio
técnico e financeiro da União) tem na sua essência
dar a educação mínima ao cidadão, todo o ensino fun
damentai (1l! a 81! séries) na idade de 7 a 14 anos.

Na verdade, com o advento do Fundef, muitos
municípios não se estruturaram corretamente para
aplicação destes recursos, assim como não dimensi
onaram a revolução com que poderiam realizar a par
tir do recebimento dos recursos para sua aplicação na
educação. É dito por alguns especialistas em educa~

ção e economistas que, com os recursos que dis
põem hoje os municípios (recebem no valor de
R$333,oo da 1ª a 4!! série e R$349,OO da 5ª a 8!! série,
por aluno anualmente) é possível fazer uma educa
ção de boa qualidade.

Tem-se observado em todo o Brasil um despertar
da sociedade para o Fundef, principalmente depois de
denúncias que gestores municipais não estavam a
dar um tratamento correto aos recursos, zelando pela
sua boa aplicação. E isto tem motivado aos órgãos
encarregados de fiscalização a ficar mais atentos. Há,
ainda, a preocupação dos parlamentos em cuidar
para que aprovem leis dando condiçãó à sociedade
de fiscalizar o Fundo.
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após a publicação desta lei, conter dispositivo capaz - "Transporte Escolar do Ensino Fundamental" e
de absorver no mínimo 80% (oitenta pOlr cento) das "Manutenção do Ensino Fundamental".
ondas eletromagnéticas por eles emitidas. § 1!! Nos casos de transporte alugado, os dize-

- Art.-3!l-O-descumprimento do disposto no_artigo res poderão ser afixados através de adesivos nos
anterior implicará a aplicação de multa aos fabrican- dias destinados a esta finalidade.
tes no valor de R$1 0.000,00 (dez mil reail3) por unida- § 2º O adesivo previsto no parágrafo anterior de-
de fabricada, acrescida de um terço na n~incidência. verá ser fixado em ambas as portas dianteiras, nas di-

Art. 42 O Poder Executivo regulamEmtará o dis- mensões de 50cm x 30cm.
posto nesta lei no prazo de 60 (sessenta) dias após Art.2!! Esta lei entrará em vigor na data de sua
sua publicação. publicação.

Art 5!l Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias
após a sua publicação.

Justificação

Na literatura especializada existem muitos arti
gos que levantam a relação entre o uso desses equi
pamentos com o surgimento de doenças, em especial
o câncer.

A extensão dos males provocados; pelas ditas
ondas eletromagnéticas tem suscitado polêmica no
meio científico internacional.

Assim sendo, devemos tomar medidas acaute
latórias que preservem a saúde e a vida de milhões
de brasileiros, usuários de aparelhos cE~lulares, tor
nando obrigatório aos fabricantes a instal:ação de dis
positivo capaz de absorver parte significativa das on
das eletromagnéticas.

No futuro, estou certo de que os usuários busca
rão adquirir aparelhos cujos dispositivos de seguran
ça se aproximem mais e mais dos 100% ele absorção.

Tendo em vista a relevância da proposta, que
ora apresentamos, para a saúde da população brasi
leira, esperamos obter de nossos Parel3 total apoio
para sua célere tramitação e aprovação nesta Casa.

Sala das Sessões, 8 de agosto de 2000. - Depu
tado Geraldo Simões.

PROJETO DE LEI NSl3.442, DE ,2000
(Do Sr. Chiquinho Feitosa)

Detennina a identificação dos veículos
destinados ao transporte escoltar e à manu
tenção do ensino fundamental.

(Apense-se ao Projeto de !Lei nQ 1.971,
de 1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Todos os veículos, próprios (lU não, desti

nados ao transporte escolar do Ensino Fundamental
ou à Manutenção do ensino, adquiridos ou pagos com
recursos do Fundef, são obrigados a ter tarja de iden
tificação, respectivamente com os seguintes dizeres:



PROJETO DE LEI N2 3.443, DE 2000
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Dispõe sobre a obrigatoriedade das
instituições bancárias instalarem equipa
mentos especiais para atendimento ao
portador de deficiência visual.

(Apense-se ao Projeto de Lei n2 2.410,
de 2000)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As instituições financeiras ficam obriga

das a instalar em seus estabelecimentos de atendi
mento ao público equipamentos especiais para aten
dimento ao portador de deficiência visual.

Parágrafo único. Para os fins desta lei, enten
de-se por equipamento especial destinado ao atendi
mento ao portador de deficiência visual, dentre ou
tros:

1- sistema de chamada sonora para o atendi
mento aos caixas e outros departamentos da agência
bancária, quando for o caso;

1/ - equipamentos eletrônicos de au-
to-atendimento utilizando o sistema DOSVOX ou si
milar, que permita a utilização de microcomputador
pelo usuário portador de deficiência visual por inter
médio do recurso da sintetização de voz;

11I - mapa de orientação dos diversos setores
da agência bancária e cartazes com informações so
bre tarifas e outras de interesse dos clientes, sempre
escritos em relevo pelo sistema braile, com fixação
em locais de fácil acesso ao deficiente visual.

Art. 2º A infração ao disposto nesta lei sujeita o
estabelecimento bancário à multa e suspensão de
sua autorização de funcionamento pelo Banco Cen
trai do Brasil
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Este Projeto, Senhores, visa colaborar com a Art. 3º Esta lei entra'em vigor no prazo de 90 (no-
correta aplicação dos recursos, tornando fácil ao ci~ venta) dias de sua publicação.
dadão identificar quais veículos municipais estão a • • _
serviço do ensino fundamental, ao mesmo tempo que Justlflcaçao
inibe sua utilização para outros fins que não o da edu~ Há muito faz~se necessária a adaptação das
cação. agências bancárias no Brasil no tocante ao atendi~

Isto posto, e no momento que o próprio Banco mento que é feito ao deficiente visual. Simplesmente
do Brasil, estabelecimento bancário encarregado do inexiste qualquer equipamento nestes estabeleci-
repasse às prefeituras, anuncia que firmará convênio mentos que permitam uma condição mínima de ori-
com o MEC no sentido de que qualquer cidadão pos- entação ao deficiente visual, dificultando sobremanei-
sa acessar os valores repassados ao município, apre- ra a vida dessas pessoas quando se dirigem às agên-
sento este Projeto na certeza de ajudar também a fis- cias dos bancos.
calização por parte da sociedade dos Conselhos de O descaso é antigo e o Banco Central do Brasil
Acompanhamento e do órgãos públicos. nunca demonstrou qualquer preocupação no sentido

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - Depu- de corrigir esta falha inaceitável, mesmo consideran-
tado Chiquinho Feitosa. do que o setor bancário é um dos que ostentam resul

tados financeiros mais rentáveis neste País. Os ban
queiros, por sua vez, parecem ignorar solenemente
que cidadãos com deficiência visual freqüentam e se
utilizam diariamente dos serviços bancários, quase
sempre sendo auxiliados por outras pessoas, uma
vez que as agências bancárias estão totalmente des
providas de equipamentos que lhes permitam uma
boa sinalização dentro destes estabelecimentos.

Neste sentido, nossa proposição vem preencher
uma lacuna lamentável na regulamentação das agên
cias bancárias em nosso País, permitindo que dora
vante os deficientes visuais, a exemplo do que já
ocorre em outros países mais desenvolvidos, possam
merecer um tratamento mais equânime e digno, como
qualquer outro cliente faz por merecer dos dirigentes
dessas instituições financeiras.

Já existem tecnologias no Brasil e no mundo
que são perfeitamente acessíveis ao poder econômi
co das instituições financeiras que, nos últimos anos,
vêm gastando verbas vultosas em equipamentos de
alta tecnologia para atendimento aos seus clientes.
Neste sentido, incluímos a exigência de serem ofere
cidos terminais de auto-atendimento aos deficientes
visuais com a utilização do sistema conhecido como
DOSVOX. O sistema DOSVOX foi desenvolvido pelo
Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade
Federal do Rio de Janeiro e é destinado a viabilizar a
comunicação do usuário portador de deficiência visu
al com um microcomputador (tipo PC) por intermédio
do mecanismo de sintetização de voz. O sistema per
mite a conversação da máquina com o usuário em
português e já é utilizado por mais de 2.000 usuários
no Brasil.

Acreditamos que a legalização desta matéria irá
proporcionar uma discussão útil e inadiável acerca da
adaptação dos estabelecimentos de serviço ao públi-



PROJETO DE LEI Nll 3.444, DE :2000
(Do Sr. Eunício Oliveira)

Institui e disciplina a cl,brança do
selo-pedágio.

(Apense-se ao Projeto de Lei n" 3.925,
de 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Esta lei institui e disciplina a cobrança do

selo-pedágio, preço público exigido do usuário da in
fra-estrutura rodoviária federal explorada diretamente
pela União.

Art. 211 Fica instituído o selo-pedáglio, a ser co
brado do usuário de infra-estrutura rodoviária federal
explorada diretamente pela União.

Art. 32 O selo-pedágio constitui modalidade de
pedágio na qual usuário paga antecipadamente pela
utilização de infra-estrutura rodoviária, sendo este pa
gamento comprovado pela afixação de adesivo cor
respondente na área envidraçada do veículo.

Parágrafo único. São isentos do p~lgamento do
selo-pedágio os veículos de aluguel, de transporte
coletivo de passageiros e de transporte de carga.

Art. 411 Serão definidos em regulamento o valor
do selo-pedágio, o qual deverá ser reajustado anual
mente, seu modelo e sua forma de coml~rcialização.

§ 12 O montante calculado para ser arre~dado
com o selo-pedágio não poderá ultrapas.sar o neces
sário para conservar a infra-estrutura rodoviária fede
ral explorada diretamente pela União, bem como para
adequar essa infra-estrutura às necess~jades de se
gurança do trânsito.

§ 211 O produto da arrecadação do :selo-pedágio
somente poderá ser aplicado no custeio de despesas
com a execução dos serviços de que trat,a o parágrafo
anterior, previstos nos orçamentos anuais ou em cré
ditos adicionais.

Art. 52 É de trinta dias a validade do se
Io-pedágio.

Art. 62 Quando o veículo for encontrado trafe
gando em infra-estrutura rodoviária federal explorada
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co portador de deficiência visual no Brasil, estenden- diretamente pela União sem o selo-pedágio ou com o
do a obrigatoriedade também a outras instituições, a selo-pedágio com data de validade vencida, o usuário
exemplo de alguns concessionários de seirviços públi- sujeitar-se-á ao recolhimento de seu valor atualizado,
cos nas áreas de energia, água e telecomunicações. acrescido de multa correspondente a cem por cento

Isto posto, confiamos na sensibilidade de nos- deste valor.
sos ilustres Pares para obtermos a aprovação desta Parágrafo Único. O disposto neste artigo não
proposição de relevante interesse para uma parcela será aplicável em trecho rodoviário federal que se en-
tão discriminada de nossa população. contre sob jurisdição de estado ou de município, ou

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - Depu- em trecho situado no perímetro urbano do município
tado Ronaldo Vasconcellos. onde o veículo esteja licenciado.

Art. P. Esta lei entra em vigor noventa dia após a
data de sua publicação.

Justificação

Desde a extinção do modelo de financiamento
rodoviário baseado na vinculação de recursos, na dé
cada passada, vive-se procurando, sem muito suces
so, um mecanismo que garanta ao setor certa inde
pendência em relação aos orçamentos anuais, cuja li
mitação, no que diz respeito a verbas para investi
mento, é flagrante nos últimos tempos.

Enquanto a solução não chega, o cenário é de
devastação. Em menos de vinte anos, estradas fede
rais, antes vistas com orgulho pela população, torna
ram-se símbolo da falência do poder público, amea
çando o bem-estar dos cidadãos e a produtividade da
economia nacional.

Alternativas de alcance limitado como a conces
são de rodovias mediante a cobrança de pedágio,
adotada ultimamente, apenas reforçam a péssima
imagem de que desfruta a maioria dos cinqüenta mil
quilômetros da malha rodoviária federal.

Nosso objetivo com a presente proposta é tentar
recuperar e aperfeiçoar uma experiência que teve lu
gar há pouco mais de dez anos e que, parece-nos,
poderia gerar recursos capazes de preencher boa
parte da lacuna deixada pelo encolhimento das ver
bas orçamentárias destinadas às rodovias: o se-
Io-pedágio. ,

Embora com prazo reduzido de liplicação - foi
extinto em 1990, mais por conveniência política do
que técnica - , o selo-pedágio conseguiu resultados
satisfatórios e mostrou que é possív~1 implementa
rem-se iniciativas que viabilizem a mellíoria de toda a
extensão da rede de estradas federais, não apenas
de parte dela.

Estamos tomando a precaução; neste projeto,
de restringir a cobrança' do selo-pedágio aos veículos
não comerciais, o que diminuirá o custo social e eco
nômico da medida, sem, contudo, torA,á-fa inexpressi
va do ponto de vista da.arrecadação, ,já que os auto
móveis de passeio são responsáveis pela maior parte
do trânsito nas rodovias.



SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

TfTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPfTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Nada mais justo, portanto, que aplicar-se um
reajuste de 28,41 % aos valores fixados para a apu
ração do imposto de renda das pessoas físicas,
adotando-se índice conservador, representado pela
variação da Ufir. Até porque as inúmeras ações im
petradas vêm recebendo acolhida do Poder Judiciá
rio, especialmente aquelas impetradas pela OAB e
pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal.

Pelas considerações expostas, contamos com
o apoio dos nobres Pares desta Casa para a apro
vação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - De
putado Mendes Ribeiro Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida
esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52,
dispor sobre todas as matérias de competência da
União, especialmente sobre:

1- sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;
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Esperamos que esta iniciativa seja recebida po, as normas que regulam a apuração do imposto
com atenção pela Casa e possa proporcionar, no mí- em tela mantiveram-se inalteradas. Isto significa que,
nimo, um proveitoso debate acerca dos rumos do fi- malgrado a falta de reajuste de salários, a carga tri-
nanciamento rodoviário no País. butária elevou-se.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - Depu
tado Eunício Oliveira.

PROJETO DE LEI Nll 31'445, DE 2000
(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho)

Aumenta o valor da dedutibilidade
dos gastos relativos a instrução, previs
tos na legislação do Imposto de renda
das pessoas físicas.

(Apense-se ao Projeto de Lei nl! 1.093,
de 1999).

O Congresso Nacional, com base nos arts. 48,
inciso I, e 61, da Constituição Federal, decreta:

Art. 1l! A letra b, do inciso 11, do art. 81! da Lei nl!
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe so
bre a legislação do imposto de renda das pessoas
físicas, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.81! .

1- .
11- ..
a) .
b) a pagamentos efetuados a estabe

lecimentos de ensino relativamente à edu
cação pré-escolar, de 11!, 29 e 31! graus, cur
sos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até
o limite anual individual de R$2.183,00 (dois
mil, cento e oitenta e três reais)."

Art. 2º Esta lei entrá dn f vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A Lei nl! 9.250, de 1995, fixou as normas relati
vas ao impostp de renda das pessoas físicas, com
vigência a partir de 1º de janeiro de 1996, determi
nando que os "alores' expressos em UFIR - Unida
de Fiscal de Referência - fossem então convertidos
em reais àquela época.

, <,

Muito embora a inflação tenha se mantido em
patamares baixos, ainda mais se considerarmos a
história econô'mica recente do País, o nível.de infla
ção medido pela Fundação Getúlio Vargas, no perío
do de janeiro de 1996 a janeiro de 2000, de acordo
com o IGP-DI, atingiu 42,30%, montando o IPC a
30,3%, enquanto o IPC apurado pela Fipe chegou a
30%. Vale observar que, no mesmo período de tem-



DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS43488 Quarta-feira 16

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complElmentares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão
da Câmara dos Deputados, do Senadol Federal ou
do Congresso Nacional, ao Presidente da Repúbli
ca, ao Supremo Tribunal Federal. aos Tribunais Su
periores, ao Procurador-Geral da ReplJblica e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição.

§ 1SI São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivO!; das Forças
Armadas;

,,- disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos pú

blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, maté
ria tributária e orçamentária, serviços públicos e pes
soal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União l~ Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilida
de e aposentadoria;

* Alínea c com redação dada pela Emenda Constitucional
nl1 18, de 5-2-1998.

d) organização do Ministério Público e da De·
fensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defen
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação, estruturação e atribuiçõl~s dos Minis
térios e órgãos da administração pública;

f) militares das Forças Armadas, Sf~U regime ju
rídico, provimento de cargos, promoções, estabilida
de, remuneração, reforma e transferência para a re
serva.

* Alínea f acrescida pela Emenda Constitucional n11 18, de
5-2-1998.

§ 2º A iniciativa popular pode ser oxercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cent,o do eleitora
do nacional, distribuído pelo menos por cinco esta
dos, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a legislação do imposto de
renda das pessoas físicas, (! dá outras
providências.
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CAPíTULO 111
Da Declaração de Rendimentos

Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário será a diferença entre as somas:

1- de todos os rendimentos percebidos durante
o ano-ealendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fon
te e os sujeitos à tributação definitiva;

11 - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fi
sioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacio
nais e hospitais, bem como as despesas com exa
mes laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;

b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos
de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1º, 22 e 3$1 graus, cursos de especialização ou profissi
onalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de R$1.700,OO (um mil e
setecentos reais);

PROJETO DE LEI NR 3.446, DE 2000
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Denomina "Aeroporto de Imperatriz
- Prefeito Renato Moreira" o Aeroporto
de Imperatriz, no Estado do Maranhão.

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; de Educação, Cultura e Desporto; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, li}}.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado "Aeroporto de Impera

triz - Prefeito Renato Moreira" o Aeroporto de Impe
ratriz, no Estado do Maranhão.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A presente iniciativa tem por objetivo homena
gear a figura do saudoso Prefeito Renato Cortez
Moreira, um dos mais ilustres homens públicos do
Município de Imperatriz.

Nascido em 22-6-1934, Renato Cortaz Moreira
foi Prefeito de Imperatriz em duas oportunidades, nos
períodos de 31-1-1970 a 31-1-1973 e de 1-1-1993 a
6-10-1993, quando teve seu mandato interrompido
covardemente por assassinos, exatamente por con-



Justificação

A Constituição Federal, no seu art. 195, § 8º, em
reconhecimento às peculiaridades do trabalho no
campo, garante aos trabalhadores rurais - produtor,
parceiro, meeiro e arrendatário - e aos pescadores
artesanais, bem como aos respectivos cônjuges, que
exerçam suas atividades em regime de economia fa
miliar, sem empregados permanentes, benefícios nos
termos da lei, exigindo-lhes contribuição para a segu
ridade social sobre o resultado da comercialização da
produção. Assegura, também, a todos os trabalhado
res rurais aposentadoria por idade, aos sessenta
anos, se homem, e aos cinqüenta, se mulher, ou seja,
com redução de cinco anos em relação aos demais
trabalhadores urbanos (CF, art. 201, § 79, inciso li).

A Lei n9 8.213, de 1991 - Planos de Benefícios
da Previdência Social-, no seu art. 11, inciso VII, en
quadra os trabalhadores rurais, referidos no § 89 do
art. 195 da Constituição Federal, como segurados
obrigatários na qualidade de segurado especial, ga
rantindo-lhes a concessão de aposentadoria por ida
de ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxí
lio-reclusão ou de pensão, no valor de um salário mí
nimo, mediante comprovação do exercício de ativida
de rural, ainda que de forma descontínua, em período
correspondente à carência exigida.

Entretanto, se o produtor rural filiado à Previdên
cia Social como segurado especial exercer qualquer
atividade remunerada, como, por exemplo, o exercício
de mandato eletivo, perderá sua qualidade de segura
do, sendo obrigado a filiar-se novamente e cumprir
carência de quinze anos, para fazer jus aos benefíci
os citados, mesmo que não tenha interrompido o
exercício de sua atividade rural.

O exercente de mandato eletivo federal, estadu
alou municipal é enquadrado como segurado obriga
tório do Regime Geral de Previdência Social, na quali
dade de empregado, desde que não vinculado a regi
me próprio de previdência social da esfera de Gover
no onde exerce seu mandato (Lei n2 8.213, de 1991,
art. 11, inciso I, alínea h). O tempo de serviço dessa
atividade é computado para todos os fins no âmbito
da Previdência Social ou da administração pública,
exceto para a concessão de benefícios ao segurado
especial.

"Art. 12 .

"Art. 11 .

§ 7º O segurado especial, referido no
inciso VII deste artigo, pode optar pela ma
nutenção desse enquadramento no Regime
Geral de Previdência Social durante o exer
cício' de mandato eletivo federal, estadual
ou rpunicipal." (NR). .

§ 6º O segur~do especial, referido no
inciso VII deste artigo, pode optar pela ma
nutepção desse en~uadramento no Regime
Gera,I de Previdência Social durante o exer
cício, de mandato eletivo federal, estadual
ou municipal." (NR)

PROJETO DE LEI N2 3.447, DE 2000
(Do Sr. Augusto Nardes)

Altera as Leis n29 8.212 e 8.213, am
bas de 24 de julho de i 991, para garantir
ao segurado especial a opção de manter
essa qualidade durante o exercício de
mandato eletivo.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, li».
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trariar interesses escusos e espúrios com os quais Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta
não concordava. lei no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de

Renato Moreira sempre demonstrou sua in- sua publicação.
cansável disposição de lutar com dinamismo pelo Art. 4º Essa lei entra em vigor na data de sua pu-
desenvolvimento e progresso do município, .com blicação.
medidas de inegável importância para a região e,
sendo assim, é que propomos dar ao Aeroporto de
Imperatriz o nome de "Aeroporto de Imperatriz 
Prefeito Renato Moreira", como uma das formas de
perpetuar a sua memória e seus relevantes servi
ços prestados ao Município, inclusive um dos luta
dores para implantação desse aeroporto em Impe
ratriz - MA.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - Depu
tado Pedro Fernandes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºO art. 12 da Lei nº8.212, de 24 de julho de

1991, passa a vigorar acrescido do seguinte parágra
fo:

Art. 2º O art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte pa
rágrafo:



cAPfrULO 11
Da seguridade Social

SEÇÃO 111
Da Previdência Social

Art. 201. A previdência social será organizada
sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e
de filiação obrigatória, observados critérios que pre
servem o equilíbrio fmanceiro e atuarial, e atenderá,
nos termos da lei, a:

§ 70. É assegurada aposentadoria no regime ge
rai de previdência social, nos termos da lei, obedeci
das as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se ho
mem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

11- sessenta e cinco anos de idade, se homem,
e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em
cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de
ambos os sexos e para os que exerçam suas ativida
des em regime de economia familiar, nestes incluídos
o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

* § 'Jf1 com redação dada pela Emenda Constitucional ntI
20, de 15-12-1998.

rfrULO VIII
Da Ordem Social

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
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Assim, os produtores rurais são compelidos a mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resul-
não exercer mandato eletivo, privando-se de seus di- tado da comercialização da produção e farão jus aos
reitos poHticos, em evidente prejuízopara a represen- benefícios nos termos da lei.
tação da comunidade rural. * § 811 com redação dada pela Emenda Constitucional nll

. 20, de 15-12-1998.
De ressaltar que os produtores ruraiS, segura-

dos especiais, enquanto exercentes de mandato eleti
vo, não abandonam a atividade rural, princlipalmente
nos municípios.

Assinale-se que o dirigente sindical, mantém,
durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo en
quadramento no Regime Geral de Previdência Social
de antes da investidura (Lei n2 8.213, art. 11, § 42).

Para corrTgír' tar distorção, propomos ,que o se
gurado especial da Previdência Social possa optar
por manter essa qualidade durante o eXE~rcício de
mandato eletivo.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - Depu
tado Augusto Nardes.

cAPfrULO 11
Da seguridade Social

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 195. A seguridade social será financiada
por toda a sociedade, de forma direta e indlireta, nos
termos da lei, mediante recursos provenil:lntes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
....................................................................., .

§ 81! O produtor, o parceiro, o meeiro e o arren
datário rurais e o pescador artesanal, bem como os
respectivos cônjuges, que exerçam suas latividades
em regime de economia familiar, sem empregados
permanentes, contribuirão para a segurid~lde social

LEI NSl 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre a organização da se
guridade social, institui plano de custeio,
e dá outras providências.

Lei Orgânica Da Seguridade Social

TfTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social

cAPfrULO I
Dos Contribuintes

Seção I
Dos Segurados

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previ
dência Social as seguintes pessoas físicas:
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* Artigo, caput, com redação dada pela Lei n2 8.647, de mília, no âmbito residencial desta, em atividades sem
13-4-1993. fins lucrativos;

I - como empregado: 111 - (Revogado pela Lei. nº 9.876, de
* Item I, caput, com redação dada pela Lei n2 8.647, de 26-11-1999)

13-4-1993. •

a) aquele que presta serviço de natureza urba- IV - (Revogado pela Lei nº 9.876, de
na ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob 26-11-1999). ... ..
sua subordinação e mediante remuneração inclusive V - como contnbulnte mdlvldual:

d· t d ' * Inciso V, caput, com redação dada pela Lei n2 9.876, de
como Ire or emprega o; 26-11-1999.

b) aquele que, contratado por empresa de traba- a) a pessoa física, proprietária ou não, que ex-
lho temporário, definida em legislação específica, piora atividade agropecuária ou pesqueira, em cará-
presta serviço para atender a necessidade transitória ter permanente ou temporário, diretamente ou por in-
de substituição de pessoal regular ~ permanente ou a termédio de prepostos e com auxílio de empregados,
acréscimo extraordinário d~ serviços de outras em- utilizados a qualquer título, ainda que de forma não
presas; contínua;

c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e con- * Alínea B com redação dada pela Lei n2 9.876, de

tratado no Brasil para trabalhar como empregado em 26-11-1999. , , , ,. _
sucursal ou agência de empresa nacional no exterior' b) a pessoa flslca, propnetana ou nao, que ex-

. " _' piora atividade de extração mineral- garimpo, em ca-
. d) ~quele que pre~t~ serviço no BraSil a ~Issao ráter permanente ou temporário, diretamente ou por

dlplom.átlca ou a!epartlçao cons~lar de carreira es- intermédio de prepostos,'com ou sem o auxílio de em-
trangelra e a ór~ao~ a ela subor~rr~ados, ou ~ mem- pregados, utilizados a qualquer título, ainda que de
b~os de~s~s mlssoe~ : ~epartlçoes, exclUldos. o forma não contínua;
nao-brasllelro sem resldencla permanente no BraSil e * Alínea b com redação dada pela Lei n2 9,876, de
O brasileiro amparado pela legislação previdenciária 26-11-1999.

do país da respectiva missão diplomática ou reparti- c) o ministro de confissão religiosa e o membro
ção consular; de instituto de vida consagrada, de congregação ou

e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no de ordem religiosa, quando mantidos pela entidade a
exterior, em organismos oficiais brasileiros ou inter- que pertencem, salvo se filiados obrigatoriamente à
rlacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ain- Previdência Social em razão de outra atividade ou a
da que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado outro regime previdenciário, militar ou civil, ainda que
na forma da legislação vigente do país do domicílio; na condição de inativos;

f) b 'I' t 'd' '" d * Allnea c com redação dada pela Lei n2 9.876, deO rasl elro OU es rangelro OmlClla O e con- 28-11-1999,

tratado no Br~s~I, para trabalh~r c0":l0 e~pr~gado e~ d) (Revogada pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999).
empresa domiciliada no extenor, cUJa ~~Iona do C~PI- e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para
tal votante pertença a empresa braSileira de capital . f' , I . t ' I d I B '1 é. I' . organismo o ICla In ernaclona o qua o rasl
naclona , . ,. membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contrata-

. _9) o serv!dOr pubhc.o ocupante d.: cargo em .co- do, salvo quando coberto por regime próprio de previ-
mlssao, sem vmculo efetiVO com a Umao, AutarqUias, dência social'
inclusive em regime especial, e Fundações Públicas * Aflnea 'e com redação dada pela Lei n2 9.876, de
Federais; 26-11-1999.

* Allnes 'g acrescida pela Lei n2 8.647, de 13-4-1993. f) Otitular de firma individual urbana ou rural, o
h) o exercente de mandato eletivo federal, esta- diretor não empregado e o membro de conselho de

dual ou municipal, desde que não vinculado a regime administração de sociedade anônima, o sócio solidá-
próprio de previdência social; rio, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio co-

* Alínes h acrescida pela Lei n2 9.506, de 30-10-1997. tista que recebam remuneração decorrente de seu
i) o empregado de organismo oficial internacio- trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado

nal ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo eleito para cargo de direção em cooperativa, associa-
quando coberto por regime próprio de previdência so- ção ou entidade de qualquer natureza ou finalidade,
cial; bem como o síndico ou administrador eleito para

*Alínea I acrescida pela Lei n2 9.876, de 26-11-1999. exercer atividade de direção condominial, desde que
11 - como empregado doméstico: aquele que recebam remuneração;

presta serviço de natureza contínua a pessoa ou fa- *Allnea f acrescida pela Lei n2 9.876, de 26-11-1999.



CAPíTULO I
Dos Beneficiários

TíTULO 111
Do Regime Geral de Previdência Social

SEÇÃO I
Dos Segurados

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previ
dência Social as seguintes pessoas físicas:

* Artigo, caput, com redação dada pela Lei nQ 8.647, de
13-4-1993.

I - como empregado:
* Inciso I com redação dada pela Lei nQ 8.647, de

13-4-1993.
a) aquele que presta serviço de natureza urba

na ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob
sua subordinação e mediante remuneração, inclusive
como diretor empregado;

b) aquele que, contratado por empresa de traba
lho temporário, definida em legislação específica,
presta serviço para atender a necessidade transitória
de substituição de pessoal regular e permanente ou a
acréscimo extraordinário de serviços de outras em
presas;

c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e con
tratado no Brasil para trabalhar como empregado em
sucursal ou agência de empresa naciorial no exterior;

d) aquele que presta serviço no ~rasil a missão
diplomática ou a repartição consular de carreira es
trangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a mem
bros dessas missões e repartições, excluídos o
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g) quem presta serviço de natureza urbana ou •§ 4f1 com redação dada pela Lei nfl 9.032, de 28-4-1995.

rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, § 52 O dirigente sindical mantém, durante o
sem relação de emprego; exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadra-

• Alínea 9 acrescida pela Lei nfl 9.876, de 26-11-1999. menta no Regime Geral de Previdência Social :..
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, RGPS de antes da investidura..

atividade econômica de natureza urbana Gom fins lu- •§ 5fi acrescido pela Lei nQ 9.528, de 10-12-1997.
crativos ou não; , § 6º Aplica-se o disposto na alínea g do inciso I

* Alínea h acrescida pela Lei nfl 9.876, de 26-11-1999. do caput ao ocupante de cargo de Ministro de Esta-
VI- como trabalhador avulso: quem presta, a di- do, de Secretário Estadual, Distrital ou MUlllcipal,

versas empresas, sem vínculo empregatício, serviços sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Fe-
de natureza urbana ou rural definidos no re~lulamento; deral e Municípios, suas autarquias, ainda que em re-

VII- como segurado especial: o produtor o par- gime especial e.fundaçõ~s.
.. ..' * § 6Q acrescido pela Lei nfl 9.876 de 26-11-1999.

celro, O meeiro e o arrendatário ruraiS, o poscador ar- '
tesanal e o assemelhado, que exerçam essas ativida- , .
des individualmente ou em regime de economia fami- .

Iiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, bem lEI N1I 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
como seus respectivos cônjuges ou companheiros e

Dispõe sobre os planos cl(" benefíciosfilhos maiores de quatorze anos ou a eles equipara-
dos, desde que trabalhem, comprovadamelllte, com o da Previdência Social, e dá outras provi

dências.
grupo familiar respectivo.

* Inciso com redação dada pela Lei nQ 8.398, de 7-1-1992.

§ 1g Entende-se como regime de economia fa
miliar a atividade em que o trabalho dos membros da
família é indispensável à própria subsistência e é
exercido em condições de mútua dependência e cola
boração, sem a utilização de empregados.,

§ 2g Todo aquele que exercer, concomitante
mente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao
Regime Geral de Previdência Social é obrigatoria
mente filiado em relação a cada uma delas.

§ 32 O INSS instituirá Carteira de Identificação e
Contribuição, sujeita a renovação anual, nos termos
do Regulamento desta lei, que será exigida:

* § 3Q com redação dada pela Lei nfl 8.870, de 15-4-1994.

1- da pessoa física, referida no inciso V, alínea
a, deste artigo, para fins de sua inscrição como segu
rado e habilitação aos benefícios de que trata a lei n2

8.213, de 24 de julho de 1991; .
* Inciso I com redação dada pela Lei 11" 8.870, de

15-4-1994. .

11 - do segurado especial, referido no inciso VII
deste artigo, para sua inscrição, comprovação da
qualidade de segurado e do exercício dé a1tividade ru
ral e habilitação aos benefícios de que trata a lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.

* Inciso /I com redação dada pela Lei nfl 8.870, de
15-4-1994.

§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previ
dência Social- RGPS que estiver exercendo ou que
voltar a exercer atividade abrangida por este Regime
é segurado obrigatório em relação a essa atividade,
ficando sujeito às contribuições dE ~ue trata esta lei,
para fins de custeio da Seguridade Social.
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não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e pregados, utilizados a qualquer título, ainda que de
o brasileiro amparado pela legislação previdenciária forma não contínua;
do pars da respectiva missão diplomática ou reparti- * Alrnea b com redação dada pela Lei nfl 9.876, de
ção consular; 26-11-1999.

e) o brasileiro civil que trabalha para a União, e) o ministro de confissão religiosa e o membro
no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou in- de instituto de vida consagrada, de congregação ou
ternacionais dos quais o Brasil'seja membro efetivo, de ordem religiosa, quando mantidos pela entidade a
ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segu- que pertencem, salvo se filiados obrigatoriamente à
rado na forma da legislação vigente do país do domi- Previdência Social em razão de outra atividade ou a
cílio; outro regime previdenciáio, militar ou civil, ainda que

f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e con- na condição de inativos;
tratado no Brasil para trabalhar como empregado em • Alínea c com redação dada pela Lei nº 9.876, de

26·11·1999.
empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capi- d) (Revogada pela pela Lei nº 9.876, de
tal votante pertença a empresa brasileira de capital 26-11-1999).
nacional;

g) o servidor público ocupante de cargo em co- e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para
missão, sem vrnculo efetivo com a União, Autarquias, organismo oficial internacional do qual o Brasil é
inclusive em regime especial, e Fundações Públicas membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contrata-
Federais. do, salvo quando coberto por regime próprio de previ-

• Allnea 9 com redação dada pela Lei nº 8.647, de dência social;
13-4.1993. * Alfnea e com redação dada pela Lei nº9.876, de

26·11-1999.
h) O exercente de mandato eletivo federal, esta-

dual ou municipal, desde que não vinculado a regime f) o titular de firma individual urbana ou rural, o
próprio de previdência social; diretor não empregado e o membro de conselho de

• Alfnea h acrescida pela Lei nfl9.S06, de 30-10-1997. administração de sociedade anônima, o sócio solidá-
i) o empregado de organismo oficial internacio- rio, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio co-

nal ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo tista que recebam remuneração decorrente de seu
quando coberto por regime próprio de previdência so- trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado
eial; eleito para cargo de direção em cooperativa, associa-

• Alínea I com redação dada pela Lei nº 9.876, de ção ou entidade de qualquer natureza ou finalidade,
26-11-1999. bem como o síndico ou administrador eleito para

11 - como empregado doméstico: aquele que exercer atividade de direção condominial, desde que
presta serviço de natureza contínua a pessoa ou fa- recebam remuneração;
mília, no âmbito residencial desta, em atividades sem •Alfnea f acrescida pela Lei nfl 9.876, de 26-11-1999.

fins lucrativos; g) quem presta serviço de natureza urbana ou
111 - (Revogado pela Lei nll 9.876, de rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas,

26-11-1999). sem relação de emprego;
IV _ (Revogado pela Lei nl! 9.876, de •Alínea 9 acrescida pela Lei nº9.876, de 26-1/-1999.

26-11-1999). h) a pessoa física que exerce, por conta própria,
V _ como contribuinte individual: atividade econômica de natureza urbana, com fins lu-
• Inciso V, ctlput, com redação dada pela Lei nº 9.876, de erativos OU não.

26.11.1999. • Alfnea h acrescida pela Lei nll 9.876, de 26-11-1999.

a) a pessoa física, proprietária ou não, que ex- VI - como trabalhador avulso: quem presta, a
piora atividade agropecuária ou pesqueira, em cará- diversas empresas, sem vínculo empregatício, servi-
ter permanente' ou temporário, diretamente ou por in- ço de natureza urbana ou rural definidos no Regula-
termédio de prepostos e com auxílio de empregados, menta;
utilizados a qualquer título, ainda que de forma não VII- como segurado especial: o produtor, o par-
contínua; ceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o

* Alfnea a redação dada pela Lei nfl 9.876, de 26-11·1999. pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam
b) a pessoa física, proprietária ou não, que ex- suas atividades, individualmente ou em regime de

piora atividade de extração mineral- garimpo, em ca- economia familiar, ainda que com o auxílio eventual
ráter permanente ou temporário, diretamente ou por de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou
intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de em- companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) anos



Justificação

O Programa de Recuperação Fiscal- REFIS
foi instituído pela Lei nl! 9.964, de 10 de abril de 2000,
com a finalidade de dar às empresas a possibilidade
de ficar em dia com Receita Federal e com o INSS,
por intermédio da concessão de facilidades para o
acerto dos débitos fiscais federais, e, assim, ficarem
livres da inadimplência para poderem produzir e cres
cer cada vez mais.

As pessoas físicas enfrentam atualmente as
mesmas dificuldades para a regularização de seus
débitos fiscais, razão pela qual entendemos justa e
oportuna a sua inclusão no Refis, conforme prevê o
presente projeto de lei.

De acordo com a proposta, os débitos consoli
dados serão pagos em parcelas mensais de, no máxi
mo, cinco por cento do rendimento bruto da pessoa fí
sica, desde que não inferior a R$100,OO (cem reais).

O critério de exclusão do Refis por motivo de fal
ta de pagamento das parcelas mensais foi alterado,
dilatando-se o prazo para seis meses consecutivos
de inadimplência, ou doze meses alternados, o que
primeiro ocorrer, tendo em vista a maior dificuldade
das pessoas físicas na obtenção de novas receitas.
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ou a eles equiparados, desde que trabalhem, com- da Lei nIl 9.964, de 10 de abril de 2000, e as disposi-
provadamente, com o grupo familiar respectivo. ções específicas estabelecidas nesta lei.

§ 1" Entende-se como regime de Eiconomia fa- Art. 211 Os débitos existentes em nome da optan-
miliar a atividade em que o trabalho dos membros da te serão consolidados na data da formalização do pe-
família é indispensável à própria subsfstência e é dido de ingresso no Refis.
exerci~o em condi~?es ~e mútua dependlência e cola- Parágrafo único. O débito consolidado na forma
boraçao, sem a utlllzaçao de empregados. deste artigo será pago em parcelas mensais e suces-

§ 211 Todo aquele que exercer, concomitante- sivas, observado que o valor de cada parcela:
men.te, mais de uma ati~idad? remu~erada s~jejta ~o I _ será determinado em função do percentual
Regime..Geral de Pre:'ldêncla Social é obrlgatorla- de até 5% (cinco por cento) do rendimento bruto do
mente filiado em relaçao a cada uma delas. mês imediatamente anterior' e

§ 32 O aposentado pelo Regime Gelral de Previ- II ~ pod rá ·nf.' R$100 00 ( . )
dê . S 'I RGPS t' d - nao e ser I enora ,cem reais.nCla oCla - que es Iver exercen o ou que 2' •• •

voltar a exercer atividade abrangida por (~ste Regime ,. Art. 3 Na hipótese d~ Inadlmp'.êncla, a pessoa
é segurado obrigatório em relação a es!;a atividade, flSI?a será excluída do Refls após seis meses ~on~e-
ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei n2 CutlVOS ou d?ze meses alternados, o ~ue primeIro
8.212, de 24 de julho de 1991, para fins oIe custeio da O?or~e~, relatlvam~nte a qualquer dos tn?utos .e con-
Seguridade Social. tnbUlçoes abrangidos pelo programa, inclUSive os

* § 31J acrescido pela Lei nIJ9.032, de 28-4-1995. com vencimento após 31 de junho de 2000.
§ 42 O dirigente sindical mantém, durante o Art. 4" A opção pelo Refis poderá ser formaliza-

exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadra- da até o último dia útil do mês de dezembro de 2000.
mento no Regimento Geral de Previdência Social - Art. 52 O Poder Executivo editará as normas re-
RGPS de antes da investidura. gulamentares necessárias à inclusão das pessoas fí-

* § 41J acrescido pela Lei nIJ9.528, de 10-12··1997. sicas no Refis.
§ 5" Aplica-se o disposto na alínea 9 do inciso I I!' .

do caput ao ocupante de cargo de Minilstro de Esta- . ~rt. 6 Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
do, de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, bllcaçao.
sem vínculo efetivo com a União, EstadoSI, Distrito Fe-
deral e Municípios, suas autarquias, ainda que em re
gime especial e fundações.

§ 512acrescidopela Lein129.876, de.26-11-1999.

PROJETO DE LEI N1l3.448, DE 2000
(Do Sr. Osvaldo Biolchi)

Estende às pessoas físicas o Pro
grama de Recuperação Fiscal-Refis, ins
tituído pela Lei ni 9.964, de 1ti de abril de
2000.

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiçel e de Reda
ção (art. 54) - art. 24,11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 As pessoas físicas que tenham débitos

para com a União, relativos a tributos e c:ontribuições
administrados pela Secretaria da Receilta Federal e
pelo Instituto Nacional do Seguro Social·- INSS, com
vencimento até 31 de junho de 2000, p,:>derão optar
pelo ingresso no Programa de Recuperação Fiscal 
REFIS, desde que observadas as normas constantes



LEI NSl 9.964, DE 10 DE ABRIL DE 2000

Institui o Programa de Recuperação
Fiscal - REFIS, e dá outras providências,
e altera as Leis nQS 8.036, de 11 de maio
de 1990, e 8.844, de 20 de janeiro de
1994.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1Q É instituído o Programa de Recuperação

Fiscal - REFIS, destinado a promover a regulariza
ção de'créditos da União, decorrentes de débitos de
pessoas jurídicas, relativos a tributos e contribuições,
administrados pela Secretaria da Receita Federal e
pelo Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, com
vencimento até 29 de fevereiro de 2000, constituídos
ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou
a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusi
ve os decorrentes de falta de recolhimento de valores
retidos. .

§ 12 O Refis será administrado por u_m ~omitê

Gestor, com competência para implementar os proce
dimentos necessários à execução do Programa, ob-
servado o disposto no regulamento. "

§ 211 O Comitê Gestor será integrado por um re
presentante de cada órgão a seguir indicado, desig
nados por seus respectivos titulares:

I - Mini~fério da Fazenda:
a) Secretaria da Receitaj::~deral, que o presidirá;
b) Procum,.doria-Geral d~' Fazenda Nacional;
11- Instit~~o Nacional d9 Seguro Social- INSS.
§ 3º O Retis não alcanç~'débitos:

I - de órgãos da administração pública direta,
das fundações,instituídas e mantidas pelo Poder Pú
blico e das autarquias;
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Por último, o prazo de opção pelo programa foi 11 - relativos ao Imposto sobre a Propriedade
dilatado para possibilitar a regulamentação e a divul- Territorial Rural- ITR;
gação da medida e para proporcionar às pessoas físi- 111 - relativos a pessoa jurídica cindida a partir
cas um tempo razoável para que possam se inscrever de 1º de outubro de 1999.

no Refis. Art. 22 O ingresso no Refis dar-se-á por opção
Por se tratar de projeto de grande alcance social da pessoa jurídica, que fará jus a regime especial de

e econômico, esperamos contar com o apoio de nos- consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a
sos eminentes Pares para a sua aprovação. que se refere o art. Iº.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - Depu- § 1º A opção poderá ser formalizada até o último
tado Osvaldo Biolchi. dia útil do mês de abril de 2000.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA § 2º Os débitos existentes em nome da optante -
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - serão consolidados tendo por base a data da formali-

CeDI zação do pedido de ingresso no Refis.
§ 32 A consolidação abrangerá todos os débitos

existentes em nome da pessoa jurídica, na condição
de contribuinte ou responsável, constituídos ou não,
inclusive os acréscimos legais relativos a multa, de
mora ou de ofício, a juros moratórios e demais encar
gos, determinados nos termos da legislação vigente à
época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

§ 42 O débito consolidado na forma deste artigo:
I - sujeitar-se-á, a partir da data da consolida

ção, a juros correspondentes à variação mensal da
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLp, vedada a im
posição de qualquer outro acréscimo;

\I - será pago em parcelas mensais e sucessi
vas, vencíveis no último dia útil de cada mês, sendo o
valor de cada parcela determinado em função de per
centual da receita bruta do mês imediatamente ante
rior, apurada na forma do art. 31 e parágrafo único da
Lei nº8.981 ,de 20 de janeiro de 1995, não inferiora:

a) 0,3% (três décimos por cento), no caso de
pessoa jurídica optante pelo Sistema Integrado de Pa
gamento de Impostos e Contribuições das Microem
presas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e
de entidade imune ou isenta por finalidade ou objeto;

b) 0,6% (seis décimos por cento), no caso de
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação
com base no lucro presumido;

c) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento),
no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no lucro real, relativamente às
receitas decorrentes das atividades comerciais, in
dustriais, médico-hospitalares, de transporte, de ensi
no e de construção civil;

d) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento),
nos demais casos.

§ 52 No caso de sociedade em conta de partici
pação, os débitos e as receitas brutas serão conside
rados individualizadamente, por sociedade.
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§ 62 Na hipótese de crédito com oxigibilidade V - cumprimento regular das obrigações para
6uspensãpofTorça do disposto no inciso IV do art. com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
151 da Lei n25.172, de 25 de outubro dei 1966, a in- FGTS e para com o ITR;
clusão, no Refis, dos respectivos débitos, implicará VI - pagamento regular das parcelas do débito
dispensa dos juros de mora incidentes até a data de consolidado, bem assim dos tributos e das contribui-
opção, condicionada ao encerramento do feito por de- ções com vencimento posterior a 29 de fevereiro de
sistência expressa e irrevogável da respectiva ação 2000.
judicial e de qualquer outra, bem assim à renúncia do § 12A opção pelo Refis exclui qualqueroutra for-
direito, sobre os mesmos débitos, sobre o qual se fun- ma de parcelamento de débitos relativos aos tributos
da a ação. e às contribuições referidos no art. 1º.
_ - §.P~wJorea.correspondentesa multa, de mora § 22O disposto nos incisos 11 e 111 do caput apli-
ou de ofício, e a juros moratórios, inclusive as relativas a ca-se, exclusivamente, ao período em que a pessoa
débitos inscritos em dívida ativa, poderão ser liquida- jurídica permanecer no Refis.
d~, obs~rvadas as, normas co~stitucion~:lis referentes à § 3º A opção implica manutenção automática dos
vlnculaçao e à partilha de receitas, mecilante: gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e das

I - compensação de créditos, próprios ou de garantias prestadas nas ações de execução fiscal.
terceiros, relativos a tributo ou contribuil,ão incluído § 42Ressalvado o disposto no § 32, a homologa-
no âmbito do Refis; ção da opção pelo Refis é condicionada à prestação

11 - a utilização de prejuízo fiscal e de base de de garantia ou, a critério da pessoa jurídica, ao arrola-
cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro mento dos bens integrantes do seu patrimônio, na for-
líquido, próprios ou de terceiros, estes declarados à ma do art. 64 da Lei nl! 9.532, de 10 de dezembro de
Secretaria da Receita Federal até 31 de outubro de 1997.
1999. § 52 São dispensadas das exigências referidas

§ 82Na hipótese do inciso 11 do § 7" 10 valor a ser no § 42as pessoas jurídicas optantes pelo Simples e
utilizado será determinado mediante a aplicação, so- aquelas cujo débito consolidado seja inferior a
bre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo R$500.000,OO (quinhentos mil reais).
negativa, das alíquotas de 15% (quinze por cento) e § 62 Não poderão optar pelo Refis as pessoas
de 8% (oito por cento), respectivamente. jurídicas de que tratam os incisos 11 e VI do art. 14 da

§ 92 Ao disposto neste artigo aplica-se a redu- Lei n29.718, de 27 de novembro de 1998.
ção de multa a que se refere o art. 60 da Lei n28.383, Art. 42As pessoas jurídicas de que tratam os in-
de 30 de dezembro de 1991. cisos I e 111 a V do art. 14 da Lei n29.718, de 1998, po-

§ 10. A multa de mora incidente sobre os débi- de~o optar, du~nte o p~ríodo :m que submetidas ao
tos relativos às contribuições administradas pelo Refls, ~elo regime de tnbutaçao com base no lucro
INSS, incluídas no Refis em virtude de confissão es- presumido.
pontânea sujeita-se ao limite estabelecido no art. 61 Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, as
da Lei n2 9.430 de 27 de dezembro de 1!396. pessoas jurídicas referidas no inciso 111 do art. 14 da

Art 32 A '~ I R f . 't . íd' Lei n2 9.718, de 1998, deverão adicionar os lucros,
. opçao pe o e IS sUJei a a plassoa Jur 1- rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior

ca a: ao lucro presumido e à base de cálculo da contribui-
1- confissão irrevogável e irretratável dos débi- ção social sobre o lucro líquido.

tos referidos no art. 22
; Art. 52 A pessoa jurídica optante pelo Refis será

11- autorização de acesso irrestrito, pela Secre- dele excluída nas seguintes hipóteses, mediante ato
taria da Receita Federal, às informaçãel3 relativas à do Comitê Gestor: .
sua movim~ntação fin~nceira, ocorrida a partir da I - inobservância de qualquer das exigências
data de opçao pelo Refls; estabelecidas nos incisos I a V do caput do art. 32;

I~I - acom~a~hamento fi~1 esp,9?ífico, com 11_ inadimplência, por três meses consecutivos
fornecimento periódiCO, em meio magnétiCO, de da- ou seis meses alternados, o que primeiro ocorrer, re-
dos, inclusive os indiciários de receitas; lativamente a qualquer dos tributos e das contribui-

IV - aceitação plena e irretratável de todas as ções abrangidos pelo Refis, inclusive ós com venci-
condições estabelecidas; mento após 29 de fevereiro de 2000;



"Art. 22. O empregador que não reali
zar os depósitos previstos nesta lei, no pra
zo fixado no art. 15, responderá pela inci-
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111- constatação, caracterizada por lançamento dência da Taxa 'Referencial - TR sobre a
de ofício, de débito correspondente a tributo ou contri- importância correspondente." (NR) ,
~ui~ão abrangidos pelo ~efi~ e não incluídos na con- "§ 1º Sobre o valor 'dos depósitos,
flssao a que se refere o inCISO I do caput do art. 3º, acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de
salvo se integralmente pago no prazo de trinta dias, mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por cen-
c?~tado da ciência d? ~anç~mento.ou.~a decisão defi- to ao mês) ou fração e multa, sujeitando-se,
mtlva na esfera administrativa ou Judicial; também, às obrigações e sanções previstas

IV - compensação ou utilização indevida de no Decreto-Lei nº 368, de 19 de dezembro
créditos, prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de 1968." (NR}
referidos nos §§ 7º e 8º do art. 2º; § 2º A incidência da TR de que t(ata o

V - decretação de falência, extinção, pela Iiqui- caput deste artigo será cobrada por dia de
dação, ou cisão da pessoa jurídica; atraso, tomando-se por base o índice de

VI - concessão de medida cautelar fiscal nos atualização das contas vinculadas do
termos da Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992;' FGTS." (NR)

VII _ prática de qualquer procedimento tenden- . "§ 2º~A A multa referida ~o_ § 1º deste
te a subtrair receita da optante, mediante simulação artigo s~,ra co~rada nas condlçoes que se
de ato; seguem: (AC)

VIII - declaração de inaptidão da inscrição no ."1 - 5% (cin~o p_or.,;ento) no mês de
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica nos termos vencimento da obngaçao, (AC)
dos arts. 80 e 81 da Lei nº 9.430, de 1996; "11 - 10% (dez por cento) a partir do

IX _ decisão definitiva, na esfera judicial, total n:ês"seguinte ao do vencimento da obriga-

ou parcialmente desfavorável à pessoa jurídica, relati- çao. ,~AC~ .
va ao débito referido no § 6º do art. 2º e não incluído , . § 3- Para efeito de levantamento de
no Refis, salvo se integralmente pago no prazo de d;blto .para com o F~T~~ ? percentual de
trinta dias contado da ciência da referida decisão' 8 Yo (OitO por cento) incidira sobre o valor

X _ ~rbitramento do lucro da pessoa jurídica, ~os acresci~o "da TR até a data da respectiva
casos de determinação da base de cálculo do imposto operaçao. (NR)
de renda por critério diferente do da receita bruta; Art. 7º Na hipótese de quitação integral dos dé-

XI - suspensão de suas atividades relativas a bitos para com o FGTS, referente a competências
seu objeto social ou não auferimento de receita bruta anteriores a janeiro de 2000, incidirá, sobre o valor
por nove meses consecutivos. acrescido da TR, o percentual de multa de 5% (cin-

§ 1º A exclusão da pessoa jurídica do Refis im- co por cento) e de juros de mora de 0,25% (vinte e
plicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito cinco centésimos por cento), por mês de atraso,
confessado e ainda não-pago e automática execução desde que o pagamento seja efetuado até 30 de ju-
da garantia prestada, restabelecendo-se, em relação nho de 2000.
ao montante não-pago, os acréscimos legais na for- Parágrafo único. O disposto neste artigo apli-
ma da legislação aplicável à época da ocorrência dos ca-se aos débitos em cobrança administrativa ou judi-
respectivos fatos geradores. cial, notificados ou não, ainda que amparados por

§ 2º A exclusão, nas hipóteses dos incisos I, 11 e acordo de parcelamento.
11I deste artigo, produzirá efeitos a partir do mês subse- Art. 82 O § 42 do art. 22 da Lei nº 8.844, de 20 de
qüente àquele em que for cientificado o contribuinte. janeiro de 1994, alterada pela Lei 0

29.467, de 10 de ju-
§ 3º Na hipótese do inciso 111, e observado o dis- lho de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

posto no § 2º, a exclusão dar-se-á, na data da decisão "§ 4º Na cobrança judicial dos créditos do FGTS,
definitiva, na esfera administrativa ou judicial, quando incidirá encargo de 10% (dez por cento), que reverte-
houver sido contestado o lançamento. rá para o Fundo, para ressarcimento dos custos por

Art. 6º O art. 22 da Lei nº8.036, de 11 de maio de ele incorridos, o qual será reduzido para 5% (cinco
1990, passa a vigorar com a seguinte redação: por cento), se o pagamento se der antes do ajuiza

mento da cobrança." (NR)
Art. 92 O Poder Executivo editará as normas re

gulamentares necessárias- à execução do Refis, es
pecialmente em relação:



sos.
§ 22 Ao disposto neste artigo não s~~ aplica a res

trição de que trata o inciso 11 do § 39 do art. 190.
Art. 13. Os débitos não-tributários inscritos em

dívida ativa, com vencimento até 29 de' fevereiro de
2000, poderão ser parcelados em até s,essenta par
celas mensais, iguais e sucessivas, perante a Procu
radoria-Gerai da Fazenda Nacional, observadas as
demais regras aplicáveis ao parcelamento de que tra
ta o art. 12.

§ 12 Para débitos não-tributários inscritos, sujei
tos ao parcelamento simplificado ou para os quais
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I - às modalidades de garantia passíveis de não se exige garantia no parcelamento ordinário, não
aceitação; se aplica a vedação de novos parcelamentos.

11 - à fixação do percentual da re,ceita bruta a § 22 Para os débitos não-tributários inscrito:;,
ser utilizado para determinação das parcelas mensa- não alcançados pelo disposto no § 12, admitir-se-á o
is, que poderá ser diferenciado em funçÉlo da ativida- reparcelamento, desde que requerido até o último dia
de econômica desenvolvida pela pessosl jurídica; útil do mês de abril de 2000.

111 - às formas de homologação da opção e de § 312 O disposto neste artigo aplica-se à verba de
exclusão da pessoa jurídica do Refis, bem assim às sucumbência devida por desistência de ação judicial
suas conseqüências; para fins de inclusão dos respectivos débitos, inclusi-

IV - à forma de realização do acompanhamento ve no â~bito do INSS, no Refis ou no parcelamento
fiscal específico; alternativo a que se refere o art. 22.

V - às exigências para fins de liquidação na for- §.4~ Na hipótese do § ~\o,parcelamento de~erá
ma prevista nos §§ 790 e a2do art. 22. ser soliCitado pela pessoa Jundlca no prazo de tnnta

Art. 10. O tratamento tributário simplificado e fa- dias, contado d~ d_ata em que efetivada ~ desistência,
vorecido das microempresas e das empresas de pe- n~ forma e c~nd;çoes a serem estabelecidas pelos ór-
queno porte é o estabelecido pela Lei nQ9.317, de 5 gaos compe en es.. _ .
de dezembro de 1996, e alterações posteriores, não , ,Art. 14. As ~bngaçoes decorrentes dos dé~ltos
se aplicando para esse efeito as normas constantes Incluldos no Refls ou nos parcelamentos refendos
da Lei n29.841 de 5 de outubro de 1990. nos arts. 12 e 13 não serão consideradas para fins de

, . determinação de índices econômicos vinculados a Ii-
. Art._11. Os pagamentos.efetuados lnO âm~lto do citações promovidas pela administração pública dire-

Refls ~era~ alocado~ proporcl,onalmente, para fins de ta ou indireta, bem assim a operações de financia-
amo~lzaç~o do débito consolidado, tendo.por ?ase a mentos realizadas por instituições financeiras oficiais
relaçao eXistente, na data-base da consolldaçao, en- federa's
tre o valor consolidado de cada tributo e contribuição, I . _ , .
incluído no Programa, e o valor total parcelado. Art. 15. É suspen~a a pret~nsao pUnitiva do

. , ,Estado, referente aos cnmes previstos nos arts. 12 e
Art. 12. Alternativamente ao Jngressio no Refls, a 290 da Lei n90 8 137 de 27 de dezembro de 1990 e no

pessoa jurídica poderá optar pel? p~rcelamento: em art. 95 da Lei ~ga.212, de 24 de julho de 1991 , d~rante
até se,s~enta par~elas mensa~, Iguais El suceSSivas, o período em que a pessoa jurídica relacionada com o
dos d?bitos refen~o~ n~ art. 1 ,observadas todas as agente dos aludidos crimes estiver incluída no Refis,
demaiS regras apllcavels àquele Programa. desde que a inclusão no referido Programa tenha

§ 1g O valor de cada parcela não poderá ser infe- ocorrido antes do recebimento da denúncia criminal.
rior a: § 12 A prescrição criminal não corre durante o

1- R$300,00 (trezentos reais), no caso de pes- período de suspensão da pretensão punitiva.
soa jurídica optante pelo Simples; § 22O disposto neste artigo aplica-se, também:

, 11-. R$1.000,O,o (um mil ~eais), no.caso ~e pes- I - a programas de recuperação fiscal instituí-
soa Jurídica submetld~ ao regime de tnlbutaçao com dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Muni-
base no lucro presumIdo; cípios, que adotem, no que couber, normas estabele-

111- R$3.oo0,00 (três mil reais), nOiS demais ca- cidas nesta lei;

11- aos parcelamentos referidos nos arts. 12 e 13.
§ 32Extingue-se a punibilidade dos crimes refe

ridos neste artigo quando a pessoa jurídica relaciona
da com o agente efetuar o pagamento integral dos dé
bitos oriundos de tributos e contribuições sociais, in
clusive acessórios, que tiverem sido objeto de con
cessão de parcelamento antes do recebimento da de
núncia criminal.

Art. 16. Na hipótese de novação ou repactuação
de débitos de responsabilidade de pessoas jurídicas
optantes pelo Refis ou pelo parcelamento alternativo
a que se refere o art. 12, a recuperação de créditos



PROJETO DE LEI N2 3.450, DE 2000
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Acrescenta parágrafo único ao art.
38 da Lei n2 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 2.846,
de 2000)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 38 da Lei nº 5.869, de 11 de jane
iro de 1973, Código de Processo Civil, fica acrescido
do seguinte parágrafo único:

Justificação

A presente proposição tem por finalidade regu
lamentar a matéria que causa ainda muitos proble
mas e preocupações no seio de nossos municípios.

Parece de pouca importância tal preocupação,
porém por detrás de uma inocente brincadeira, como
soltar ou empinar pipas, papagaios ou assemelha
dos, esconde-se às vezes, uma feroz competição en
tre os participantes. Para tanto, é comum o uso de
qualquer material cortante, tal como o conhecido ce
rol, no intuito de cortar a linha do adversário ou con
corrente em tais competições ou brincadeiras.

Acontece que infelizmente, tal instrumento que
na competição pode exercer fator diferenciador, para
os outros cidadãos pode ser risco de vida. A poucos
dias atrás, noticiou-se o acidente ocorrido com um
motociclista que, não tendo visto a linha com cerol, fi
cou ferido gravemente no pescoço, quase o levando à
morte.

Cabe ressaltar que mesmo sem o cerol na linha,
esta prática em locais inadequadC'~ é extremamente
perigosa, pois além de causar constantemente cur
to-circuito nas redes elétricas e telefônicas, podem
acarretar a morte de ciclistas ou motociclistas por en
forcamento.

Desta forma, caros Pares, é que peço a concor
dância dos senhores no sentido de aprovarmos o pre
sente projeto de lei para darmos, aos municípios me
canismos capazes de coibirem acidentes com tais
materiais cortantes, quer de fabricação industrial ou
caseira.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - Depu
tado Lincoln Portela, PSUMG.

PROJETO DE LEI N2 3.449, DE 2000
(Do Sr. Lincoln Portela)

Determina a proibição da prática de
brincadeiras conhecidas como empinar
papagaio, pipas ou assemelhados.

{Às Comissões de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11».

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É expressamente proibido a
prática de brincadeiras ou mesmo competi
ções conhecidas como empinar papagaios,
pipas ou assemelhados, em áreas públicas
ou qualquer local em que possa por em pe
rigo a vida ou integridade física de qualquer
cidadão.

Art. 22 Caberá aos municípios, dentro
de suas competências legislativas, determi
nar a punição a quem infringir a proibição
acima, bem como estabelecer os locais pró
prios para a prática de tais brincadeiras ou
competições.

, Art. 32 O descumprimento do disposto
nesta lei sujeitará aos infratores, ou a seus
responsáveis legais, responder civil e penal-
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anteriormente deduzidos como perda, até 31 de de- mente, bem como ao pagamento de multa a
zembro de 1999, será, para fins do disposto no art. 12 ser estabelecida pelos municípios.
da Lei n2 9.430, de 1996, computada na determina- Art. 4º Esta lei entra em vigor na data
ção do lucro real e da base de cálculo da contribuição de sua publicação.
social sobre v lucro líquido, pelas pessoas jurídicas Art. 5º Revogam-se as disposições em
de que trata o inciso 11 do art. 14 da Lei nº 9.718, de contrário.-
1998, à medida do efetivo recebimento, na forma a
ser estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.

Parágrafo único. O disposto neste artigo apli
ca-se aos débitos vinculados ao Programa de Revita
Iização de CooPerativas de Produção Agropecuária
RECOOp, instituído pela Medida Provisória nº
1.961-20, de 2 de março de 2000, ainda que a pessoa
jurídica devedOra não seja optante por qualquer das
formas de parcelamento referida no caput.

Art. 17. São convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nº 2.004-5, de 11 de
fevereiro de 2000.

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 1Ode abril de 2000; 179º da Indepen
dência e 1122 da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pedro Malan - Marcus
Vinicius Pratini de Moraes - Francisco Dornelles
- Waldeck Ornelas - Alcides Lopes Tápias.
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"Parágrafo único. A procuração por instrumento
particular poderá ser conferida ao advogado, por pes
soa analfabeta e exclusivamente nas causas patroci
nadas pela Assistência Judiciária, com a colocação
da sua impressão digital no referido documento, de
vendo, para a sua validade, o mandato ser ratificado
perante o juiz no ajuizamento da ação, que mandará
lavrar termo de ratificação, ou com procedimento se
melhante ao anterior, pejo juiz, na primeira interven
ção no processo, em caso de ser sujeito passivo na
relação processual, mantidas as restriçõeis indicadas
no caput deste artigo."

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

Justificação

A presente proposta, acatada por sugestão do
Dr. José Adelmo Barbosa da Costa Pereira, Juiz da
Comarca de Altinho - PE, constitui-se em instrumen
to jurídico necessário à proteção dos intleresses de
qualquer cidadão, sobretudo àqueles sem condição
financeira e ainda analfabetos.

O projeto em tela prevê que o cidadão analfabe
to possa outorgar procuração, como instrumento par
ticular, ao advogado nas causas patrocinadas pela
Assistência Judiciária.

Para ter validade jurídica, o cidadão analfabeto
deverá imprimir sua digital que deverá SElr ratificada
perante o juiz, no ato de ajuizamento da. ação, que
mandará lavrar termo de ratificação.

Desta forma, pretendo estender àqueles que já
são penalizados pela sua condição econômi
co-financeira e social, o acesso à justiça para que
possam defender o seu sagrado direito à liberdade,
ao seu patrimônio e à sua própria cidadania.

Pelo exposto, solicito aos nobres Pares o apoia
mento para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - Depu
tado Bispo Rodrigues.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

LEI Nl!5.869, DE 11 DE JANEIRO [.E 1973

Institui o Código de Processo Civil.

LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

TíTULO 11
Das Partes e dos Procuradores

CAPíTULO 111
Dos Procuradores

Art. 38. A procuração geral para o foro, conferi
da por instrumento público, ou particular assinado
pela parte, habilita o advogado a praticar todos os
atos do processo, salvo para receber citação inicial,
confessar, reconhecer a procedência do pedido,
transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se
funda a ação, receber, dar quitação e firmar compro
misso.

*Artigo, csput, com redação dada pela Lei nfl 8.952, de
13-12-1994.

Art. 39. Compete ao advogado, ou à parte quan
do postular em causa própria:

I - declarar, na petição inicial ou na contesta
ção, o endereço em que receberá intimação;

11 - comunicar ao escrivão do processo qual
quer mudança de endereço.

Parágrafo único. Se o advogado não cumprir o
disposto no número I deste artigo, o juiz, antes de de
terminar a citação do réu, mandará que se supra a
omissão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de indeferimento da petição; se infringir o previs
to no número 11, reputar-se-ão válidas as intimações
enviadas, em carta registrada, para o endereço cons
tante dos autos.

PROJETO DE LEI NR 3.451, DE 2000
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Proíbe a comercialização de bebi
das alcoólicas pelos postos revendedo
res de combustível e dá outras providên
cias.

(Apense-se ao Projeto de Lei nQ 4.846,
de 1994)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºEsta lei proíbe a comercialização de bebi

das alcoólicas pelos postos revendedores de com
bustível e dispõe sobre as penalidades a serem apli
cadas em caso de infração.

Art. 2Q Fica proibida a comercialização de bebi
das alcoólicas, fermentadas ou destiladas, pelos pos-



O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a permissão para a

realização do transporte de combustíveis por trans
portadores individuais para regiões ínvias ou de difícil
acesso, que não sejam atingidas por serviços de
abastecimento regular de combustíveis.

Art. 2º É permitida a realização de transporte de
combustíveis por transportadores individuais para o
atendimento de regiões ínvias ou de difícil acesso,
que não sejam regularmente atendidas por serviços
de abastecimento regular de combustíveis.

§ 1º A permissão prevista no caput deste artigo
será outorgada, no prazo de trinta dias, aos interessa
dos que a solicitarem à Agência Nacional do Petróleo
(ANP), e se destinará ao transporte dos combustíveis
destinados ao consumo próprio dos transportadores.

§ 2º Os volumes de combustíveis a serem
transportados na modalidade prevista neste artigo
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tos revendedores de combustível, situados em área ristas alcoolizados no trânsito, como forma de diminuir
urbana ou não. a incidência de acidentes. Entendemos que a comerci-

Parágrafo único. A proibição expressa no caput alização de bebidas alcoólicas nesses estabelecimen-
aplica-se também a qualquer estabelecimento co- tos induz os motoristas a um comportamento de risco e
mercial que tenha funcionamento anexo aos postes nem sempre a fiscalização de trânsito consegue fla-
revendedores de combustível. grar a tempo os condutores embriagados.

Art. 32 A inobservância do disposto nesta lei su- Por esta razão, estamos propondo à apreciação
jeita o infrator, sucessivamente, às seguintes penali- da Casa este projeto de lei, que proíbe a comerciali-
dades: zação de bebidas alcoólicas, fermentadas ou destila-

I - multa no valor de dez mil reais' das, pelos postos revendedores de combustível, situ-
o . 'o ados em área urbana ou não. A mesma proibição es-

_ 11 - multa no val~r de vinte mil re~ls e s~spen- tende-se a qualquer estabelecimento comercial que
sao do al~ar~ ~e ~unClonamento por trinta dias, no tenha funcionamento anexo aos postos revendedores
caso de ~elnCldencla. . o de combustível. Para garantir a eficácia da medida,

§ 1 Os valores das multas de que tratam os InCI- estamos prevendo a aplicação de penalidades aos
sos I e 11 do caput serão reajustados de acordo com o estabelecimentos infratores.
índice de atualização dos débitos fiscais. Com isso, estamos certos de estarmos contribu-

§ 22 A fiscalização e eventual aplicação das pe- indo para a melhoria das condições de segurança em
nalidades ficam a cargo do órgão ou entidade de trân- nossas vias públicas. Esperamos, pois, contar com o
sito com jurisdição sobre a via em que estiver situado decisivo apoio da Casa para a transformação em lei
o estabelecimento. desta proposição.

Art. 4º Esta lei entra em vigor no prazo de ses- Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - Depu-
senta dias a contar da data de sua publicação. tado Bispo Rodrigues.

Justificação PROJETO DE LEI N!! 3.452, DE 2000

Está bastante disseminada nos centros urbanos (Do Sr. Pedro Pedrossian)
brasileiros a prática da venda de água mineral, refri- Permite a realização. de transporte
gerantes e bebidas alcoólicas pelos postos revende- de combustíveis por transportadores· in-
dores de combustíveis. Além disso, multiplicam-se as dividuais para regiões ínvias ou de difícil
chamadas "lojas de conveniência", situadas geral- acesso.
mente em anexo aos referidos postos e que comerci- (Às Comissões de Minas e Energia; de
alizam uma extensa gama de produtos, com desta- Viação e Transportes; e de Constituição e
que para petiscos e bebidas em geral. Muitas vezes, Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,11)).
encontramos motoristas bebendo no próprio pátio do
posto, enquanto esperam a realização de algum ser
viço em seus veículos. Fora das áreas urbanas, por
outro lado, é corriqueiro encontrarmos, junto aos pos
tos de combustível: restaurantes, bares e lanchonetes
nos quais a comercialização de bebidas alcoólicas se
faz sem a menor restrição.

Sabe-se que o número de acidentes de trânsito
no Brasil é muito alto, mesmo depois da adoção do
novo Código de Trânsito Brasileiro. Sabe-se, outros
sim, que a ingestão de bebidas alcoólicas pelos moto
ristas é um dos principais fatores causadores de aci
dentes. O custo social desses acidentes, vale ressal
tar, é altíssimo, tanto no que concerne às despesas
médico-hospitalares com os acidentados, como em
relação ao pagamento de pensões para os casos de
morte e invalidez decorrentes dos acidentes.

A tolerância com tal situação encontra-se na con
tramão da necessidade de coibir a ocorrência de moto-



Art. 21:1 Tornam-se sem efeito as penalidades
impostas pela autoridade de trânsito a condutores
em razão do cometimento de infração comprovada
por aparelho eletrônico ou equipamento audiovisual.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. .

"Art. 280 (...)
V - identificação do órgão ou entidade

e da autoridade ou agente autuador que
comprovar a autuação; (...)

§ 29 A infração deverá ser comprovada
exclusivamente por declaração pa autorida
de ou da agente da autoridade ~e trânsito.·
(~R)

Justificação

Os equipamentos eletrônicos e audiovisuais ca
pazes de flagrar o cometimento de infrações de trân
sito (basicamente o excesso de velocidade e o des
respeito às indicações semafóricas) foram introduzi
dos nas ruas e estradas do País no decorrer desta dé
cada na condição de instrumentos indispensáveis

PROJETO DE LEI N2 3.453, DE 2000
(Do Sr. Pedro Pedrossian)

Altera o inciso V e o § 22 do art. 280
da Lei n2 9.503, de 23 de setembro de
1997 - Código de Trânsito Brasileiro.

(Apense-se ao Projeto de Lei nS!
3.140,de 2000)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q O inciso V e o § 2º do art. 280 da Lei nQ

• 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsi
to Brasileiro, passam a vigorar com a seguinte reda
ção:
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corresponderão, no máximo, ao consumo dos trans- sitos de combustíveis semelhantes aos dos postos
portadores por um prazo de três meses, .a ser com- de serviços, sem, no entanto, contar com qualquer
provado por documentação entregue à ANP quando amparo legal para a realização de tais atividades, o
da solicitação da permissão prevista no parágrafo que poderá vir a causar-lhes sérios problemas com
anterior. os órgãos responsáveis pela fiscalização do setor

§ 3º Findo o prazo previsto no § 1º, a ausência de combustíveis em nosso País.
-de manifestação da ANP implicará a aprovação da Assim sendo é no intuito de facilitar a vida
permissão de transporte. desses cidadãos ~ permitir que o atendimento de

§ 4º Os combustíveis cujo transportl~ será per- suas necessidades se faça com o devido amparo le-
mitido na modalidade prevista neste artigo são os gal e com o respeito às devidas condições de segu-
seguintes: rança para suas próprias vidas que vimos apresen-

I - gasolina automotiva; tal' a presente proposição, solicitando a nossos no-
" - óleo diesel; bres Pares desta Casa o necessário apoio para sua
111- álcool etílico hidratado carburante' rápida transformação em lei.
IV - gás liquefeito de petróleo (GLP). ' Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - Depu-

, . tado Pedro Pedrossian.
Art. 3º O transporte de combustlvelfl na moda-

lidade prevista nesta lei sujeitar-se-á à fiscalização
da ANP e dos órgãos competentes d.a área de
transportes, bem como às condições de segurança
previstas na legislação pertinente ao transporte de
cargas perigosas.

Art. 4º Esta lei entra em vigor ses.senta dias
após a data de sua publicação.

Justificação

Sendo o Brasil um país de dimens,ões verda
deiramente continentais, muitas de suas regiões
mais longínquas ou menos densamentl'l povoadas
ressentem-se, ainda nos dias atuais, da ausência
de facilidades e serviços que, apesar dEl seu cará
ter essencial, são consideradas corriquEliras e per
tencentes à rotina diária de atividades de regiões
mais populosas e economicamente mais desen
volvidas.

Um desses serviços indispensáveis é o abas
tecimento de combustíveis que, em algumas loca
lidades mais af?stadas do Pantanal Matogrossen
se, por exemplo, representam uma das, principais
carências e uma das maiores dificuldadl~s a serem
enfrentadas pela população local, já que, dada a
sua baixa densidade demográfica, tais regiões
não se constituem em alvo de interesse das distri
buidoras de combusHveis regularmente instaladas
no País.

Tal situação, por mais absurda que- possa pa
recer, força os habitantes locais, que n€ío dispõem
de postos revendedores instalados nas proximida
des de suas habitações, a lançarem mâ!o de trato
res, ou mesmo de cavalos mecânicos, de cami
nhões para levarem os tanques de combustível até
suas propriedades, ou mesmo a nelas instalar depó-



CAPfTULO XVIII
Do Processo Administrativo
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para controlar os excessos praticados no trânsito bra
sileiro, reconhecidamente violento.

Autoridades municipais e estaduais de trânsito
despenderam e continuam despendendo vultosas
quantias com a implantação e a manutenção dos "pa
trulheiros automáticos", esperando do emprego da
tecnologia melhores resultados do que os provenien
tes da ação dos agentes de trânsito.

Passados alguns anos desde o começo da ex
periência, no entanto, o que se observa é o descom
.passo entre a expectativa inicial e os resultados efeti
vamente alcanç~dos.

Os equipamentos coloc~dos nas vias, na maio
ria absoluta das vezes, funcionam simplesmente
como redutores momentâneos de velocidade, já que
os motoristas acabam por memorizar sua localização.
O que ocorre, portanto, é que o condutor, sabendo
exatamente onde pode ser flagrado, sente-se mais
confiante para praticar a alta velocidade em todo o
restante do trajeto.

Não bastasse isso, há inúmeros relatos de aci
dentes ocasionados por condutores que, ao se darem
conta da existência de um equipamento eletrônico de
controle de velocidade, fream abruptamente na espe
rança de não serem fotografados, sendo atingidos por
veículos que lhes sequem.

À inoperância, a médio e longo prazos, dos
"agentes de trânsito automáticos", soma-se sua inca
pacidade de discernimento, o que provoca, não raro,
a autuação de condutores que, por motivo de força
maior, viram-se na contingência de ter de desrespei
tar algum dispositivo da lei de trânsito, como no caso
do veículo que avança o sinal vermelho para dar pas
sagem a uma ambulância.

Além desses inconvenientes, outro problema co
meça a ser notado em relação aos equipamentos ele
trônicos: sua limitação à geração de empregos, questão
crucial no atual estágio de desenvolvimento do País.

De fato, a utilização desses instrumentos muito
pouco contribui para que seja ampliado o número de
postos de trabalho, o que poderia estar acontecendo
caso se privilegiasse a atuação dos agentes de trân
sito, grupo de profissionais que precisa ser ampliado
para bem cuidar da circulação de veículos nas vias do
País, cada vez mais intensa e complexa.

Cumpre ressaltar que'a preocupação com a ma
nutenção e a geração de empregos já se manifestou
fortemente n~s debates que redundaram na limitação
ao emprego'da catraca eletrônica nos ônibus de
transporte coletivo urbano e das bombas de gasolina
automáticas. Parece-nos que, mais uma vez, é o caso
de se pensar primeiro no homem, deixando-se a au-

i

tomação para setores em que sua presença seja in
questionavelmente benéfica.

Em razão de todo o exposto, solicito o apoio dos
nobres Pares ao presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - Depu
tado Pedro Pedrossian.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE t:'STUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI NR 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasi
leiro.

SEÇÃO I
Da Autuação

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legisla
ção de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual
constará:

I - tipificação da infração;
li-locai, data ehora do cometimento da infração;
111 - caracteres da placa de identificação do veí-

culo, sua marca e espécie, e outros elementos julga
dos necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que pos
sível;

V - identificação do órgão ou entidade e da au
toridade ou agente autuador ou equipamento que
comprovar a infração;

VI- assinatura do infrator, sempre que possível,
valendo esta como notificação do cometimento da in
fração.

§ 1!2 (VETADO)
§ 2º A infração deverá ser comprovada por de

claração da autoridade ou do agente da autoridade
de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipa
mento audiovisual, reações químicas ou qualquer ou
tro meio tecnologicamente disponível, previamente
regulamentado pelo Contran.

§ 32 Não sendo possível a autuação em fla
grante, oagente de trânsito relatará o fato à autorida
de no próprio auto de infração, informando os dados
a respeito do veículo, além dos constantes nos inci
sos I, 11 e 111, para o procedimento previsto no artigo
seguinte.

§ 42 O agente da auloridade de trânsito com
petente para lavrar o autú de infração poderá ser



Para tanto, conto com o apoio dos nobres pa
res na aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, em 09 de agosto de 2000. 
Deputado Or. Evilásío.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei n9 4.591, de 16 de dezembro de

1964, passa a vigorar com as seguintes altera
ções:

PROJETO DE LEI NII 3.455, DE 2000
(Do Sr. Ricardo Izar)

Dispõe sobre a constituição de pa
trimônio de afetação nas incorporações
Imobiliárias de que trata a Lei nll 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, e dá outras
providências afins e conexas.

(Apense-se ao Projeto de Lei nll 2.109,
de 1999.)

SEÇÃO I
Do Patrimônio de Afetação

Art. 30-A. O terreno e as acessões objeto de in
corporação imobiliária, bem como os demais bens e
direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do
patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio
de afetação, destinado à consecução da edificação
correspondente e à entrega das unidades imobiliárias
aos respectivos adquirentes.

§ 111 O acervo de que trata este artigo não se co
munica nem se confunde com os bens, direitos e obri
gações do patrimônio geral do incorporador ou de ou
tros patrimônios de afetação por ele constituídos,
nem respondem por dívidas e obrigações não vincu
ladas à incorporação respectiva.

1-O incorporador responderá com seu patrimô
nio geral pelos prejuízos que causar ao patrimônio de
afetação, em razão de descumprimento de disposi
ção legal, negligência e de administração temerária.

§ 22 Para os efeitos do artigo supra, conside
ra-se incorporador o titular de domínio, o titular de di
reitos aquisitivos, o construtor e ou o corretor de imó
vei~, em consonância com o disposto no art. 31, letras
a e b da Lei n9 4.591 , de 16 de dezembro de 1964.

§ 39 Não se constituirá o patrimônio de afetação
na hipótese de o titular de domínio inc<;>rporador ser
uma instituição financeira, na qualidadé de adminis
tradora de Fundo de Investimento Imobiliário de que
trata a Lei n9 8.668, de 25 de junho de 1993.
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servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, poli- barreiras arquitetônicas que surgem no cotidiano dos
cial militar designado pela autoridade de trânsito deficientes brasileiros.
com jurisdição sobre a via no âmbito de sua compe
tência.

PROJETO DE LEI NII 3.454, DE 2000
(Do Sr. Dr. Evilásio)

Dispõe sobre a obrigatoriladacle de
constar nos painéis dos elevadclres infor
mações escritas no método "Brullle".

(Apense-se ao Projeto de Leii nº 1.589,
de 1996.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É obrigatória a inscrição em método
Braille de todas as informações contidas nos painéis
internos e externos de elevadores elétric()s instala
dos em edifícios comerciais e de serviços públicos
ou privados em todo o território nacional.

Art. 212 Esta lei entra em vigor 60 dias. após sua
publicação.

Justificação

A sociedade brasileira já reconhec:eu, tanto
que fez constar de sua Carta Magna, que pesso
as portadoras de deficiências físicas devem ter o
seu acesso aos bens e serviços coletivCls facilita
do por meio da eliminação de preconceiltos e dos
obstáculos arquitetônicos que limitem sua de mo
vimento.

A adequação de edificações e do mobiliário ur
bano ao uso de pessoas portadoras de defic~iências fí
sicas é uma providência imprescindível para torná-los
cidadãos mais completos.

A inscrição em método Braille das injformações
contidas nos painéis internos e externos dos elevado
res em muito facilitaria a locomoção de deficient~ vi
suais. Nosso objetivo com a proposição qUl~ ora ~pre
sentamos éfacilitar o acesso das pessoas com esse
tipo de limitação a todos os locais públicOI; ou priva
dos.

Como legisladores temos a obrigação de tecer
um arcabouço legal capaz de propcrcionar os meio
técnicos adequados para compensar ou neutralizar
desvantagens resultantes de deficiências E~ incapaci
dades que acometem alguns brasileiros. A legislação
pode contribuir para a melhoria de qualidade de vida
e autonomia dessas pessoas de diversas jrormas, al
gumas bastante simples.

A adoção de uma providência como a que pro
pomos é fundamental para eliminação das diversas
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§ 4º Os bens e direitos integrantes do patrimônio
de afetação poderão ser objeto de garantia real, para
cumprimento da destinação prevista neste artigo,
qualquer que seja o estágio da construção à época da
concessão da gar~ntia real.

§ 5º As unidades autônonlas ainda na titulação
do incorporador podem ser objéto de garantia real,
para garantia de outras obrigações do incorporador,
ainda que desvinculadas da destinação prevista nes
te artigo.

I - Passará também a integrar o patrimônio de
afetação o produtd de cessão, plena ou fiduciária, de
direitos creditórios oriundos da comercialização das
unidades imobiliárias componentes da incorporação.

11 - O patrimônio de afetação não sofrerá qual
quer alteração se o imóvel for transferido a terceiros,
que sucederá o antigo incorporador em seus direitos
e obrigações.

§ 6º As unidades autônomas ainda não aliena
das pelo incorporador e os créditos oriundos da alie
nação das demais unidades autônomas a terceiros
respondem, na forma da lei, por débitos trabalhistas,
previdenciários e fiscais, que tenham como fato gera
dor a construção do próprio empreendimento.

§ 7º As quotas de construção correspondentes
a acessões vinculadas a frações ideais de terreno,
cuja responsabilidade ainda não tenha sido assumida
por terceiros, e até que o tenham, serão pagas pelo
incorporadur, nos termos do § 6º, parte final, do artigo
35 da Lei nº 4.591/64.

§ 8º A constituição do patrimônio de afetação
não impede que o incorporador aliene, total ou parci
almente, o imóvel, com cessão também da incorpora
ção, caso em que o adquirente se sub-rogará nos di
reitos e obrigações do anterior incorporador.

§ 9º A constituição do patrimônio de afetação
não será obstada por hipoteca ou alienação fiduciária
do imóvel, objeto da incorporação, em garantia do pa
gamento do preço de aquisição do próprio imóvel, ou
de garantia do cumprimento de obrigação de constru
ir o empreendimento no próprio local.

- .
§ 10. Do preço da venda e compra da unidade

autônoma, somente integrará opatrimônio de afeta
ção a cota vincenda de construção, na forma da parte
final do art. 41 da Lei nº 4.591/64.

§ 11. Ao incorporador fica assegurada a livre ad
ministração do.s recursos devenâo os afetados ser uti
lizados de acól-do com as finalidades do patrimônio
de afetação.

SEÇÃO 11
Dos Direitos e Garantias do Comprador

Art. 30-B. A constituição do patrimônio de afeta
ção será declarada no próprio memorial de incorpora
ção e, quando for o caso, também pelo construtor,
corretor de imóveis, pelo proprietário do terreno e pe
los titulares de direitos reais sobre o imóvel objeto da
incorporação, sejam de natureza aquisitiva ou de ga
rantia, admitindo-se que estes manifestem sua vonta
de no próprio título constitutivo de seus direitos.

I - O patrimônio de afetação será constituído
mediante registro do referido Memorial de Incorpora
ção na matricula do imóvel.

§ 1º Incumbe ao incorporador, observado o dis
posto nesta Lei:

1- implementar todos os atos necessários à boa
administração e à preservação do patrimônio de afe
tação à incorporação, inclusive mediante adoção de
medidas judiciais;

11- manter os bens e direitos, objeto da incorpo
ração, separados dos seus e de outras incorporações
de que seja titular;

11I - aplicar os recursos correspondentes à cota
vincenda de construção e provenientes da alienação
das futuras unidades autônomas, na conformidade do
que dispuser o respectivo memorial;

IV - apresentar aos adquirentes por escrito, no
mínimo a cada seis meses, na hipótese do inciso ante
rior, demonstrativo do estado da obra e de sua corres
pondência com o cronograma constante do Memorial
de Incorporação, ressalvadas eventuais modificações
sugeridas pelo incorporador e aprovadas pela Comis
são de Representantes, ou, conforme o caso, em cor
respondência com os recursos financeiros próprios ou
captados no período e que equivalham à parte do pre
ço correspondente àcota de construção na forma da
parte final do art. 41 da presente lei;

V - manter registros contábeis segregados, re
lativamente a cada incorporação.

§ 2º O patrimônio de afetação extinguir-se-á:
I - com a averbação da construção e conse

qüente registro dos títulos de domínio elou de direito
de aquisição das unidades ~utônomas, em nome dos
respectivos adquirentes, nas correspondentes matrí
culas:

a) A hipótese prevista no inciso acima poderá
ser parcial e correspondente àetapa da obra concluí
da, caso se trate de um conjunto de edificações e des
dobramento da incorporação em várias incorpora
ções, na forma do art. 6º, da Lei nº4.864, de 29 de no
vembro de 1965.
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b) Concluída e averbada a construção, extin- preço, poderá obter o registro de propriedade de sua
gue-se, automaticamente, o patrimônio de afetação unidade autônoma, valendo como título aquisitivo o
incidente sobre as parcelas do preço de-correntes da contrato de compromisso de alienação firmado com o
alienação das unidades autônomas e que sejam pa- incorporador."
gas após tal evento. " - A superveniência da falência do incorpora-

" - pela revogação, em razão de de-núncia da in- dor não suspende, nem interrompe a obrigação de
corporação e devolução das quantias devidas aos ad- pagamento da construção das unidades que não te-
quirentes ou candidatos à aquisição, na forma do § 3!!, nham tido a responsabilidade por sua construção as-
do art. 35, da Lei nº 4.591/64, ou de outras hipóteses sumida por terceiros.
previstas em lei; a) A ata da assembléia geral respectiva, previa-

11I-pela liqüidação deliberada, pela maioria dos mente registrada em Títulos e Documentos, será
condôminos, pelo não prosseguimento da incorpora- averbada ao pé da matrícula do imóvel, dispensada a
ção, na forma do § 3S1, do art. 30-B, aditado à Lei nSl indicação de um incorporador substituto.
4.591/64, por esta Lei. b) As parcelas vincendas do preço de alienação

§ 3ll Verificada alguma das hipóteises previstas das unidades autônomas anteriormente efetuadas
no art. 43, 111 e VI da Lei nll 4.591/64, a Comissão de pelo incorporador serão pagas diretamente ao condo-
Representantes assumirá a administra~rão da incor- mínio de construção, não sendo arrecadáveis pela
poração e promoverá a realização de assembléia ge- massa até o montante necessário à conclusão e re-
ral dos condôminos dentro de no má):imo noventa gularização jurídica da construção e do condomínio.
dias do evento, a esta competindo, por maioria sim- c) Os condôminos responderão por todos os
pies de votos dos presentes, deliberar sobre o pros- custos necessários à conclusão e regularização jurí-
seguimento da incorporação ou da liqüidação do pa- dica da construção e do condomínio na proporção do
trimônio de afetação, bem como sobre ias condições coeficiente de proporcionalidade estabelecido na co-
em que se promoverá uma ou outra. luna 31, do quadro 11, previsto na NBr. 12.721, da

1-a Comissão de Representantes ficará investi- Associação Brasileira de Normas Técnicas, se outra
da de mandato irrevogável, ainda que Ei obra se en- forma não for por eles deliberada por unanimidade, in-
contre concluída, para em nome do incorporador, ou- dependentemente do que houverem pago ao incor-
torgar aos adquirentes a competentel:lscritura, por porador falido ou destituído.
instrumento público ou partícular, de transferência de- 111 - O não pagamento dessa construção sujei-
finitiva de domínio ou de direitos reais de aquisição, tará a massa falida aos procedimentos estabelecidos
desde que este adquirente tenha cumprido integral- no art. 63 e seus parágrafos, independentemente de
mente suas obrigações. previsão contratual, combinado com o art. 1ll, da Lei

SUBSEÇÃO I nll
4.864~de 29 de ~ov:mbro de 1965. _

Da Falência do Incorporador _ 0,0 Leilão § 2 Se a Comlssao de Representantes nao rea-
lizar o leilão em até noventa dias, contados da decre-

Art. 3D-C. A insolvência do incorponador não atin- tação da falência, o juiz determinará ao síndico da
girá os patrimônios de afetação que tenham sido cons- massa que, em sessenta dias, promova a venda ante-
tituídos, relativamente às respectivas incorporações cipada das frações ideais e respectivas acessões
imobiliárias, nao integrando a massa concursal: o ter- que, até a data da decretação da falência, não tiverem
reno, as acessões e demais bens, direitos creditórios, tido a responsabilidade por seu custeio assumida por
obrigações e encargos objeto da afetaçrão, ressalva- terceiros e alienadas pelo incorporador, nos termos
das as unidades autônomas ainda não alienadas a ter- do art. 73 do Decreto-Lei nº 7.661 , de 21 de junho de
ceiros, observado o disposto no art. 30, IB, § 31l• 1945, dispensadas as providências de que tratam

§ 1II Decretada a falência do incorporador, a Co- seus § § 111 e 2º, para assegurar as medidas necessá-
missão de Representantes podera iniciar e concluir rias ao prosseguimento das obras ou à liqüidação do
as providências que se fizerem necessárias à realiza- patrimônio de afetação.
ção do leilão previsto nos § 1ll, e seguintes, do art. 63, I - O arrematante ficará sub-rogado nos direi-
e no inciso VII, do art. 1!l, da Lei n!l4.864, de 29 de no- tos e nas obrigações concementes do custeio do
vembro de 1965. restante da obra e no cumprimento de todas as de-

I - Deliberando a maioria pelo prosseguimento mais obrigações assumidas perante o Condomínio
da construção, o adquirente da unidade autônoma, de Construção ou o alienante do imóvel junto ao in-
comprovando o pagamento de todas aiS parcelas do corporador, na proporção atribuível à fração ideal de



SUBSEÇÃO 11
Dos Contratos para entrega a prazo

e preços certos

"Art. 43 "

"11I - Em caso de insolvência do incorporador, e
não ser possível à maioria prosseguir na construção,
a assembléia geral, pelo voto de dois terços dos ad
quirentes, poderá deliberar pela venda do terreno,
das acessões e demais bens e direitos integrantes do
patrimônio afetado à incorporação, mediante leilão ou
outra forma escolhida, distribuindo entre os adquiren
tes, na proporção dos recursos que, comprovada
mente, estes tiverem aportado, o resultado líqüido da
venda, depois de deduzido e entregue ao proprietário
do terreno o quantum que lhe couber, nos termos do
art. 40 da Lei nº 4.591/64.

IV - Não se obtendo, na venda, a reposição dos
aportes efetivados pelos adquirentes, com reajuste
monetário computado de acordo com os critérios do
contrato celebrado com o incorporador, se tiver sido
pactuado reajuste, os adquirentes serão credores pri
vilegiados pelos valores da diferença não reembolsa
da, respondendo subsidiariamente os bens pessoais
do incorporador.

V - Deliberando a maioria pelo não prossegui
mento da construção, o imóvel destinado a incorpora
ção imobiliária será alienado a terceiros, asseguran
do-se à minoria o direito de adquirir as partes daque
las que compuseram a maioria, mediante avaliação
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terreno que corresponder àunidade autônoma, utili- § 52 Realizada a venda, incumbe ao síndico da
zando-se para tal finalidade o coeficiente de propor- massa, nos cinco dias que se seguirem ao recebi-
cionalidade estabelecido na coluna 31, do quadro 11, mento do preço:
previsto na NBr. 12.721, da Associação Brasileira de 1-entregar ao Condomínio de Construção o va-
Normas Técnicas. ~or que este tiver desembolsado para a construção

11 - Se o maior lanço obtido for superior ao valor das acessões de responsabilidade do incorporador (§
da fração ideal de terreno, das acessões já executa- 6º do art. 35 da Lei nº 4.591/64 e § 3º deste artigo), na
das e do saldo devedor vencido e não pago, acresci- proporção do valor obtido na venda;
dos das despesas acarretadas e das percentagens 11- entregar ao proprietário do terreno (inciso "I"
referidas no § 12 , do art. 63, a diferença que sobejar do § 42 deste artigo) o valor apurado na venda, em
pertencerá à massa falida da Lei nº 4.591/64. proporção ao valor atribuído à fração ideal de terreno;

111- Se o maior lanço obtido for inferior ao acima 11I - arrecadar à massa o saldo que porventura
estabelecido, o valor respectivo terá a seguinte desti- remanescer.
nação preterencial e na ordem indicada: "Art. 41 :'

a) amortização ou liquidação do débito de cons- § 32 Dever-se-á também estipular que os valo-
trução; res eventualmente restituíveis ao adquirente, na for-

b) pagamento dos honorários advocatícios, ma do ~rt. 53, do Código de Defesa do ~onsumidor,
anúncios e comissão de leiloeiro' ser-Ihe-a~ entregues em parcelas mensaiS, na .for~a

, . .' º estabelecida em contrato, vencendo-se a prrmelra
c) multa compensatona prevista no § 4 do art. 63. dentro de cento e oitenta (180) dias, contados da data
IV - Se o valor do lanço não for superior às da averbação da construção.

quantias referidas nas alíneas a e b, o arrematante
vencedor pagará a diferença diretamente aos respec
tivos credores, podendo o condomínio de construção
cobrar da massa falida a multa compensatória de que
trata o § 42 do art. 63.

§ 3º Dos documer.~os para anúncio da venda de
que trata o parágrafo anterior, e, bem assim, o inciso
11I do art. 43, constarão o valor das acessões não pa
gas pelo incorporador (art. 35, § 62), para efeito de re
embolso ao condomínio, e o preço da fração ideal do
terrr'!~o e das acessões (art. 40 e 41), todos da Lei nº
4.591/64.

§ 42 No processo de venda de que trata o § 2º
serão assegurada;s, sucessivamente, as seguintes
preferências, em igualdade de condições com tercei
ros:

I - ao proprietário do terreno, nas hipóteses em
que este seja pessoa distinta da pessoa do incorpora
dor, a preferência para aquisição das acessões vincu
ladas à fração objeto da venda, devendo essa prefe
rência ser exercida nas vinte e quatro horas seguintes
à data designada para a venda;

11 - ao Condomínio de Construção, caso não
exercida a preferência de que trata o inciso anterior, a
preferência para aquisição da fração e acessões, que
deverá ser deliberada em assembléia geral, pelo voto
de dois terços dos presentes, e exercida no prazo de
quarenta e oito horas a contar da data designada para
a venda.



VI - O direito da minoria deverá SElr deliberado
e manifestado por unanimidade dos condôminos
que a compuserem, na própria assembléia geral que
deliberar pelo não prosseguimento da construção.

VII - A Comissão de Representslntes fica in
vestida de mandato irrevogável para, em nome dos
condôminos e do incorporador, alienar o imóvel a
terceiros ou ara em nome da maioria, .alienar à mi
noria as unidades daquelas na hipótes(~ prevista no
inciso 11I deste artigo.

VIII - Na hipótese do inciso 111, dE~ste artigo, a
quota-parte cabente ao incorporador sElrá arrecada
da pela massa, se falido for, e se destinslrá exclusiva
mente a garantir a indenização por estie devida aos
condôminos.

Art. 22 Esta lei entrará em vigor noventa dias a
partir da data de sua publicação, aplicando-se, inclu
sive, nas incorporações cujo registro seja revalidado
após sua vigência.

Justificação

O presente projeto de lei resultou ele aprofunda
dos estudos técnico-jurídicos, levantados os mais va
riados aspectos que venham harmonizar e garantir o
equilíbrio econômico, financeiro e patrimonial aos ad
quirentes de imóveis, contratados para entí:.J~.l futu
ra, mesmo quando ocorram paralisaçõc9s nas obras,
por falência, ou administraçao temeraria das empre
sas incorporadoras, construtoras ou corretoras, res
ponsáveis pelo empreendimento.

Aqui passamos a nos defrontar com a vulnerabi
lidade como se tem apresentado a Lei de Incorpora
ções Imobiliárias, sob n2 4.591, de 16 de dezembro de
1964, em casos concretos, dando margem a ques
tões sociais de enorme repercussão naciúilal, culmi
nando na implosão de todo um esforço de vida de um
cidadão, para gerar economias, visando a aquisição
da casa própria, e, a final, não conseguí-Ia e perder
tudo que depositou em mãos do incorporador.

Pretendemos com este projeto de lei, aperfeiço
ar a Lei nº 4.591/64 e suas congênerEls com instru
mentos que garantam maior proteção ao consumidor,
adquirente do imóvel a termo, em seus investimentos
imobiliários.

Para tal, estamos adotando o pEmsamento de
ampliar-se a proteção quanto aos efeitos de falência
numa incorporação imobiliária, mesmo nas em que a
comercialização das unidades se faça I~om alienação
fiduciária, assim contratada, mediante a atribuição a
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judicial, aplicando-se o processo previsto no art. 15 cada uma do caráter de patrimônio de afetação, de
da Lei nl:! 4.591/64. modo que todo o conjunto de direitos e obrigações do

empreendimento fique vinculado à consecução do
próprio e exclusivo negócio.

A idéia, aliás, vem ganhando campo, como ensi
na o Professor Caio Maio da Silva Pereira:

"Trata-se de engenhosa concepção pela qual os
bens objeto de afetação passam a vincular-se a um
fim determinado, são gravados com um encargo ou
são sujeitos a uma restrição, de modo que, "separa
dos do patrimônio e afetados a um fim, são tratados
como bens independentes do patrimônio geral do in
divíduo." (Instituições de Direito Civil, Forense, Rio,
1711 ed., 1995, vol.l, p.251/252).

Sua eficácia é uma garantia da função social da
propriedade, embora implique na lei prover, expressa
mente, a necessária publicidade da constituição dos
patrimônios de afetação das incorporações imobiliári
as, para o resguardo dos interesses de terceiros, e
como proteção dos adquirentes e dos credores mate
riais de cada empreendimento.

Nos termos do presente projeto de lei, o incor
porador separa de seu patrimônio, o terreno e os dire
itos da constituição a ele vinculados, para destiná-los
com exclusividade à consecução desse negócio es
pecífico, em proveito dos futuros adquirentes e para
atender às obrigações vinculadas à realização do
próprio empreendimento.

A constituição do patrimônio de afetação é feita
no próprio memorial de incorporação e averbada no
Registro de Imóveis da Circunscrição, de modo que
ao ser lançada à venda, aquela obra já esteja segre
gada e, assim, assegurada a proteção dos adquiren
tes, previamente, contra eventuais insucessos do in
corporador. Deve ter contabilidade própria.

Destarte, a proposta que ora apresentamos aos
nobres colegas, acaba por ampliar a Lei nº 4.591 , de
dezembro de 1964, fazendo-a vigorar com as altera
ções acautelatórias da economia popular, do compra
dor, em seu artigo 30, ora transformados em os arti
gos 3D.a, 30.b, 3D.c, e artigos 41 e 43.

Aliás, a idéia do patrimônio de afetação nas ati
vidades de incorporação imobiliária encontra prece
dente (em direito comparado) na lei Argentina nº
19.724, 06 de julho de 1972, a chamada lei da "preho
rizontalidad", que disciplina a "Relación de la adjudi
cación y enajenación a título oneroso de unidades in
muebles el régimen de propiedad horizontal".

O art. 42 (segunda parte) da lei argentina dispõe
expressamente que "La anotación inhibe ai propieta
rio para disponer deI inmueble o para grávarJo em for
ma distinta a la prevista em la presellte ley, salvo los



TfTULO 11
Das Incorporações

CAPíTULO I
Disposições Gerais

LEI NR 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sobre o comndomínio em
edificações e as incorporações imobiliá
rias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

Art. 30. Estende-se a condição de incorporador
aos proprietários e titulares de direitos aquisitivos que
contratem a construção de edifícios que se destinem
a constituição em condomínio, sempre que iniciarem
as alienações antes da conclusão das obras.

Art. 31. A iniciativa e a responsabilidade das in
corporações imobiliárias caberão ao incorporador,
que somente poderá ser:

a) o proprietário do terreno, o promitente com
prador, o cessionário deste ou promitente cessionário
com título que satisfaça os requisitos da alínea a do
art. 32;

b) o construtor (Decretos nºs 23.569, de 11 de
dezembro de 1933, e 3.995, de 31 de dezembro de
1941, e Decreto-Lei nQ 8.620, de 10 de janeiro de
1946) ou corretor de imóveis (lei nº 6.530, de 12 de
maio de 1978).

§ 111 No caso da alínea b, o incorporador será in
vestido, pelo proprietário do terreno, o promitente
comprador ecessionário deste ou o promitente cessi
onário, de mandato outorgado por instrumento públi
co, onde se faça menção expressa desta lei e se
transcreva o disposto no § 411 do art. 35, para concluir
todos os negócios tendentes á alienação das frações
ideais de terreno, mas se obrigará pessoatmente pe
los atos que praticar na qualidade de incorporador.

§ 22 Nenhuma incorporação poderá ser propos
ta à venda sem a indicação expressa do incorporador,
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casos de retracción o desafectación a que se referen O texto do presente Projeto de Lei está posto de
los arts. 62 y 72 Esta inibição tem a seguinte funda- forma bem explicativa, nele se inserindo o nascimen-
mentação no "Texto dei Mensagie": "La afectación dei to, a vida e as condições de extinção do patrimônio de
inmueble y la registración de las oporaciones tienden afetação, no sentido de afastar eventuais dúvidas a
a impedir que el propietario desbarate los derechos respeito.
em expectativa enajenando o gravando el inmueble." Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - Depu-

Ainda no campo de direito argentino, salienta- tado Ricardo Izar.
mos a opinião de Rocca-Griffi quanto ao conteúdo e
alcance da declaração de afetação: "Se entiende por
afectar, aplicar una cosa, de forma tal y para una fina
Iidad determinada, que queden resguardados los de
rechos de otros que guardan o guardarán relación di
recta con dicha cosa. Importa la afectación, en defini
tiva, una reserva dei inmueble a fin de que, trabando
ai propietario en su Iibre disponibilidad, se garantice
ai propio tiempo, el derecho de quienes contraten con
ella:', devendo ser lembrada a arguta observação de
Gulminelli e Hooft para quem "Lo importante es ad
vertir que la escritura por la cual se afecta el inmueble,
cumple relativos efectos protectorios con respecto ai
adquirente con boleto no inscrito, por cuanto el bien
puede ser embargado por terceros, que así lograrían
un derecho preferente. De lo expuesto se infiere que
lo más importante en la esquematización legal es lo
grar la inscripción de los contratos de enajaneción,
que para total cobertura dei comprador deberá ser
efectuada com anterioridad a la traba de embargos
sobre el inmueble afectado:'

Resumindo este intróito: a idéia de a legislação
brasileira explicitamente regrar e disciplinar o concei
to de patrimônio de afetação nas incorporações imo
biliárias merece atenção, pois, se corretamente ado
tada, poderá ajudar, e muito, o salutar desenvolvi
mento do mercado. Entretanto, cautela especial deve
se ter em sua análise e operacionalidade, para que se
dissipem os entraves hoje existentes. Importantíssi
mo, pois, o exame conjunto sob duplo aspecto: o em
presarial e o jurídico. Ambos se preocupando com os
relacionamentos entre:

a) incorporador e proprietário do terreno (princi
palmente nas operações de permuta de terreno por
frituras unidades autônomas a se construírem no pró
prio local);

b) incorporador e agente financeiro;
c) incorporador e condômino;
d) condômino e agente financeiro.
Lembrando o efeito ENCOL, de desastrosa me

mória, a constituição do patrimônio de afetàção obje
tiva afastar o imóvel destinado à incorporação imobi
liária da garantia geral concedida a credores do incor
porador, por dívidas contraídas em outras atividades
ou empreendimentos.



CAPíTULO 11
Das Obrigações e Direitos do Incorporador
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devendo também seu nome permanecer indicado os- § 62 Ressalvado o disposto no art. 43, do contra-
tensivamente no local da construção. to de construção deverá constar expressamente a

§ 3º Toda e qualquer incorporação, independen- menção dos responsáveis pelo pagamento da cons-
temente da forma por que seja constituída, terá um ou trução de cad.a uma das unida?e:.s. O incorporador
mais incorporadores solidariamente responsáveis, responde, em Igualdade de condlçoes, com os dema-
ainda que em fase subordinada a período de carên- is contratantes, pelo pagamento da construção das
cia, referido no art. 34. unidades que não tenham tido a responsabilidade

pela sua construção assumida por terceiros e até que
o tenham.

Art. 35. O incorporador terá o prazo máximo de
60 (sessenta) dias, a contar do termo final do prazo de
carência, se houver, para promover a celebração do
competente contrato relativo à fração ideal de terreno,
e, bem assim, do contrato de construçãcl e da Con
venção do Condomínio, de acordo com discrl.."i:"laçãó
constante da alínea i do art. 32.

§ 12 No caso de não haver prazo de carência, o
prazo acima se contará na data de qualquer documento
de ajuste preliminar.

§ 22 Quando houver prazo de carência, a obriga
ção somente deixará de existir se o incorporador tiver
denunciado, dentro do mesmo prazo e nal3 condições
previamente estabelecidas, por escrito, ao Registro
de Imóveis, a não-concretização do empreendimento.

§ 32 Se, dentro do prazo de carêncisl, o incorpo
rador não denunciar a mcorporação, embora não se
tenham reunido as condições a que se refere o § 12, o
outorgante do mandato, de que trata o § 1'12, do art. 31 ,
poderá fazê-lo nos 05 (cinco) dias subsElqüentes ao
prazo de carência, e nesse caso ficará solidariamente
responsável com o incorporador pela devolução das
quantias que os adquirentes ou candidatos à aquisi
ção houverem entregue ao incorporador, resguarda
do o direito de regresso sobre eles, dispEmsando-se,
então, do cumprimento da obrigação fixada nq caput
deste artigo.

§ 42 Descumprida pelo incorporador e pelo man
dante de que trata o§ 12 do art. 31 a obriga<rão da outor
ga dos contratos referidos no caput dastE~ artigo, nos
prazos ora fixados, a carta-proposta ou o documento de
ajuste preliminar poderão ser averbados n() Registro de
Imóveis, averbação que conferirá direito real oponível a
terceiros, com o conseqüente direito à obtenção com
pulsória do contrato correspondente.

§ 52 Na hipótese do parágrafo anterior, o incor
porador incorrerá também na multa de 50% (cinqüen
ta por cento) sobre a quantia que efetivamente tiver
recebido, cobrável por via executiva, em favor do ad
quirenl ' ou candidato à aquisição.

Art. 40. No caso de rescisão de contrato de alie
nação do terreno ou de fração ideal, ficarão rescindi
das as cessões ou promessas de cessão de direitos
correspondentes à aquisição do terreno.

§ 1li Nesta hipótese, consolidar-se-á, no alie
nante em cujo favor se opera a resolução, o direito so
bre a construção porventura existente.

§ 22 No caso do parágrafo anterior, cada um dos
ex-titulares de direito à aquisição de unidades autôno
mas haverá do mencionado alienante o valor da par
cela de construção que haja adicionado à unidade,
salvo se a rescisão houver sido causada pelo
ex-titular.

§ 32 Na hipótese dos parágrafos anteriores, sob
pena de nulidade, não poderá o alienante em cujo fa
vor se operou a resolução voltar a negociar seus direi
tos sobre a unidade autônoma, sem a prévia indeni
zação aos titulares, de que trata o § 29 •

§ 42 No caso do parágrafo anterior, se os
ex-titulares tiverem de recorrer à cobrança judicial do
que lhes for devido, somente poderão garantir r· seu
pagamento a unidade e respectiva fração de terreno
objeto do presente artigo.

Art. 41. Quando as unidades imobiliárias forem
contratadas pelo incorporador por preço global com
preendendo quota de terreno e construção, inclusive
com parte do pagamento após a envega da unidade,
discriminar-se-ão, no contrato, o preço da quota de
terreno e o da construção. .

§ 12 Poder-se-á estipular que, na hipótese de o
adquirente atrasar o pagamento de parcela relativa a
construção, os efeitos da mora recairão não apenas
sobre a aquisição da parte construída, mas., também,
sobre a fração ideal de terreno, ainda que esta tenha
sido totalmente paga.

§ 22 Poder-se-á também estipular que, na hipó
tese de o adquirente atrasar o pagamento da parcela
relativa à fração ideal de terreno, os efeitos da mora
recairão não apenas sobre a aquisição da fração ide
al, mas, também, sobre a parte construída, ainda que
totalmente paga.



CAPíTULO IV
Das Infr~ções

Art. 63. ~ lícito estipular no contrato, sem prejuí
zo de outras sanções, que a falta de pagamento, por
parte do adquirente ou contratante, de três presta
ções do preço da construção, quer estabelecidas ini-
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Art. 43. Quando o incorporador contratar a en~ cialmente, quer alteradas ou criadas posteriormente,
trega da unidade a prazo e preços certos, determina- quando for o caso, depois de prévia notificação com o
dos ou determináveis, mesmo quando pessoa física, prazo de 10 (dez) dias para purgação da mora, impli-
ser-Ihe-ão impostas as seguintes normas: que na rescisão do contrato, conforme nele se fixar,

I - informar obrigatoriamente aos adquirentes, ou que, na falta de pagamento pelo débito respondem
por escrito, no mínimo de seis (seis) meses, o estado os direitos à respectiva fração ideal de terreno e à par-
da obra; te construída adicionada, na forma abaixo estabeleci-

11 - responder civilmente pela execução da in- da, se outra forma não fixar o contrato.
corporação, devendo indenizar os adquirentes ou § 1ºSe o débito não for liqüidado no prazo de 10
compromissários, dos prejuízos que a estes advierem (dez) dias, após solicitação da Comissão de Repre-
do fato de não se concluir a edificação ou de se retar- sentantes, esta ficará, desde logo, de pleno direito,
dar injustificadamente a conclusão das obras, caben- autorizada a efetuar, no prazo que fixar, em público le-
do-lhe ação regressiva contra o construtor, se for o ilão anunciado pela forma que o contrato previr, a ven-
caso e se a este couber a culpa; da, promessa de venda ou de cessão, ou a cessão da

111 - em caso de falência do incorporador, pes- quota de terreno e correspondente parte construída e
soa física ou jurídica, e não ser possível à maioria direitos, bem como a sub-rogação do contrato de
prosseguir na construção das edificações, os subscri- construção.
tores ou ca~~id~tos à aquisição d.e unidades serão § 2º Se o maior lanço obtido for inferior ao de-
credore~ pnvlleglados pelas quantias q~e.h~uverem sembolso efetuado pelo inadimplente, para a quota
pago ao Incorpo~ador, respondendo subsldlanamente do terreno e a construção, despesas acarretadas e as
os bens pe,ssoals deste: . percentagens expressas no parágrafo seguinte, será

I~ - e vedado ao rncorpora?or ~Iterar o proJet~, realizada nova praça no prazo estipulado no contrato.
especla~mente no que se refe~~ a unidade ~? ad51U1- Nesta segunda praça, será aceito o maior lanço apu-
rente e as partes comuns, modificaras especlflcaçoes, rado ainda que inferior àquele total (Vetado).
ou desviar-se do plano da construção, salvo autoriza- 'o ' ,
ção unânime dos interessados ou exigência legal; . § 3,:- No pra~? d~ 24 (vmte e qua~r?) horas ap?:a

V - d' dT d' - d reahzaçao do lellao final, o condomlnlo, por declsao
- nao p~ era mo I Icar as co~ lçoes ~ paga- unânime de assembléia geral em condições de igual-

mentodnem, reaJ~stadr o preço dasdunldadtes,. ~rnda dno dade com terceiros, terá preferência na aquisição dos
caso e e evaçao os preços os ma enals e a b - d' d' d "

- d b' I t' 'd t' ens, caso em que serao a JU Icados ao con omlnJo.mao- e-o ra, sa vo se Iver SI o expressamen e aJus-
tada a faculdade de reajustamento, procedendo-se § 4º Do preço que for apurado no leilão, serão
então, nas cóndições estipuladas; 'dedu~idas .as qu~ntias em,d.ébito, todas as despe~as

VI- se o incorporador, sem justa causa devida- o?orndas, .Inc~uslv~ honoranos de a?vogado e ~nu_n-
mente comprovada, paralisar as obras por mais de 30 clos'oe mais 5}1o (cinco por cento) a titulo de c?~lssao
(trinta) dias, ou retardar-lhes excessivamente o anda- e 10}lo (?ez por cent?). de multa co~p.ensatona, que
mento, poderá o juiz notificá-lo para que no prazo mí- reverterao em benefiCIO ~o condomlnlo de todos o~

nimo de 30 (trinta) dias as reinicie ou tome a dar-lhes contratantes, com exceçao do faltoso, ao qual sera
o andamento normal. Desatendida a notificação, po- entregue o saldo, se houver.
derá o incorporador ser destituído pela maioria abso- § 5º Para os fms das medidas estipuladas neste
luta dos votos dos adquirentes, sem prejuízo da res- artigo, a Comissão de Representantes ficará investi-
ponsabilidade civil ou penal que couber, sujeito à co- da de mandato irrevogável, isento do Imposto do
brança executiVa das importâncias comprovadamen- Selo, na vigência do contrato geral de construção da
te devidas, facultando-se aos interessados prosse- obra, com poderes necessários para, em nome do
guir na obra (Vetado). condômino inadimplente, ,efetuar as citadas transa-
...... ções, podendo para este fim fixar preços;ajustar Con

dições, sub-rogar o arremata.nte nos direitos e obriga
ções decorrentes do contrato de construção ,e da.quo
ta de terreno e construção; outorgar as competentes
escrituras e contratos, recebe,r preços, dar quitações;
imitir o arrematante na posse do imóvel; transmitir do
mínio, direito e ação; responder pela evicção; receber
citação, propor e variar de ações; e também dos po-



SEÇÃO 11
Das Cláusulas Abusivas

CAPrrULOVI
Da Proteção Contratual

rrrULO I
Dos Direitos Do Consumidor

Dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências.

Art. 53. Nos contratos de compra e venda de
móveis ou imóveis mediante pagamento em presta
ções, bem como nas alienações fiduciárias em garan
tia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas
que estabeleçam a perda total das prestações pagas
em beneficio do credor que, em razão do inadimple
mento, pleitear a resolução do contrato e a retomada
do produto alienado.

§ 12 (Vetado).
§ 22 Nos contratos do sistema de consórcio de

produtos duráveis, a compensação ou a restituição
das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá
descontada, além da vantagem econômica auferida
com a fruição, os prejuízos que o desistente ou ina
dimplente causar ao grupo.

§ 32 Os contratos de que trata o caputdeste arti
go serão expressos em moeda corrente nacional.
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deres ad juditia, a serem substabelecidos a advogado LEI NR 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
legalmente habilitado.

§ 6º A morte, falência ou concordata dlo condômi
no ou sua dissolução, se se tratar de sociedade, não
revogará o mandato de que trata o parágraf() anterior, o
qual poderá ser exercido pela Comissão dei Represen
tantes até a conclusão dos pagamentos devidos, ainda
que a unidade pertença a menor de idade.

§ 7º Os eventuais débitos, fiscais ou para com a
Previdência Social, não impedirão a alienstção por lei
lão público. Neste caso, ao condômino somente será
entregue o saldo, se houver, desde que prove estar
quite com o Fisco e a Previdência Social, devendo a
Comissão de Representantes, em caso contrário,
consignar judicialmente a importância equivalente
aos débitos existentes, dando ciência do feito à entida
de credora.

§ 8'1 Independentemente das disposições deste
artigo e seus parágrafos, e como penalidades prelimi
nares, poderá o contrato de construção estabelecer a
incidência de multas e juros de mora em caso de atra
so no depósito de contribuições sem prejuízo do dis
posto no parágrafo seguinte.

§ 9º O contrato poderá dispor que o valor das
prestações, pagas com atraso, seja corrigível em fun
ção da variação do índice geral de preç:os mensa/
mente publicado pelo Conselho Nacional de Econo
mia, que reflita as oscilações do poder aquisitivo da
moeda nacional.

§ 10. O membro da Comissão de A!apresentan
tes que incorrer na falta prevista neste artigo estará
sujeito à perda automática do mandato e deverá ser
substituído segundo dispuser o contrato.

LEI NSI 8.668, DE 25 DE JUNHO DI: 1993

Dispõe sobre a constituição e o regi
me tributário dos fundos de il1lvestimento
imobiliário e dá outras providêlllcias.

Art. 1SI Ficam instituídos Fundos de Investimento
Imobiliário, sem personalidade jurídica, caracteriza
dos pela comunhão de recursos captados por meio
do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários, na
forma da Lei nSl 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
destinados a aplicação em empreendimentos imobi
liários.

Art. 2; O Fundo será constituído sob a forma de
condomínio fechado, proibido o resgateI de quotas,
com prazo de duração determinado ou indeterminado.
•••••••• ,1, •••••••••••••• " ••••••••••••••••• ••• ••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••

I •••••••••••••••••••••••••••• • •••••• ••• ••• ••••• .. •••••• .

LEI NR 4.864, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1965

Cria medidas de estímulo à indús
tria de construção civil.

Art. 1ºSem prejuízo das disposições da Lei nS!
4.591 , de 16 de dezembro de 1964, os contratos que
tiverem por objeto a venda ou a construção de habita
ções com pagamento a prazo poderão prever a corre
ção monetária da dívida, com o conseqüente reajus
tamento das prestações mensais de amortização e
juros, observadas as seguintes normas:

I - somente poderão ser corrigidos os contratos
de venda, promessa de venda, cessão e promessa de
cessão, ou de construção, que tenham por objeto
imóveis construídos ou terrenos cuja construção es
teja contratada, inclusive unidades autônomas e res-



Lei de Falências.

• ••••••••••••••••••••••••••••••• '! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DECRETO-LEI N2 7.661, DE 21
DE JUNHO DE 1945

TíTULO IV
Da Arrecadação e Guarda dos bens, Livros e

Documentos do Falido

Art. 6º No caso de um conjunto de edificações a
que se refere o art. 8º da lei nº 4.591, de 16 de de
zembro de 1964, poder-se-á estipular o desdobra
mento da incorporação em várias incorporações, fi
xando a Convenção de Condomínio ou contrato pré
vio, quando a incorporação ainda estiver subordina
da a períodos de carência, os direitos e as relações
de propriedade entre condôminos de várias edifica
ções.

Art. 73. Havendo entre os bens arrecadados al
guns de fácil deterioração ou que se não possam
guardar sem risco ou grande despesa, o síndico, me
diante petição fundamentada, representará ao juiz
sobre a necessidade da sua venda, individuando os
bens a serem vendidos.

§ 1º Ouvidos o falido e o representante do Minis
tério Público, o juiz, se deferir, nomeará leiloeiro e
mandará que conste do alvará a discriminação dos
bens.

§ 22 O produto da venda será, pelo leiloeiro, re
colhido ao estabelecimento designado para receber o
dinheiro da massa {art. 209}, juntando-se aos autos a
nota do leilão e a segunda via do recibo do banco.
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pectivas quotas ideais de terreno em edificação ou § 22 As diferenças nominais no principal dos
conjunto de edificações incorporada em condomínio; contratos referidos neste artigo e seus parágrafos,

11- a parte financiada, sujeita à correção mone- resultantes da correção monetária, não constituirão
tária, deverá ser paga em prestações mensais de rendimento tributável para efeitos do Imposto de
igual valor, incluindo amortização e juros conveneio- Renda.
nados à taxa máxima fixada pelo Conselho Monetário § 3º Nos casos e nas condições aprovadas pelo
Nacional, admitida a fixação em contrato das presta- Conselho Monetário Nacional, as entidades inte-
ções posteriores à entrega da unidade autônoma em grantes do Sistema Financeiro da Habitação pode-
valor diverso do das anteriores à entrega, sendo ve- rão operar com as cláusulas de correção previstas
dada a correção do valor de prestações mtermediá- neste artigo, quer nas obrigações ativas, quer nas
nas, se houver, e do saldo devedor a elas correspon- passivas.
dente, exceção feita à prestação vinculada à entrega .
das chaves, desde que não seja superior, inicialmen
te, a 10% (dez por cento) do valor original da parte fi
nanciada;

111- o saldo devedor e as prestações serão corri
gidos em períodos não inferiores a 06 (seis) meses
com base em índices de preços apurados pelo Con
selho Nacional de Economia, ou pela Fundação "Ge
túlio Vargas", e o contrato deverá indicar em detalhe
as condições do reajustamento e o índice convencio
nado;

IV - o reajustamento das prestações não pode-
rá entrar em vigor antes de decorridos 60 (sessenta)
dias do término do mês da correção;

V - nas condições previstas no contrato, o ad
quirente poderá Iiqüidar antecipadamente a dívida ou
parte da mesma;

VI - a rescisão do contrato por inadimplemento
do adquirente somente poderá ocorrer após o atraso
de, no mínimo, 03 (três) meses do vencimento de
qualquer obrigação contratual ou de três prestações
mensais, assegurado ao devedor o direito de purgar a
mora dentro do prazo de 90 {noventa} dias, a contar
da data do vencimento da obrigação não cumprida ou
da primeira prestação não paga;

VII - nos casos de rescisão a que se refere o
item anterior, o alienante poderá promover a transfe
rência para terceiro dos direitos decorrentes do con
trato, observadas, no que forem aplicáveis, as dispo
sições dos parágrafos 1º a Bº do art. 63 da Lei nº
4.591 , de 16 de dezembro de 1964, ficando o alienan
te, para tal fim, investido dos poderes naqueles dispo
sitivos conferidos à Comissão de Representantes.

V/II- {Vetado}.

IX - (Vetado).

§ 1Q Os contratos de aquisição de imóveis a que
se refere o art. 63 da lei nº 4.728, de 14 de julho de
1965, poderão prever a correção monetária nos ter
mos do item 111 deste artigo.
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PROJETO DE LEI NSl 3.457, DE 2000
(Do Sr. Bispo Wanderval)

Dispõe SQbre a forma de pagamen
t08 das dívl~da8 entidades de utilida
de pública jUDb:l ao Instituto Nacional do
seguro Social-INSS.

(Apense-se ao Projeto de Lei nll 4.328,
de 1998.)

LEI N1I 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993

Dispõe sobre a regulamentaçio doa
dispositivos constitucionais relativos à
reforma agrária, previstos no Capftulo 11I,
Título VII, da Constitulçio Federal.

Art. 19. O título de domínio e a concessão de
uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou am
bos, independentemente de estado civil, observada a
seguinte ordem preferencial:

I - ao desapropriado, ficando-lhe assegurada a
preferência para a parcela na qual se situe a sede do
imóvel;

11- aos que trabalham no imóvel desapropriado
como posseiros, assalariados, parceiros ou arrenda
tários;

11I - aos que trabalham como posseiros, assala
riados, parceiros ou arrendatários, em outros imóveis;

IV - aos agricultores cujas propriedades não al
cancem a dimensão da propriedade familiar;

V - aos agricultores cujas propriedades sejam,
comprovadamente, insuficientes para o sustento pró
prio e o de sua família.

Parágrafo único. Na ordem de preferência de
que trata este artigo, terão prioridade os chefes de fa
mfJia numerosa, cujos membros se proponham la

exercer a atividade agrícola na área a serdistribuída.

"Art. 19.........•.•...•....................••........,"

PROJETO DE LEI NSl 3.456, DE 2(]I()O cado, centenas de profissionais recém formados, al-
(Do Sr. José Múcio Monteiro) tamente preparados para o agronegócio.

Altera a Lei nl! 8.629, de 2!; de feve- . Pelo expo~to, e. considerando os m~ritos irrefu.-
reiro de 1993, dando aos técnlcc)s agríco- tá~~ls ~a matérta o~Jeto do presente Projeto de Lei,
las prioridade nos assentamentc)s rurais. relVlndlcamo~ o apoio dos Senhores Parlamentares à

(Às Comissões de Agricultura e Políti- sua aprovaçao. ~
ca Rural; e de Constituição e Justiça e de Sala das Sessoes, em 09 de agosto de 2000. -
Redação (art. 54).:- art. 24,11)). Deputado José Múcio Monteiro, (PFUPE).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1ll O parágrafo único do artigo 1!~ da Lei nll

8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Parágrafo único. Na ordem de prefe·
rência de que trata este artigo, tI~rão priori
dade:

I - os chefes de família numerosa, cu
jos membros se proponham a eXl3rcer a ati
vidade agrícola na área a ser distribuída;

11- os técnicos agrícolas." (NR)

Art. 2ll Esta lei entra em viglOY na data
de sua publicação.

Justiflcaçio

O presente projeto de lei tem por fin.alidade im
pulsionar a modernização do sistema agrícola brasi·
leiro, permitindo que agricultores que tenham forma
ção técnica especializada em cursos regulares, e se
jam habilitados às atividades agrícolas, mas sem re
cursos financeiros suficientes para adquirir imóvel ru
ral, tenham acesso preferencial a um pedelço de terra
e possam explorá-lo racionalmente, sf3rvindo de
exemplo de produtividade, com efeito multiplicador,
nos projetos de reforma agrária.

A Lei nll 8.629, de 25 de fevereiro <lIe 1993, ao
tratar da distribuição de terras desaproplriadas para
fins de reforma agrária, estabelece, no art. 19, uma
"ordem preferencial", e, no parágrafo únicCl do mesmo
artigo, dispõe que os chefes de famflia numerosa te
rão prioridade.

O objetivo da nossa proposição é de que os
agricultores que tenham formação técniico-agrícola
devem, igualmente, ter referência· sobre os demais,
tendo em vista que os seus conhecimentos podem

.ser muito valiosos para os agricultores qUIs não domi·
nam os modernos métodos atualmente utilizados nas
atividades agropecuárias. Cabe lembrar que o Brasil
possui uma extensa rede de escolas de nlÍvel médio e
superior, na área agrícola, custeadas, muitas delas
pelo Poder Público. Todo ano, são lançados no mer-



Justificação

As doenças cardiovasculares são, hoje, a princi
pal causa de mortes em todo o mundo. Na América
Latina, elas respondem por um terço de todas as mor
tes.

Entre os mais importantes fatores de risco das
. doenças cardiovasculares, encontra-se a deposição
, ,lipídica, a hipertensão e o tabagismo. O determinante

principal ,da deposição lipídica e da hipercolesterole
.mia é o consumo de gorduras de origem animal, a alta

,jngestão de ácidos graxos saturados de qualquer ori
gem e o aumento de peso médio das populações.

Por outro lado, a obesidade vem, cada vez, mais
preocupando as autoridades de todo o mundo como
uma patologia em ascensão, tanto nos países pobres
como nos países ricos. Ela é, sem dúvida, um dos
mais importantes fa,tores de risco para diversas doen
ças crônicas não transmissíveis como a hipertensão,
o diabetes e as doenças cardiovasculares.

No Brasil, em,um intervalo de 15 anos (ENDEF.
1973174 e PNSN. ÚJ88), a proporção de sobrepeso
ou obesidade aumentou em 100% para homens e
70% para mulheres. A prevalência da obesidade em
nosso país é somente superada pela encontrada nos
Estados Unidos e Canadá.

Paradoxalmente, a obesidade é mais encontrada
nas camadas brancas ou negras de baixa renda da po
pulação, tanto nos países ricos quanto nos mais po
bres. A causa mais provável desta discrepância é a fal
ta de informação e de cuidados por parte dos segmen
tos mais pobres e menos instruídos da população.
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O Congresso Nacional decreta: PROJETO DE LEI N2 3.459, DE 2000
Art. 1ºAs dívidas previdenciárias, existentes a (Do Sr. Luiz Bittencourt)

partir de 1995, relativas a débitos junto ao INSS das Obriga a rotulagem d~ alimentos in-
entidades de utilidade pública federal, estadual ou dustrializados contenha uma tarja indi-
municipal, poderão ser parceladas em até noventa cando o teor de lipídios.
e seis meses, com redução de cinqüenta por cento (Apense-se ao Projeto de Lei n2 793,
das importâncias devidas a título de multa morató- de 1999.)
ria.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Todos os alimentos industrializados de

vem trazer, nos seus rótulos, uma tarja colorida indi
cando o teor de lipídios que contém.

Parágrafo único. Cada cor das tarja deve corres
ponder a um limite de concentração de forma a escla
recer à população sobre a quantidade de lipídios en
volvida no consumo e os riscos relacionados.

Art. 22 O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de noventa dias.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A proposição defende que seja estabelecida for
ma especial para pagamento das dívidas previden
ciárias das entidades de utilidade pública federal, es
tadual ou municipal. A dívida acumulada desde 1995
por essas entidades, se for paga nas condições da le
gislação em vigor, inevitavelmente concorrerá para
colocar em risco o seu próprio funcionamento.

Tendo isso em perspectiva, o projeto de lei que
apresentamos busca viabilizar a liqüidação dos débi
tos das mencionadas entidades, sem, no entanto,
comprometer o funcionamento das mesmas. Assim,
propomos, especificamente, que as dívidas reconhe
cidas possam ser parceladas em até 96 meses (e não
60 meses, como exigido na legislação em vigor) e as
multas moratórias, que atualmente são exorbitantes,
sejam reduzidas em 50%.

Acrescentamos, ainda, que para usufruir das
condições mais benéfic~s de parcelamento dos débi
tos que estamos apresentando, as entidades de utili
dade pública devem depositar em favor do INSS
quantias que variam de 10 a 20% do valor de suas
respectivas dívidas, conforme o montante a que se
referem.

Pelo elevado conteúdo de justiça que.essa nos
sa proposição encerra, esperamos contar com o apo
io dos ilustres membros desta Casa para garantirmos
a sua aprovação.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - Depu
tado Bispo Wanderval.

Parágrafo único. Para se beneficiar das condi
ções de parcelamento previstas no caputdeste artigo,

• as entidades ali referidas deverão depositar em favor
do INSS os seguintes percentuais sobre as importân
cias devidas:

1-vinte por cento, se o débito for inferiorou igual
a R$1.000,00;

11 - quinze por cento, se o débito for superior a
R$1.000,00 e inferior ou igual a R$5.000,OO;

111 - dez por cento, for superior a R$5.000,00.
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.



O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºA lei nº5.991, de 19 de setembro de 1973

passa a vigorar com o acréscimo do seguinte artigo:

PROJETO DE LEI Nll 3.460, DE ~!OOO

(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Acrescente artigo na Lei n!! 5.991, de
17 de dezembro de 1973, proibindo a
venda ou distribuição de medicamentos
por meios eletrônicos.

(Apense-se ao Projeto de L.ei n!! 3.324,
de 2000.)
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Estes dados nos levam a apresentar leste projeto eletrônica consegue burlar todos os regulamentos sa-
de lei que propõe, simplesmente, que seja colocada nitários sobre medicamentos, que representam sal-
uma tarja, na rotulagem dos alimentos industrializa- vaguardas à saúde (e ao bolso) dos pacientes e con-
dos, indicando o teor de gorduras que o alimento con- sumidores.
têm. Cores diferentes apontariam riscos di'ferentes. Compra-se qualquer coisa, com origem desco-

As autoridades sanitárias definirão, na regula- nhecida, com qualidade não certificada, com segu-
mentação da lei, as cores correspondentels a cada li- rança não aferida. O comércio eletrônico promete fa-
mite de concentração de lipídios no alimeinto. Assim, cilidades não encontradas no comércio comum, curas
por exemplo, a cor amarela indicaria um grau médio ou outros efeitos milagrosos, preços menores do que
de concentração e a cor vermelha um grau alto, en- o varejo, e assim por diante.
quanto a cor verde indicaria ausência dp. lipídios. Em março deste ano, policiais americanos, em

Dessa forma, mesmo as pessoas cem baixo ní- conjunto com autoridades tailandesas, conseguiram
vel de escolarização poderiam facilmente entender a fechar importantes fontes de aquisição (via interne~

significação. Uma pequena explicação re~acionado o de esteróides, tranqüilizantes e outras drogas de con-
consumo de gorduras com doenças crônicas comple- trole especial. Muitas drogas apreendidas pela polícia
taria o quadro de informações. aduaneira dos EUA eram produzidas em fábricas

Certos de estarmos contribuindo para a eleva- clandestinas sem qualquer controle de qualidade.
ção da consciência da população sobre os alimentos A Organização Mundial da Saúde, preocupada
que ela consome e a sua relação com as doenças com a magnitude que a compra eletrônica vem assu-
crônicas que sofremos, solicitamos o apoio aos cole- mindo em todo o mundo, já publicou diretrizes de aler-
gas desta Câmara dos Deputados para a apreciação ta aos consumidores e às autoridades rle saúde, para
e aprovação deste projeto de lei. os perigos desse tipo de prática.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - Depu- Este projeto de lei pretende coibir a venda de
tado Luiz Bittencourt. medicamentos pela internet e pelo marketingtelevisi

vo pois entendemos que predispõe a população a um
risco muito perigoso. O medicamento é um produto
que deve ser consumido de forma racional e com o
máximo cuidado, como regem as regras do setor far
macêutico em todo o mundo.

Esperamos pois, o apoio dos colegas Deputados
desta Casa para a sua apreciação e aprovação.

Sala das Sessões, em 09 de agosto de 2000. 
Deputado Luiz Bittencourt.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

"Art. Sº-A. É proibida a c()merçializa
ção ou distribuição de medicamentps, de
qualquer tipo, por meios ele,trônicos, a
exemplo da rede internet e da tellevisão."

Art. 22 Esta lei entra em.yigor na data
de sua publicação.

Justificação

Embora a rede internet permita um acesso fácil
e rápido a um sem número de informações, inclusive
sobre saúde, é muito preocupante a venda indiscrimi
nada de medicamentos por esse meio e, também, pe
los anúncios de televisão (tele-vendas).

Como foi demonstrado na CPI dos Medicamen
tos realizada nesta Câmara dos Deputados, a venda

LEI N2 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre o controle sanitário do
comércio de drogas, medicamentos, in
sumos farmacputicos e correlatos, e dá
outras providências.

CAPíTULO 11
Do Comércio Farmacêutico

Art. 8º Apenas poderão ser entregues à dispen
sação drogas, medicamentos, insumos farmacêuti
cos e correlatos que obedeçam aos padrões de quali
dade oficialmente reconhecidos.
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CAPíTULO 111
Da Farmácia Homeopática

Art. 92 O comércio de medicamentos homeopá
ticos obedecerá às disposições desta lei, atendidas
as suas peculiaridades.
.....................................................................................

PROJETO DE LEI Nl! 3.461, DE 2000
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Altera a redação do art. 811 da Lei nll

9.250, de 26 de dezembro de 1995, per
mitindo que as despesas com o paga
mento de medicamento, realizadas por
contribuintes com idade superior a ses
senta anos, sejam dedutíveis da base
de cálculo do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas.

(Apense-se ao Projeto de lei n2 1.093,
de 1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 0 inciso 1/ do art. 82 da lei n2 9.250, de 26

de dezembro de 1995, passa a viger acrescido da se
guinte alínea:

"h) às despesas ocorridas com a com
pra de medicamentos, efetivada por contri
buintes com idade superior a sessenta
anos, desde que comprovadas mediante re
ceita médica e nota fiscal".

Art. 2Q Esta lei entrará em vigor em 1Q de janeiro
do ano seguinte ao de sua publicação.

Justificação

As pessoas com idade superior a sessenta anos,
via de regra, estão sujeitas a gastos com medicamen
tos, de forma mais freqüente que os mais jovens. Em
conseqüência, a capacidade contributiva do idoso
égrandemente afetada por gastos dessa natureza. A
peculiar situação das pessoas que estão nessa faixa
etária exige um tratamento tributário adequado.

A vigente legislação do imposto de renda permi
te que, além de outras, sejam deduzidas, no cálculo
do imposto, as despesas médicas e hospitalares. To
davia, a legislação não permite que sejam deduzidas
as despesas ocasionadas pela aquisição de medica
mentos, quando efetivadas diretamente pelo contri
buinte.

Essa circunstância revela-se injusta, e a injusti
ça é mais flagrante e patente no caso do idoso.
Impõe-se a revisão de algumas restrições hoje exis-

tentes, no que concerne ao dimensionamento da
bas~ d_e cálculo do imposto de renda.

Com o objetivo de aprimorar a legislação do im
posto de renda, estou apresentando o presente proje
to de lei, que permite ao contribuinte com idade supe
rior a sessenta anos deduzir da base de cálculo do
imposto de renda as despesas com aquisição de me
dicamentos, desde que tenha havido receita médica e
o contribuinte possua a nota fiscal.

A exigência de nota fiscal revela-se altamente
adE:iqtJada, e fará de cada idoso um colaborador do
Fisco, ajudando a combater a sonegação existente no
setor farmacêutico. Em conseqüência, o Projeto impli
cará aumento da arrecadação tributária, não somente
do Imposto de Renda (incidente sobre as empresas
do setor bioquímico e farmacêutico), como do Impos
to sobre Produtos Industrializados e do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias.

A proposição ora apresentada revela-se oportu
na por várias razões: de um lado, corrige a injustiça de
não se permitir a dedução de remédios, que tanto
onera o idoso, abalando sua capacidade contributiva,
e, por outro lado, a proposição viabiliza sério combate
à sonegação, trazendo maior arrecadação aos cofres
públicos.

Pelos motivos expostos, o projeto merece ser
aprovado pelo Congresso Nacional.

Sala das Sessões, em 09 de agosto de 2000. 
Deputado Luiz Bittencourt.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-

, CeDI

LEI NR 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a legislação do imposto de
renda das pessoas físicas e dá outras
providências.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• J.

CAPíTULO 111
Da Declaração De Rendimentos

Art. 8Q A base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário será a diferença entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante
o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fon
te e- os sujeitos à tributação definitiva;

11 - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no

ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisi-



PROJETO DE lEI NR 3.462, DE 2000
(Do Sr. Paulo Rocha e outros)

Anistia os trabalhadores da Empre
sa Brasileira de Correios e Telégrafos 
ECT, punidos em razão ~ participação
em movimento grevista.

(Apense-se ao Projeto de Lei n2 113,
de 1999)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºÉ concedida anistia aos trabalhadores da

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,
que, no período compreendido entre 04 de março de
1997 e 23 de março de 1998, sofreram punições, dis
pensas e alterações unilaterais contratuais, em razão
da participação em movimento reivindicatório.

Parágrafo único. Fica assegurado o cômputo
do tempo de serviço, a progressão salarial e o paga
mento das contribuições previdenciárias, do período
compreendido entre as dispensas ou suspensões
contratuais e a vigência da presente lei.

Art. 22 Os casos não incluídos no período que
trata o art. 12 desta lei mas que são objetos de ações
judiciais envolvendo dispensas e alterações unilatera
is contratuais, como comprovada pu~ição por partici
pação em movimento grevista, serão beneficiados
pela anistia que dispõe esta lei.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data da sua pu
blicação.
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oterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupaciona- número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
is e hospitais, bem como as despesas com exames - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopé- de quem os recebeu, podendo, na falta de documen-
dicos e próteses ortopédicas e dentárias; tação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo

b) a pagamentos efetuados a establ31ecimentos qual foi efetuado o pagamento;
d: e~sin~ relativamente à educ~ç~o p~é.escolar: d~ IV - não se aplica às despesas ressarcidas por
1 ,2 e 3 graus, cursos de especlahzaçao ou proflssl- entidade de qualquer espécie ou cobertas por contra-
onalizantes do contribuinte e de seus dopendentes, to de seguro'
até o limite an~al individual de R$1.700,OO (um mil e V _ no ~so de despesas com aparelhos ortopé-
setecen~os real~); .. dicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a
. c) a quantia de.R$1.080,OO (um md e oitenta re- comprovação com receituário médico e nota fiscal em

ais) por dependente, nome do beneficiário.
._ d) às contribuições ~ar~ a Previdênc:ia Social.d~ § 32 As despesas médicas e de educação dos

U.mao, dos Estados, do Dlstnto Federal e dos Mumcl- alimentandos, quando realizadas pelo alimentante

PIOS;, ., _ , . em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de
,e) a~ contnbuI9~~s para as ~ntldB:de~ de prevl- acordo homologado judicialmente, poderão ser dedu-

d~ncl~ pnvad.a ~omlclhad~s no PaiS, cUJo, onus t~~ha zidas pelo alimentante na determinação da base de
Sido úo contnbulnte, destinadas a custealr be~eflcl~s cálculo do imposto de renda na declaração, observa-
~~~:~mentares assemelhados aos da PreVidênCia do, no caso de despesas de educação, o limite previs-

f)
'" â' t't I d - I" to na alínea "b" do inciso 11 deste artigo.as Import nClas pagas a I u o e' pensa0 a 1-

menticia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judi,cial ou acor
do homologado judicialmente, inclusive a prestação
de alimentos provisionais;

g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, pre
vistas nos incisos I a 111 do art. 62 da Lei n2 8.134, de 27
de dezembro de 1990, no caso de trabalho
não-assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titula
res de serviços notariais e de registro.

§ 12 A quantia correspondente à p~lrcela isenta
dos rendimentos provenientes de aposentadoria e
pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou
por entidade de previdência privada, r1epresentada
pela soma dos valores mensais computados a partir
do mês em que o contribuinte completalr sessenta e
cinco anos de idade, não integrará a soma de que tra
ta o inciso I.

§ 22 O disposto na alínea "a" do inciso 11:
I - aplica-se, também, aos pagamemtos efetua

dos a empresas domiciliadas no Pais, destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas
e odontológicas, bem como a entidade que assegu
rem direito de atendimento ou ressarcimento de des
pesas da mesma natureza;

11- restringe-se aos pagamentos ef,etuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamlmto e ao de
seus dependentes;

111 - limita-se a pagamentos especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e
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li>

Justificação

Os empregados da Empresa Brasileira de Cor
reios e Telégrafos - ECT., insatisfeitos com o descum
primento de dispositivos do Acordo Coletivo de Traba
lho, insistiram junto às empresas nas reinvindicaCj1ões
não cumpridas. A resposta patronal foi a intransigên
cia, não restando outra alternativa aos trabalhadores
senão a paralisação das atividades, movimento que
mobilizou cerca de 1.600 (um mil e seiscentos) em
pregados, e que ocorreu no período de 04 a 23 de se
tembro de 1997.

Diante da iminência da greve, a ECT iniciou um
processo de ameaças de demissões, que, de fato fo
ram levadas a efeito. Neste sentido, foram aproxima
damente 200 dispensas com justa causa. Além de ou
tras tantas sem justa causa. A reação patronal se deu
antes mesmo do início do movimento paredista.

Os trabalhadores prejudicados ajuizaram ações
judiciais que, em parte, reverteram as injustas e incô
modas demissões.

As represálias patronais contra os trabalhado
res, sejam eles dirigentes sindicais ou ativistas e mili
tantes, sob a forma de dispensas, foram objeto de
queixa, encaminhada pela Central Única dos Traba
lhadores (CUT) contra a ECT, junto à Organização
Internacional do Trabalho (OIT), em reunião ocorrida
em 1998.

O presente projeto de lei pretende estabelecer a
anistia em favor dos trabalhadores punidos e demiti
dos. Segue o precedente, acolhido pela Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviços Públicos, da
proposição que visava anistiar os trabalhadores pe
troleiros, punidos quando da greve de 1995.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - Depu
tado Paulo Rocha - Deputada Vanessa Grazziotin
Deputado Jair Meneguelli - Deputado Júlio Delga
do - Deputado Pedro Correia - Deputado Eduardo
Campos - Deputada Fátima Pelaes - Deputado
Walter Pinheiro - Deputado Pedro Henry - Deputado
Babá - Deputado Jovair Arantes - Deputado Pedro
Celso - Deputado Avenzoar Arruda - Deputado Ge
raldo Magela -,Deputado Paulo Paim.

PROJETO DE LEI N2 3.463, DE 2000
(Do Sr. Odelmo Leão e Outros)

,~ " -
Estende restrlç~es a propaganda

comerciai de bebidas alcoólicas.
(Àpense-se ao Pr~jeto de Lei n2 4.846,

de 1994>

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A propaganda de toda e qualquer bebida

alcoólica somente poderá ser feita em anúncios ecar-

tazes fixados nas dependências internas dos estabe
lecimentos legalmente autorizados e credenciados
para proceder à sua comercialização.

Art. 22 Os estabelecimentos credenciados deve
rão exibir, em local de boa visibilidade, as advertênci
as sobre os malefícios e riscos causados pelo consu
mo de bebidas alcoólicas.

Art. 32 O credenciamento e fiscalização dos es
tabelecimentos autorizados legalmente para comer
cializar bebidas alcoólicas, será efetuado pelo com
petente órgão municipal de saúde pública.

Art. 42 O descumprimento desta lei implicará no
descredenciamento do estabelecimento para a co
mercialização de bebidas alcoólicas, sem prejuízos
de outras sanções penais previstas na legislação em
vigor.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 62 Revoga-se as disposições em contrário.

Justificação

Não há sentido em se proibir apenas a publici
dade do fumo.

Se o argumento é o de proteção à saúde públi
ca, não há razões para se proibir somente o fumo,
quando, como já comprovou há muitos anos, a Orga
nização Mundial de Saúde (OMS), a's bebidas alcoóli
cas, trazem maior impacto negativo sobre a saúde da
população mundial do que o fumo.

Inclua-se o álcool nas restrições de propaganda
restrição à publicidade desses produtos. estabele
cendo úma discriminação, que além de inconstitucio
nal é hipócrita.

A Resolução n2 3.240, de 1983, da Assembléia
Mundial de Saúde, afirma que "os problemas relacio
nados ao consumo de álcool estão classificados entre
os principais problemas de saúde a nível mundial e
constitui sério risco para a saúde, o bem estar e a vida
humana".

Livro publicado em 1999, pelo Departamento de
Abuso de Substâncias da Organização de Mundial de
Saúde, re,lata pesquisa realizada em oito países em,
desenvolvimento, incluindo o Brasil, revelando de
modo consistente que:

1. Houve acentuado aumento do consumo de
bebidas alcoólicas e do número de problemas relacio
nados ao álcool;

2. Caracterizou-se novo e rápido desenvolvi
mento de novos contingentes de consumidores (es
pecialmente entre jovens e mulheres em áreas urba
nas);
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3. Aumentou a influência das empre,sas multina- nificativo nas admissões nos hospitais, mortes de
cionais na fabricação e distribuição de bebidas alcoó- trânsito, acidentes nas indústrias, afogamentos, ho-
licas; micídios e suicídios.

4. Ampliou-se a existência de vare~tas não Ii- A morbidade (incidência de enfermidade em
cenciados, bem como de produções ilegais e adulte- determinada região) e a incapacidade física, resul-
rações com aditivos perigosos; tante do uso exagerado do álcool, é um dos princi-

5. Aumentou significativamente a clísponibilida- pais problemas em quase todos os países do mun-
de de bebidas alcoólicas. do, além dos problemas causados ao indivíduo, o

O mesmo relatório da OMS ressalta. que o Brasil álcool es!á. ím~líca~o em uma ~aried~de de pro?'e-
é uma exceção ao não exigir licença para a comercia- mas s.o~lals, mclul.ndo-se a violência doméstica,
Iização de bebidas alcoólicas, bem como ao permitir a d~strUlçao da família, falta ao trabalho e maltrato à
livre propaganda de bebidas com menos de treze gra- cnança.
us de teor alcoólico. As mulheres também estão expostas a maiores

Os principais- problemas de saúdarelacionados ris~a.s, relacio~~dos ?~ álcool, devid~ as diferencás
ao consumo excessivo de álcool mencionados no cita- de suas condlçoes flSlcaS com relaçao ao peso do
do relatório foram: cirrose hepática, pancrelatite crônica, corpo e a compvsi~o do tecido g~rduroso. As mulhe-
desordem mental, câncer do esôfago e hipertensão. res sofrem urna maior concentraçao de ál~ool no san-

O consumo de cerveja no Brasil em 1995 foi de gue do que o.homem para a mesma quantidade de ál-
7,5 bilhões de litros, equivalente a 2,5 vez:es a mais do cool consumida.. .
que em 1985, dobrando o consumo per capita em Estudos do Inst~uto NaCional do Câncer, de-
dez anos monstram que o alcoolismo além de agente causal de

. .. _ cirrose hepática, em interação com outros fatores de
Dados do Instituto Médl~~ Legal ~~ ~a? Paulo risco, como, por exemplo, o vírus da hepatite b, está

entre 1986 e 19~3 sobre. a~ahs7~ toxlI.oJoglcas no relacionado a 2 a 4% das mortes por câncer.
caso de mortes nao naturais Identificaram a presença ..,.
de álcool no sangue de 18.263 vítimas, enquanto a Aquele Instituto rev~la ainda ~ue estatl~tlca~
cocaína estava presente em 407 vítimas. têm demonstrado q~e.o tipo de bebida (c~rveJa, VI-

R I
,. d 1 d E I P I' d Med' . nho, cachaça etc) é Indiferente, na ocorrênCia de pro-

e atono e 997, a sco a au Ista e . IC~-. blemas de saúde.
na, sobre o uso de drogas entr~ ~studa~tl~s de.prlmel- Finalmente, volto ao início desta justificação,
ro e ~egund~grau em dez capltal~ brasllellra~, mforma para ressaltar que a restrição apenas à propaganda
que.no Bras~ o álcool.é responsavel por mals.de 90% de um produto envolve uma discriminação entre ati-
das Internaçoes hos~ltalares por depen::Iê~~la, além vidades econômicas legais, o que é expressamente
de apar~cer em" 70~ dos laudos cadciVerlcos das vedado no título da ordem econômica e financeira
mortes violentas.. da Constituição Federal, que especificamente as-

Entr~ os estudantes ~~squlsado~, o álcool é a segura a todos o livre exercício de atividade econô-
droga maIs amplamente utilizada. MUIto a frente da mica, independentemente de autorização de 6r-
segunda colocada. gãos públicos.

. Quase 3?% dos jovens p~squisadl:>s já usaram S6 faz sentido, portanto, se a restrição legal a
bebidas alcoólicas até se embriagar. propaganda comercial, se aplique também, às bebi-

No estudo realizado em 1997, comitatou-se que das alc60licas.
após beber, 11% dos jovens se envolveram em brigas. Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - Depu-

Sabe-se por meio da literatura internacional que tado Odelmo Leio.
entre 10 a 12% da população mundial é, dependente
de álcool, sendo este, seguramente a dmga que mais
danos traz à sociedade.

Comunicado de agosto de 1996, da Organiza
ção Mundial de Saúde, trazendo estatísticas disponí
veis para a OMS, revela que, anualmente, ocorrem
750.000 mortes relacionadas ao álcool.

Doenças e ·:lcidentes relacionadl)S ao álcool /
respondem por 3 a 4% do total de ocorrÉ~ncias de do-
enças e acidentes no mundo. O álcool é um fator sig-



CAPíTULO 11
Dos Recursos

Consolidação das Leis do Trabalho

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

TíTULO VII
Do Processo de Multas Administrativas

Art. 636. Os recursos (:~v-:r. ser interpostos no
prazo de 1O (dez) dias, contados do recebimento da
notificação, perante a autoridade que houver imposto
a multa, a qual, depois de os informar, encami
nhá-los-á à" autoridade de instância superior.

* Art. 636 com redação dada pelo Decreto-Lei nll 229, de
28-2-1967.

§ 12 O recurso só terá seguimento se o interes
sado o instruir com a prova do depósito da multa.

* § 11l com redação dada pelo Decreto-Lei nll 229, de
28-2-1967.

§ 22 A notificação somente será realizada por
meio de edital, publicada no órgão oficial, quando o
infrator estiver em lugar incerto e não sabido.
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PROJETO DE LEI N2 3.465, DE 2000 que inviabilizar o seu e'mpreendimento de antemão
(Do Sr. Marçal Filho) por falta de capital, usado para a quitação premente

Revoga os §§ 1l! e 3l! do art. 636 da de multas. . .
Consolidação das Leis do Trabalho, a fim Entendemos ser mais Justo que o empregador,
de possibilitar o seguimento do recurso s~bendo-~eculpad~, possa pagar a multa com redu-
do empregador, notificado pelo Audi- ç~o de 50Yo, ~enunclando a? rec~rso, no prazo ~e!O
tor-Fiscal do Trabalho à autoridade de dias do recebimento da notlflcaçao, conforme dlspoe
instância superior se';' a exigência do o _§ ~2 ~o ~rt',63~ da CLT. ?~, teAnd~ ciênc~a.de ~ue
depósito do valor da multa. nao I~frlnglu a lei, recorré!: a Instanc~a .admlnlstratlva

(Às Comissões de Trabalho, de Admi- supenor, sem ter ~ue realizar o depo~lto do valor da
nistração e Serviço Público' e de Constitui- multa, correndo o riSCO de, sendo venCido, ter que de-
ção e Justiça e de Redaçã~ (Art. 54) _ Art. ser:nbolsar o v~lor integral da multa atualizada mone-
24 11)) tanamente, pOIS os valores das multas trabalhistas

, são expressos em Unidades Fiscais de Referência
l> Congresso Nacional decreta: (UFIR).
Art. 12 Revogam-se os §§ 12e 32do art. 636 da Essas são as razões pelas quais pedimos o

Consolidação das leis do Trabalho, criada pelo De- apoio do Nobres Pares para a aprovação do presente
ereto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. projeto de lei.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu- Sala das Sessões, 10 de agosto de 2000. - Depu-
blicação. tado Marçal Filho.

Justificação LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

A Consolidação das leis do Trabalho (CLT) es- COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -
tabelece que de toda decisão fundamentada a cbmi- CEDI

I

nar multa por infração das leis e das disposições re- DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 12 DE MAIO DE 1943
guladoras do trabalho, e não havendo forma especial
de processo, caberá recurso para a Secretaria do Mi
nistério do Trabalho e Emprego competente sobre a
matéria.

Os recursos devem ser interpostos no pra:z;o de
10 dias, contados do recebimento da notificação, pe
rante quem houver interposto a multa, o qual osenca
minhará à autoridade de instância superior. Para isso,
o empregador interessado deverá instruir a petição
com a prova do depósito da multa estipulada na notifi
cação, sob pena de execução judicial.

Ora, hoje, é quase impossível ao empregador
cumprir a contento uma infinidade de leis trabalhistas
principais e acessórias. As vezes, a falta de anotação
das fér:as, já gozadas e quitadas, no livro de registro
adequado, é motivo para uma pesada multa adminis
trativa. Em outros casos, por um simples engano, o
empregador se vê obrigado a desembolsar recursos
financeiros - que lhe farão falta para outras necessi
dades urgentes, como o pagamento de salários - a
fim de realizar o depósito da multa, condição indis
pensável para que sua contest~çãoseja encaminha-
da à instância superior. -

Não estamos aqui a pregar o não pagamento de
multas por infrações às leis trabalhistas notificadas
pelos Auditores-Fiscais do Trabalho, mas, sim, advo
gando o direito de o empregador se defender sem ter



Justificação

O amplo uso de associações destas substânci
as no tratamento da obesidade ou simplesmente com
a finalidade de emagrecimento tem causado graves
riscos à saúde pública, inclusive com numerosos ca
sos de desenvolvimento de dependência.

O consumo elevado deste tipo de drogas, no
Brasil, tem sido objeto de preocupações das autorida
des do Órgão Internacional para Controle de Entorpe
centes, entidade da Organização das Nações Unidas
que tem a função de realizar o controle de drogas psi
cotrópicas e entorpecentes em nível internacional por
decisão da Convenção Única sobre Entorpecentes de
1961.

O Conselho Federal de Medicina, preocupado
com a banalização do consumo dessas drogas em
fórmulas de associação, editou, em 1997, uma reso
lução (Resolução CFM nº 1.477/97) proibindo as
prescrições simultâneas de um elenco destas subs
tâncias.

Antes disso, a extinta Secretaria de Vigilância
Sanitária, do Ministério da Saúde, em agosto de
1994, havia publicado uma portaria (Portaria SVS n2

87/94) que proibia a fabricação, comercialização e
dispensação de medicamentos contendo essas subs-
tâncias associadas. ,

I

Entendemos que o consumo de associações de
drogas psicoativas, com ação profunda no sistema
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* § 2!1 com redação dada pelo Decreto-LEI; n!1 229, de li - d-fenfluramina ou d-i-fenfluramína;
28-2-1967.

§ 3ºA 'f' - d . f" 111 - fenproporex; e,notl Icaçao e que trata este artigo Ixara ,
igualmente o prazo de la (dez) dias para qUle o infrator IV - ma~lndol.
recolha o valor da multa sob pena de cobrança exe- Art. 22 E proibida a prescrição médica simuM-
cutiva.' nea, com a finalidade de tratamento da obesidade ou

* § 3!1 com redação dada pelo Decreto-LE'; nQ 229, de emagrecimento, de substâncias tipo anfetaminas,
28-2-1967. com um ou mais dos seguintes fármacos:

§ 42 As guias de depósito ou recolhimento serão I - benzodiazepínicos;
emitidas em 3 (três) vias e o recolhimento da multa li - diuréticos'
deverá proceder-se dentro de 5 (cinco) dias às repar- 111_ hormônids ou extratos hormonais' e
tições federais competentes, que escriturarão a recei- IV _ I t ' ,
ta a crédito do Ministério do Trabalho. axan es.

* § 4Q com redação dada pelo Decreto-LEI; nQ 229, de Art. 32 As listagens constantes nos artigos ante-
28-2-1967. riores podem ser complementadas por meio de regu-

§ 52 A segunda via da guia de recolhimento será lamento do Poder Executivo por meio do Ministério da
devolvida pelo infrator à repartição que a emitiu, até o Saúde.
sexto dia depois de sua expedição, para a averbação Art. 42 Os estabelecimentos de fabricação, ma-
no processo. nipulação, comercialização e dispensação farmacêu-

* § ~ com redação dada pelo Decreto-LEI; nQ 229, de tica têm o prazo de noventa dias para o cumprimento
28-2-1967. d d' . - d ti' t d rt' d

§ '2 A I á d 'd d 50°/ (' .. as Ispos/çoes es a el, con a os a pa Ir a sua
6 mu, ta ser re UZI. a e /0 clnquenta publicação.

~~,~~~n~~ ~::o~:~a~~~~~~~~:~~~ a:or~,~:o'd: r7~ bl" ~rt. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

(dez) dias contados do recebimento da notificação ou Icaçao.
da publicação do edital.

*§ 6Q com redação dada pelo Decreto-Le; nQ 229, de
28-2-1967

§ 72 Para a expedição da guia, no C8lS0 do § 6l1,

deverá o infrator juntar a notificação com a prova da
data do seu recebimento, ou a folha do órgão oficial
que publicou o edital.

* § 7fJ com redação dada pelo Oecreto-Lai nQ 29, de
28-2-1967.

PROJETO DE LEI NQ 3.466, DE 2000

(Do Sr. Fernando Coruja)

Proibe a associação de substâncias
psicoativas e outras usadas em mec;lica-
mentos para emagrecer. r

(Às Comissões de Seguridade Social e
Famflia; e de Constituiçao e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24,11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É proibida, em todo o território nacional, a

fabricação, manipulação, comercialização ou dispen
sação de associações medicamentosas c.ontendo as
substâncias abaixo listadas, quando associadas en
tre si ou a outras substâncias de ação no s.istema ner
voso central, inclusive as benzodiazepinasi, ou associ
adas a substâncias com ação no sistema endócrino:

I - dietilpropiona ou anfepramona;



SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
(Revogada pela Portaria nº 344,

de12 de maio de 1998)

PORTARIA N2 987, DE 18 DE AGOSTO DE 1994

O Secretário de Vigilância Sanitária, do Ministé
rio da Saúde, no uso das atribuições que lhe são con
feridas pelos dispositivos legais vigentes e conside
rando os pareceres da Comissão Técnica de Asses
soramento em Assuntos de Medicamentos e Correla
tos - CRAME, e do Departamento Técnico-Normativo
desta Secretaria, resolve:

Art. 1º Proibir, em todo o Território Nacional, a fa
bricação, dispensação e comercialização de associa
ções medicamentosas, contendo em sua formulação
as substâncias: dietilpropiona ou anfepramona,
d-fenfiuramina, d, I-fenfluramina, fenproporex e ma·
zindol, quando associadas entre si e/ou a outras
substâncias de ação no sistema nervoso central (in
clusive as benzodiazepinas) e/ou substâncias com
ação no sistema endócrino..

Art. 2º Conceder às emprAses fabricantes de
medicamentos compreendidos no artigo anterior o
prazo de noventa dias, a partir da data da publicação
da presente portaria, para que solicitem ao Ministério
da Saúde, modificação de fórmula de seus produtos.

Art. 3º As modificações de fórmulas a que se re·
fere o artigo anterior limitam-se apenas à retirada de

RESOLUÇÃO CFM N2 1.477/97

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI
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nervoso central, é um tema bastante sério para a saú- sua capacidade profissional" (Art. 22 do Código de Éti-
de pública e merece uma constante e rigorosa fiscali- ca Médica);
zação. Considerando que é vedado ao médico: "Prati-

A regulamentação atual é suficiente mas é ba- car atos profissionais danosos ao paciente, que pos-
seada em portaria ministerial e em resolução do con- sam ser caracterizados como imperícia, imprudência
selho de medicina. Cremos que uma lei federal daria o ou negligência" (Art. 29 do Código de Ética Médica);
necessário e sólido respaldo legal que pode melhor Considerando, finalmente, o decidido na Ses-
amparar a ação fiscalizatória e punitiva firme e rigoro- são Plenária de 11 de julho de 1997, resolve:
sa nesse campo. 1 - Vedar aos médicos a prescrição simultânea

São estes os motivos que nos levam a apresentar de drogas tipo anfetaminas, com um ou mais dos se·
essa proposição para a quimos a atenção dos ilustres guintes fármacos: benzodiazepínicos, diuréticos, hor-
colegas Deputados no sentido da sua aprovação. mônios ou extratos hormonais e laxantes, com finali-

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2000. - dade de tratamento da obesidade ou emagrecimento.
Deputado Fernando Coruja. 2 - Recomendar aos médicos que no tratamen-

to da obesidade ou emagrecimento restrinjam o uso
de substâncias tipo anfetaminas, como monodrogas,
aos casos absolutamente indicados, seguindo rígidos
critérios técnico-científicos.

3 - Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação e revoga a Resolução CFM nQ

1.404/94.
Brasília-DF, 11 de julho de 1997. - Waldir Paiva

Mesquita, Presidente - Antônio Henrique Pedrosa
Neto, Secretário Geral.

o Conselho Federal de Medicina, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei nº 3.268, de 30 de
setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº
44.045, de 19 de julho de 1958, e

Considerando que o uso de substâncias tipo an
fetaminas (anfetamínicos), isoladamente ou em asso
ciação com benzodiazepínicos, diuréticos, hormônios
e laxantes, com finalidade exclusiva de tratamento da
obesidade ou emagrecimento, tem causado graves
riscos à saúde humana, podendo inclusive provocar
dependência;

Considerando que essas associações medica
mentosas não possuem fundamentação científica;

Considerando o consumo excessivo de drogas
tipo anfetaminas, que no Brasil atinge cifras alarmantes;

Considerando o parecer do Grupo de Estudos
Assessor da Secretaria de Vigilância Sanitária do Mi
nistério da Saúde para o Estudo dos Medicamentos
Anorexígenos, 'aprovado pela Comissão de Assesso
ramento em Medicamentos e Correlatos - CRAME,
da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
~Saúde;

Considerando o disposto na Portaria nQ 87, de
18 de agosto de 1994, da Secretaria de Vigilância Sa
nitária do Ministério da Saúde;

Considerando o Parece~ 'nº 4/93, do Conselho
Federal de Medicina, aprovado em Sessão Plenária
de 10 de março de 1993;

Considerando que "O alvo de toda a atenção do
médico é a saúde do ser humano, em benefício da
qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de
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princípio ativo de forma a desfazer a associação me
dicamentosa a que se refere o art. 12, mantendo-se a
indicação terapêutica principal.

Art. 4º As solicitações de modificaçl5es de fór
mulas serão protocoladas nos órgãos dEI Vigilância
Sanitária - estaduais e municipais, acompanhadas
de FP1, FP2, novos relatórios técnicos, modelos de
rótulos e de bula para o competente estudo analítico.

Art. 52 Caso não sejam protocoladas as solicita
ções de modificação de fórmula referidas no art. 4º,
desta portaria, no prazo estabelecido, o registro do
produto ficará cancelado.

Art. 6º Fica concedido aos estabelecimentos de
dispensaçâo e ao comércio varejista, o prazo de 90
(noventa) dias, contados a partir da data da publica
ção da presente portaria, para atenderem, na íntegra,
o disposto no art. 1º;

Parágrafo único. Caso não seja observado o
prazo estabelecido no caput deste artigo, as empre
sas terão seus produtos apreendidos com a cassação
definitiva e irrevogável da autorização 13special de
funcionamento;

Art. 72 O não cumprimento da presente portaria,
implicará nas penalidades administrativas sanitárias da
Lei nQ 6.437m e da Lei n2 8.078/90, no que couber;

Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - João Geraldo Martinelli.

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PORTARIA NSI 344, DE 12 DE MAIO DE 1998(*)

Aprova o Regulamento T'écnico so
bre substâncias e medicamentos sujeitos
a controle especial.

O Secretário de Vigilância Sanitária do Ministé
rio da Saúde, no uso de suas atribuições e conside
rando a Convenção Unica sobre Entorpecentes de
1961 (Decreto nº 54.216/64), a Convenção sobre
Substâncias Psicotrópicas, de 1971 (Decreto nº
79.388177), a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 1988
(Decreto n2154/91), o Decreto-Lei nº 8EI1/38, o De
creto-Lei nQ 157/67, a Lei n2 5.99117:3, a Lei nQ

6.360176, a Lei nll 6.368176, a Lei nll 6.4a7/77, o De
creto n2 74.170174, o Decreto nº79.094177, o Decreto
n')'8.992176 e as Resoluções GMC nº 24/9'8 e nº27/98,
resolve:

CAPrTULO I
Das Definições

Art. 12 Para os efeitos deste Regulamento Téc
nico e para a sua adequada aplicação, são adotadas
as seguintes definições:

CAPrTULO XI
Das Disposições Finais

Art. 108. Excetuam-se das disposições legais
deste Regulamento Técnico as substâncias constan
tes da lista "02" (insumos químicos) as quais encon
tram-se submetidas ao controle e fiscalização do Mi
nistério da Justiça conforme Lei nº 9.017/95.

Art. 109. Ficam revogadas as Portarias nº54174,
n212180, nº 15/81, nº2.185, nº 1/86, nº27/86-0imed,
nº 28/86-Dimed, n211/88, nº 8189, nº 17/91, nº 59/91,
nº 61/91, n2 101/91, nº 59/92, nº 66/93, nº 81/93, nº
98/93,n2 101/93,nº87/94,nº21/95,nº82/95,nº97/95,
n" 11 0/95, nº 118/96, nº 120/96, nQ122196, nQ. 132196,
n2 151/96, n2189/96, nº 91/97, nº 97/97, nº 103/97, e
nQ124/97, além dos artigos 2º, 3ª, 4Q

, 13, 14, 15, 18,
19,21,22,23,24,28,26,27,31,35 e 36 da Portaria
SVSIMS nQ 354 de 15-8-97.

Art. 110. Este Regulamento Técnico entrará em
vigor na data de sua publicação, revogando as dispo
sições em contrário.

PROJETO DE LEI NQ 3.467, DE 2000
(Do Sr. Márcio Bittar)

Acrescenta parágrafo único ao art.
22 da Lei nSl 9.965, de 27 de abril de 2000,
que "restringe a venda de esteróides ou
peptídeos anabolizantes e dã outras po
vidências", tornando crime o comércio, o
transporte, a guarda, a propaganda, o in
duzimento ao uso ou a prescrição des
sas substâncias, sem a observância da
referida lei.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação - art. 24,11)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºO art. 22 da Lei nQ9.965, de 27 de abril de

2000, passa a vigorar acrescido do seguinte parágra
fo único:

"Art. 2º .
Parágrafo único. Sem prejuízo do que

dispõe o caput deste artigo, o comércio, o
transporte, a guarda, a propaganda, o indu
zimento ao uso ou a prescrição das subs
tâncias referidas no art. 12, não observado o
disposto nesta lei, constituirá crime inafian-



JU,stificação

Os esteróides anabolizantes foram originalmen
te criados para atuarem segundo uma série de indica
ções médicas bem estabelecidas. O suporte para o
estado de desnutrição aos pacientes de Aids, a dor
óssea em doentes de osteoporose, o catabolismo in
duzido por corticóides, a anemia grave, o angioderma
hereditário etc, são passíveis de tratamento por meio
dessas substancias. Os efeitos anabólicos se tradu
zem no aumento da massa muscular, na diminuição
dos depósitos adiposos, e no aumento da capacidade
de armazenam~ntode cálcio nos ossos.

Atletas e adeptos do fisiculturismo em grande
propagação nas academias brasileiras tem utilizado
algumas dessas substancias, as chamadas "bom
bas", inclusive algumas recomendadas para uso vete
rinário, com o objetivo de acelerar o ganho de massa
muscular, o que ocorre pela hipertrofia das fibras
musculares, decorrendo daí várias anomalias e resul
tados sobre os quais o usuário não tem conhecimento
nem controle, principalmente em função de serem no
mais das vezes jovens e adolescentes. No ser huma
no, os músculos mais sensíveis à ação dos esteróides
anabolizantes são os peitorais e os dos ombros. No
miocárdio, além da hipertrofia, os anabolizantes pro
duzem um aumento dos filamentos e potencializam o
crescimento cardíaco.

Os efeitos secundários do uso de anabolizantes
são conhecidos: Hepatotoxicidade, alterações endo
crinológicas, alterações no metabolismo lipídico e en
fermidade cardiovascular, lesões no sistema múscu
lo-esquelético, e efeitos psicológicos são largamente
citados na literatura.

Uma pesquisa realizada com 1.667 pessoas em
academias do Reino Unido, publicada no Internatio
nal Journal oI Sports Medicine, 18:557-62, 1992.
oferece dados interessantes. Entre os homens inter
rogados 9,1% usavam drogas anabolizantes contra
2,3% entre as mulheres. Drogas injetáveis e orais fo
ram utilizadas, em doses até 34 vezes as doses tera
pêuticas. Entre os usuários, apenas 28% eram atletas
de competição. O sistema de ciclos interrompidos foi
utilizado por 88% dos usuários, e 77% relafaram ter
p~rcebido efeitos colaterais; atrofia do testículo em
56% dos casos, ginecomastia em 52%, dificuldade
para dormir em 37%, hipertensão arterial em 36%, le
sões tendinosas em 26%, sangramento nasal em
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çável, cuja pena será de reclusão, de 1 (um) 22% e resfriados freqüentes em 16%. Entre as mulhe-
a 3 (três) anos." (NR) res foram relatados casos de irregularidades mens-

Art. 2!l Esta lei entra em vigor na data de sua truais, hipertrofia do clitóris, diminuição das mamas,
publicação. engrossamento da voz, acne, queda de cabelo e hir

sutismo. Por ocasião da interrupção dos ciclos foram
freqüentes os relatos de tonturas, fraqueza, perda da
libido e dores articulares. No Brasil não dispomos de
estatísticas recentes e confiáveis, de todo modo, a jul
gar pela proliferação das academias, pelo crescimen
to do culto ao corpo, pelas facilidades de contrabando
e pelas deficiências na fiscalização, é bastante razoá
vel afirmar que vivemos uma situação potencialmente
grave.

As mortes que têm sido associadas aos este
róides anabolizantes parecem ser decorrentes do
uso contínuo prolongado ou de doses abusivas. As
causas dos óbitos foram infartos cardíacos, trombo
se cerebral, hemorragia hepática, sangramento de
varizes do esôfago, miocardiopatia, metástases de
tumores da próstata e do fígado, infecções por de
pressão da imunidade ou contaminação por medica
mentos falsificados (Aids e hepatite).

O uso de anabolizantes por atletas tem sido
identificado no mundo inteiro, constituindo uma das
principais preocupações do Comitê Olímpico inter
nacional e das Federações de Esportes e Atletismo.
Casos emblemáticos são divulgados na imprensa,
dando conta da gravidade do problema, não só do
ponto de vista da ética da competição esportiva,
mas também em relação aos efeitos no organismo
humano. Carreiras internacionais de atletas tem sido
interrompidas ou desgraçadas pela constatação do
uso dessas substâncias.

O atleta canadense Ben Johnson, banido do es
porte por uso de esteróides anabolizantes, disse em
entrevista ao jornal inglês Daily Mail que vários atletas
de sua época "só aceitavam participar de competições
se tivessem a garantia de que não seriam submetidos
a exames antidoping. 'Se eu não tivesse tomado
nada, meu tempo nos 100 metros jamais teria sido
abaixo dos 10s.' Johnson chegou a alcançar 9s79 na
Olimpíada de Seul, em 88. 'Nunca hQuve jogo limpo,
tanto no atletismo como nas demais modalidades es-

,portivas, principalmente em Seul'''.

Em Bonn, a morte da campeã olímpica nor
te-americana Florence Griffith-Joyner, é, sem dúvi
da, conseqüência de doping, disse o especialista
alemão Werner Franke, em entrevista à TV pública
alemã ZDF. Franke apresentou declarações de uma
companheira de competições de Gnffith-Joyner que
"provam claramente" que a ex-velocista se dopava. "A
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primeira convulsão cerebral de Griffith-Joyner, em pode sair entre US$50 e US$500 no mercado das
1996, foi um sintoma da má utilização de anaboli- ruas. °mais comum é a compra de caixas que po-
zantes. Os atletas norte-americanos se dopam des- dem custar na casa dos mil dólares.
de ante~ dos Jogos.O.límpicos ~e Los Angeles", em A Constituição Federal em seu art. 169 e segs.
1984, disse o especialista alemao. estabelece as obrigações do Estado em relação à sa-

Em Havana, a atleta cubana Herrninia Feman- úde, conferindo ao Sistema Único de Saúde nos ter-
dez foi suspensa por quatro anos por ter usado este- mos do art. 200 a incumbência de 1-controlar e fisca-
rôides anabolizantes.°presidente do CClmitê Olímpi- Iizar procedimentos, produtos e substâncias de inte-
co Cubano, José Ramôn . Fernández, disse que a Fe- resse para a saúde e participar da produção de medi-
deração Internacional decretou uma sanção de dois camentos, equipamentos, imunobiológicos, hemode-
anos, dobrada pelas autoridades naCiOni:iis. rivados e outros insumos; e 11 - participar do controle°atleta Kjell Ove Hauge, de 29 anos, fez um e fiscalização da produção, transporte, guarda e utili-
exame de acusou o uso de doping, anunciou a Fede- zação de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos
ração Norueguesa de Atletismo. Hauge, que compete e radioativos;
no lançamento de peso, usou anabolizantes, segundo A Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária,
dirigentes. por meio da Portaria n2 344 de 12 de maio de 1998,°arremessador de peso checo Miroslav Mec foi que aprova o Regulamento Técnico sobre substanci-
suspenso do atletismo por dois anos por atuar dopa- as e medicamentos sujeitos a controle especial inclui
do durante o mundial de Atenas, anunciou a Federa- em seu Anexo 1, sob o título 5, a Lista de Substâncias
ção Checa de Atletismo.°exame de contraprova deu Anabolizantes (Sujeitas a Receita de Controle Espe-
positivo e constatou que Menc ingeriu esteróides ana- cial em duas vias), quais sejam:
bolizantes. Diidroepiandrosterona (DHEA)

Embora tendo leis muito rigorosas sobre a ques- Estanozolol
tão, o pais que mais consome esteróidels no mundo Fluoximesterona ou Fluoximetiltestosterona
são os Estados Unidos. Houve uma époc:a em que os Mesterolona
médicos americanos prescreviam esteróides anabóli- Metandriol
cos como quem recomenda vitamina C. Hoje em dia M flt t t
eles só podem receitar esteróides, classificados pelo e I es os erona
congresso americano como "substâncias controla- Nandrolona
das", para casos específicos de tratamentos de doen- Oximetolona
ças. "E a escultura física ou o aumento da performan- Nos termos atuais nos parece precário o contro-
ce atlética não pertencem a esta categoria", lembra o le a que estão expostas as substâncias citadas, haja
agente Gregory Stjskal, que participou dle uma gran- vista as conseqüências que o seu uso está trazendo
de operação de combate ao consumo i~egal dessas para a população, principalmente para os jovens que
drogas. "Infelizmente alguns veterinários fazem uso movidos por objetivos de rendimento atlético e por
extensivo de esteróides, principalmente no tratamen- apelos estéticos difundidos na mídia, lançam mão
to de cavalos. Assim, acabam se transformando em sem maiores preocupações e, muitas vezes, sob ori-

o fontes de fornecimento da droga", conta o agente do entação de "academias" proJiferantes em todo o pafs,
FBI. As doses que eles costumam prescnever para ca- terminam parsubmeter a altos riscos a própria saúde.
valos são bem menores do que as que s.ão consumi- Pergunta-se: qual a penalidade que a lei prevê
das por humanos. para aqueles que induzirem pelo fornecimento fácil à

Os usuários também contam com redes de con- população essas substancias? Que sanções incidem
trabando para o fornecimento do produÍCi. No Canadá sobre os donos de academias, instrutores, diretores
e México existem redes muito elaboradaE; de distribui- de clubes e instituições que de alguma forma dêem
ção da droga. ° leste europeu também está flexio- causa ao uso não terapêutico dessas substâncias? E
nando seus músculos nesse mercado e .cada vez ga- sobre os que importam, contrabandeiam, e comercia-
nha mais espaço na América. "Os laboratórios de es- Iizam sob as mais variadas formas essas substâncias
teróides na Rússia são bem equipados Et capazes de sobejamente nocivas à nossa juventude?
grandes produções. E março de 1997, numa área de De acordo com a Lei n2 9.965 de 27 de abril de
forte presença de imigrantes russos em Nova York, 2000 e com a lei n1l 6.437 de 20 de agosto de 1977,
nós apreendemos um carregamento no valor de alterada pela Lei nll 9.695 de 20 de agosto de 1998, o
US$150 mil", conta Stjskat. Uma dose dle esteróides fatos de toda ordem que possibilitem o uso indevido
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SEÇÃO 11
Dos Orçamentos

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios não poderá exceder os limites estabelecidos
em lei complementar.

" Artigo, caput com redação dada pela Emenda Constitucio
nal n1l 19, de 4-6-1998.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração, a criação de cargos, em
pregos e funções ou alteração de estrutura de carre
iras, bem como a admissão ou contratação de pes
soal, a qualquer titulo, pelos órgãos e entidades da
administração direta ou indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo poder público, só pode
rão ser feitas:

" § 111 com redação dada pela Emenda Constitucional'nll

19, de 4-6-1998.

I - se houver prévia dotação orçamentária sufi
ciente para atender às projeções de despesa de pes
soal e aos acréscimos dela decorrentes;

" Inciso I com redação dada pela Emenda Constitucional
n1l 19, de 4-6-1998.

11- se houver autorização específica na lei de di
retrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas pú
blicas e as sociedades de economia mista.

" Inciso /I com redação dada pela Emenda Constitucional
n1l 19, de 4-6-1998.

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na' lei
complementar referida neste artigo para a adapta
ção aos parâmetros ali previstos, serão imediata
mente suspensos todos os repasses de verbas fe
derais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios que não observarem os referidos
limites.

" § 211 acrescido pela Emenda Constitucional nll 19, de
4-6-1998.

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabele
cidos com base neste artigo, durante o prazo fixado
na lei complementar referida no caput, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão
as seguintes providências:

" § 311 acrescido pela Emenda Constitucional nll 19, de
4-6-1998.

I - redução em pelo menos vinte por cento das
despesas com cargos em comissão e funções de
confiança;

_"Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional nll 19, de
4-6-1998.

11 - exoneração dos servidores não estáveis.
"Inciso /I acrescido pela Emenda Constitucional n1l 19, de

4-6-1998.
§ 4Q Se as medidas adotadas com base no pará

grafo anterior não forem suficientes para assegurar o

"
CAPíTUlO.1I

D,as Finanças Públicas

11 11 ~ .r ~ .'" 11 ..

r

....................................................................................

CONSTITUiÇÃO
_ DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

dos anabolizantes estão submetidos aos mesmos cri
térios que qualquer medicamento fornecido sem a re
ceita médica correspondente, sendo que no caso pre
sente, exige-se retenção pela farmácia ou drogaria,
da cópia carbonada, emitida pelo médico ou dentista
devidamente registrados nos respectivos conselhos
profissionais. E muito pouco! Trata-se ali de mera in
fração sanítária, punível com penas pecuniárias e ad
ministrativas que não correspondem, como entendo,
à gravidade do problema.

Tratamos aqui de uma questão que envolve uma
cultura em expansão, estimulada por um processo de
difusão de padrões estéticos por meio da televisão e
do cinema que privilegia a corpo musculoso e forte,
empurrando milhões de jovens para uma perspectiva
de alcance rápido de uma forma física dita moderna.

É necessário então que as atitudes tomadas por
pessoas que de algum modo se beneficiam, seja por
venda direta do produto anabolizante, seja por obten
ção d~ benefícios indiretos. como propaganda, uso
de im<:-.gem, competição ell"., pondo em risco a saúde
ea vida de milhões de jovens e adultos, sejam severa
mente punidas. Proponho então que o comércio, o
transporte, a guarda, a propaganda o induzimento ao
uso ou a prescrição dessas substâncias, sem a ob
servância da referida lei, ou seja, sem o receituário
devido, o que significa em outro sentido sem objetivo
terapêutico, seja considerado crime inafiançável, su
jeito á pena de reclusão de um a três anos, o que
eqüivale ao crime já tipificado no Código Penal, de pe
riclitação da vi~a e da saúde.

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2000. - Depu
tado Márcio Bittar, PPS/AC.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

, -

TíTUlO~1
Da T{ibutação e do ,prçamento
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cumprimento da determinação da lei complementar VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compre-
referida neste artigo, o servidor estável poderá perder endido o controle de seu teor nutricional, bem como
o cargo, desde que ato normativo motiva.do de cada bebidas e águas para consumo humano;
um dos Poderes especifique a atividade funcional, o VII- participar do controle e fiscalização da pro-
órgão ou unidade administrativa objeto da redução de dução, transporte, guarda e utilização de substâncias
pessoal. e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

* § 4!1 acrescido pela Emenda Constftuck,na1 n!1 19, de VIII- colaborar na proteção do meio ambiente
4-6-1998. nele compreendido o do trabalho. '

§ 52 O servidor que perder o cargo na forma do
parágrafo anterior fará jus a indenização correspon
dente a um mês de remuneração por ano de serviço.

* § 5!1 acrescido pela Emenda Constitucional n~ 19, de
4-6-1998.

§ 62 O cargo objeto da redução prevista nos
parágrafos anteriores será considerado extinto, ve
dada a criação de cargo, emprego ou função com
atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de
quatro anos.

* § 6!1 acrescido pela Emenda Constituciemsf n!1 19, de
4-6-1998.

§ 72 lei federal disporá sobre as normas gerais
a serem obedecidas na efetivação do di:sposto no §
42•

* § 7!1 acrescido pela Emenda Constituekmsl n!1 19, de
4-6-1998.

TfTUlO VIII
Da Ordem Social

CAPfTUlO 11
Da Seguridade Social

SEÇÃO 11
Da Saúde

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete,
além de outras atribuições, nos termos da lei: o

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produ
tos e substâncias de interesse para a saúide e partici
par da produção de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outrolS insumos;

11- executar as ações de vigilância SElnitária e epi
demiológica, bem corno as de saúde do tl1abalhador;

111 - ordenar a formação de recursl)S humanos
na área de saúde;

IV - participar da formulação da polftica e da
execução das ações de saneamento bás,ico;

V - incrementar em sua área de atuação o de
senvolvimento científico e tecnológico;

LEI NSl 9.965, DE 27 DE ABRIL DE 2000

Restringe a venda de esteróides ou
peptrdeos anabolizantes e dá outras pro
vidências.

Art. 12 A dispensação ou a venda de medica
mentos do grupo terapêutico dos esteróides ou peptr
deos anabolizantes para uso humano estarão restri
tas à apresentação e retenção, pela farmácia ou dro
garia, da cópia carbonada de receita emitida por mé
dico ou dentista devidamente registrados nos respec
tivos conselhos profissionais.

Parágrafo único. A receita de que trata este arti
go deverá conter a identificação do profissional, o nú
mero de registro no respectivo conselho profissional
(CRM ou CRO), o número do Cadastro da Pessoa Fr·
sica (CPF), o endereço e telefone profissionais, além
do nome, do endereço do paciente e do número do
Código Internacional de Doenças (CID), devendo a
mesma ficar retida no estabelecimento farmacêutico
por cinco anos.

Art. 22 A inobservância do disposto nesta Lei
configurará infração sanitária, estando o infratorsujei
to ao processo e penalidades previstos na Lei n2

6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das de
mais sanções civis ou penais.

Art 32 A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão celebrar convênios para fisca
lização e o controle da observância desta lei.

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

LEI N1l6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

Configura infrações à Legislação
Sanitária Federal, estabelece as sanções
respectivas, e dá outras providências.

TfTUlO I
Das Infrações e Penalidades

Art. 111 As infrações à Legislação sanitária Federal,
ressalvadas as previstas expressamente em normas es
peciais, são as configuradas na presente lei.



PORTARIA Nl! 344, DE 12 DE MAIO DE 1998

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Aprova o regulamento técnico sobre
substâncias e medicamentos sujeitos a
controle especial.

O Secretário de Vigilância ~anitária do Ministé
rio da Saúde, no uso de suas atribuições e conside
rando a Convenção Única sobre Entorpecentes de
1961 (Decreto nº 54.216/64), a Convenção sobre
Substâncias Psicotrópicas, de 1971 (Decreto nº
79.388n7), a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 1988
(Decreto nº 154/91), o Decreto-Lei nº 891/38, o De
creto-Lei nº 157/67, a Lei nº 5.991173, a Lei nº
6.360n6, a Lei nº 6.368n6, a Lei nº 6.437177, o De
creto nº74.170174, o Decreto nº 79.094177, o Decreto
nº 78.992176 e as Resoluções GMC nº 24/98 e nº
27/98, resolve:

cAPfrULO I
Das Definições

Art. 1º Para os efeitos deste Regulamento Téc
nico e para a sua adequada aplicação, são adotadas
as seguintes definições:

Autorização Especial - Licença concedida pela
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Sa
úde (SVS/MS), a empresas, instituições e órgãos,
para o exercício de atividades de extração, produção,
transformação, fabricação, fracionamento, manipula
ção, embalagem, distribuição, transporte, reembala
gem, importação e exportação das substâncias cons
tantes das listas anexas a este Regulamento Técnico,
bem como os medicamentos que as contenham.

Autorização de Exportação - Documento expe
dido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Minis
tério da Saúde (SVS/MS), que consubstância a ex
portação de substâncias constantes das listas "A1" e
"A2" (entorpecentes), "A3", "81" e "82" (psicotrópi
cas), "C3" (imunossupressores) e "01" (precursores)
deste Regulamento Técnico ou de suas atualizações,
bem como os medicamentos que as contenham.

Autorização de Importação - Documento expe
dido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Minis~

tério da Saúde (SVS/MS), que consubstancia a im~

portação de substâncias constantes das listas "A1" e
"A2" (entorpecentes), "A3", "81" e "82" (psicotrópi~

cas), "C3" (imunossupressores) e "DI" (precursores)
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Art. 2º Sem prejuízo das sanções de natureza ..
civil ou penal cabíveis, as infrações sanitárias serão .
punidas, alternativa ou cumulativamente, com as pe
nalidades de:

I - advertência;
11- multa;
111 - apreensão de produto;
IV - inutilização de produto;
V - interdição de produto;
VI - suspensão de vendas e/ou fabricação de

produto;
VII - cancelamento de registro de produto;
VIII - i'lterdição parcial ou total do estabeleci

mento;
IX - proibição de propaganda;
* Inciso com redação dada pela Lei nº 9.695, de

20-8-1998.

X - cancelamento de autorização para funcio
namento da empresa;

* Inciso com redação dada pela Lei nº 9.695, de
20-8-1998.

XI - cancelamento do alvará de licenciamento
de estabelecimento;

* Inciso com redaçáo dada pela Lei nº 9.695, de
20-8-1998.

XI-A - intervenção no estabelecimento que re
ceba recursos públicos de qualquer esfera.

* Inciso acrescido pela Lei nº9.695, de 20-8-1998.

§ 1º-A. A pena de multa consiste no pagamento
das seguintes quantias:

* § 1º-A acrescido pela Lei nl!9.695, de 20-8-1998.

1- nas infrações leves, de R$2.000,00 (dois mil
reais) a R$20.000,00 (vinte mil reais);

* Inciso acrescido pela Lei nº9.695, de 20-8-1998.

11 - nas infrações graves, de R$20.000,00 (vinte
mil reais) a R$50.000,00 (cinqüenta mil reais);

* Inciso acrescido pela Lei n!19.695, de 20-8-1998.

111- nas infrações gravíssimas, de R$50.000,00
(cinqüenta mil reais) a R$200.000,00 (duzentos mil
reais).

* Inciso acrescido pela Lei nº 9.695, de 20-8-1998.

§ 12-B. As multas previstas neste artigo serão
aplicadas em dobro em caso de reincidência.

* § 1º-B acrescido pela Lei n2 9.695, de 20-8-1998.

§ 1º-C. Aos valores das multas previstas nesta
Lei aplicar-se-á o coeficiente de atualização monetá
ria referido no parágrafo único do art. 2º da Lei nº
6.205, de 29 de abril de 1975.

*§ 12-C acrescido pela Lei nQ9.695, de 20-8-1998.
§ 1º-D. Sem prejuízo do disposto nos arts. 4º e 6º

desta Lei, na aplicação da penalidade de multa a au
toridade sanitária competente levará em considera
ção a capacidade económica do infrator."

* § 1Q-O acrescido pela Lei nº9. 695, de 20-8-1998.



CAPfTULO 11
Da Autorização

Art. 22 Para extrair, produzir, fabricar, beneficiar,
distribuir, transportar, preparar, manipular, fracionar,
importar, exportar, transformar, embalar, reembalar,
para qualquer fim, as substâncias constantes das lis
tas deste Regulamento Técnico (Anexo i) e de suas
atualizações, ou os medicamentos que as conte
nham, é obrigatória a obtenção de Autorização Espe
cial concedida pela Secretaria de Vigilância Sanitária
do Ministério da Saúde.

43530 Quarta-feira 16 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2000

deste Regulamento Técnico ou de suas atualizações, venda, processamento, uso) e de perdas de medica-
bem como os medicamentos que as contlenham. mentos sujeitos ao controle especial.

Certificado de Autorização Especial- Documento Livro de Receituário Geral - Livro destinado ao
expedido peja Secretaria de Vigilância Sanitária do Mi- registro de todas as preparações magistrais manipu-
nistério da Saúde (SVSIMS), que consubstancia a con- ladas em farmácias.
cessão da Autorização Especial. Medicamento - Produto farmacêutico, tecnica-

Certificado de Não Objeção - Documento expe- ment~ obtid~ o.u elaborado" com fin~lidade'profilática,

dido pelo órgão competente do Ministério da Saúde curativa, ~,alla~va ou para, fins de diagnóstico. ,
do Brasil, certificando que as substâncias ou medica- Notlflcaçao de Receita - Documento padronlza-
mentos objeto da importação ou exportação não está do destinado à notificação da prescrição de ~edic~-

sob controle especial neste País. mentos: a) entorpece~te~ (cor amarel~), b) ~Slcot~ÓPI-

CID _ Classificação Internacional dE~ Doenças. cos (cor azul) e c} retlnóldes de uso ~I,stê~lco e Imu-
_ , nossupressores (cor branca). A Notlflcaçao concer-

Cot? Anual de Imp~rtaç8;.0 -: ~ul:l~,tldade de nente aos dois primeiros grupos (a e b) deverá serfir-
substânc~a c,?~sta~te"da~, "st~s A1 .e A2." (e~to.rpe- mada por profissional devidamente inscrito no Conse-
centes), AS, B1 *: ~2 (pSicotrópicas), CS (Imu- lho Regional de Medicina, no Conselho Regional de
nossupress~res) e_ DI (precu~ora~) deste Regula- Medicina Veterinária ou no Conselho Regional de
mento T~mco o~ de suas atuall~aço~s ~iUe a,empre- Odontologia; a concernente ao terceiro grupo (e), ex-
sa é autonza~a a Importar até o ~ (pnmellrD) tnmestre clusivamente por profissional devidamente inscrito no
do ano segUinte à sua concessao. Conselho Regional de Medicina.

Cota Suplementar de Importação - Quantidade Precursores - Substâncias utilizadas para a ob-
de substância constante das listas "Ai" e "A2" (entor- tenção de entorpecentes ou psicotrópicos e constan-
pecentes), "A3", "B1" e "B2" (psicotrópicas), "C3" tes das listas aprovadas pela Convenção Contra o
(imunossupressores) e "DI" (precursorasi) deste Re- Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psi-
gulamento Técnico ou de suas atualiza'tões, que a cotrópicas, reproduzidas nos anexos deste Regula-
empresa é autorizada a importar, em cSlráter suple- mento Técnico.
mentar à cota an~al, nos c~~os em que ficar ca~acteri- Preparação Magistral - Medicamento prepara-
zada sua nec~ssldade adlclo~al, para o ~~tendlmento do mediante manipulação em farmácia, a partir de
da demanda Interna dos serviços de saude, ou para fórmula constante de prescrição médica.
fins de exportação. Psicotrópico _ Substância que pode determinar

Cota Total Anual de Importação -- Somatório dependência física ou psíquica e relacionada, como
das Cotas Anual e Suplementar autorizadas para tal, nas listas aprovadas pela Convenção sobre Subs-
cada empresa, no ano em curso. tâncias Psicotrópicas, reproduzidas nos anexos deste

DCB - Denominação Comum Brasileira. Regulamento Técnico.
DCI - Denominação Comum Internacional. Receita - Prescrição escrita de medicamento,
Droga - Substância ou matéria-prima que tenha contend? o!ientação de uso para.~ paciente, efet.uada

f, I'd d d' t 'tá ' por profiSSional legalmente habilitado, quer seja deIna I a e me Icamen osa ou sam na. ,. ..
. ,formulação magistral ou de produto Industnallzado.

Entorpecente - SubstânCia que pode determl- Substância Proscrita _ Substância cujo uso está
nar dep~ndência fisica ou psíquica rela~i()~a?a, como proibido no Brasil.
tal, nas listas aprovadas pela Convençao Umca sobre
Entorpecentes, reproduzidas nos anexos deste Re-
gulamento Técnico.

Licença de Funcionamento - Permissão conce
dida pelo órgão de saúde competente cios Estados,
Municípios e Distrito Federal, para o funcionamento
de estabelecimento vinculado a empresEl que desen
volva qualquer das atividades enunciadas no art. 2l!
deste Regulamento Técnico.

Livro de Registro Específico - LivrCI destinado à
anotação, em ordem cronológica, de estclques, de en
tradas (por aquisição ou produção), de saídas (por



Agosto de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 16 43531

PROJETO DE LEI NS! 3.468, DE 2000
(Da Sra. Marisa Serrano)

Institui o ano de 2002 como"Ano do
Educador" e dá outras providências.

(Às Comissões de Educação, Tributa
ção; e de Constituição Cultura e Justiça e
Desporto; de Finanças e de Redação (art.
54) - art. 24,11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 11! Fica instituído o ano de 2002 como "Ano

do Educador".
Art. 2º São objetivos da instituição do "Ano do

- EduGador"~-
I - contribuir para o resgate do prestígio social

do professor na sociedade brasileira;
11 - promover ações políticas e administrativas

de valorização do professor enquanto trabalhador da
educação e formador do cidadão, que envolvam, en
tre outras:

a) a realização de cursos de atualização, aperfe
içoamento, especialização, mestrado e doutorado
para professores de educação infantil, de ensino fun
damentai e médio;

b) oportunidades de viagens de estudo e de in
tercâmbio cultural dentro do País e em outros países,
especialmente do MERCOSUL;

c) possibilidade de acesso às produções cultu
rais de nacionais e estrangeiras apresentadas no Bra
sil.

§ 1I! A petição de Autorização Especial será pro- 6. Metiltestosterona
tocolizada pelos responsáveis dos estabelecimentos 7. Nandrolona
da empresa junto à Autoridade Sanitária local. 8. Oximetolona

§ 21! A Autoridade Sanitária local procederá a Adendo:
inspeção do(a) estabelecimento(s) vinculado(s) à 1. ficam também sob controle, todos os sais e
empresa postulante de Autorização Especial de acor- isômeros das substâncias enumeradas acima.
do com os roteiros oficiais preestabelecido, para ava- ..
Iiação das respectivas condições técnicas e sanitári- ..
as, emitindo parecer sobre a petição e encaminhando
o respectivo relatório à Secretaria de Vigilância Sani
tária do Ministério da Saúde.

§ 31! NO-Caso de deferimento da petição, a Se-_
cretaria de Vigilância Sanit~ria do Ministério da Saú
de enviará o competente Certificado de Autorização
Especial a empresa requerente e informará a decisão
à Autoridade Sanitária local competente.

§ 41! As atividades mencionadas no caput deste
artigo somente poderão ser iniciadas após a publica
ção da respectiva Autorização Especial no Diário Ofi
ciai da União.

§ 5º As eventuais alterações de nomes de diri
geRtes,- iRslusive- de- resp0r:lsáveUécr:lico _bem CQ01~L

de atividades constantes do Certificado de Autoriza
ção Especial serão solicitadas mediante o preenchi
mento de formulário especifico à Autoridade Sanitária
local, que o encaminhará à Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde.

§ 61! As atividades realizadas pelo comércio ata
cadista, como armazenar, distribuir, transportar, bem
como, a de manipulação por farmácias magistrais das
substâncias e medicamentos de que trata o caput
deste artigo, ficam sujeitas a autorização especial do
Ministério da Saúde e a licença de funcionamento
concedida pela Autoridade Sanitária local.

§ 71! A Autorização Especial deve ser solicitada
para cada estabelecimento que exerça qualquer uma
das atividades previstas no caput deste artigo.

ANEXO I

L1STA-C5
Lista das Substâncias Anabolizantes

(Sujeitas a Receita de Controle Especial em
duas vias)

1. Diidroepiandrosterona (DHEA)
2. Estanozolol
3. Fluoximesterona ou Fluoximetiltestosterona

4. Mesterolona
5. Metandriol

111 - divulgar o pensamento pedagógico e expe
riências inovadoras de professores, que venham con
tribuindo significativamente para o progresso da edu
cação básic~ e superior, seja em âmbito escolar, mu
nicipal, estadual ou nacional.

Art. 3º Uma comissão, no âmbito do Poder Exe
cutivo, integrada por representantes dos diversos se
tores diretamente envolvidos nos objetivos referidos
no art. 2 desta Lei, será encarregada de estabelecer e
coordenar a programação do "Ano do Educador".

Art. 42 Será constituída pelo Congresso Nacio
nal, na esfera do Poder Legislativo Federal, uma co
missão encarregada de:



rio.

Justificação

O professor já teve muito mais prestígio do que
tem hoje, em nosso país. Num passado não distante,
era uma figura respeitada em qualquer meio social. E
apesar de ele ser, ainda hoje, uma pessoa decisiva na
formação das novas gerações e na transmissão, de
forma sistematizada, dos conhecimentos historica
mente acumulados, é sabido e comentado - e sentido
por ele próprio - que a profissão do magistério não
exerce fascínio nem granjeia as honras do reconheci
mento social. Falta-lhe o respeito de um salário digno,
do justo reconhecimento da importância política, soci
al e econômica de seu trabalho e faltam-1I1e as condi
ções de acesso às fontes atualizadas e permanente
mente renovadas do conhecimento, da cultura e das
artes.

Conhecidas são as causas dessa deterioração
social da imagem do educador. E hora de Gorrigir esse
erro histórico, cujas conseqüências nefastas sobre a
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1-promover, no ano de 2002, a análise da situa- qualidade do ensino e da educação ainda não chega-
ção do magistério no país, indicando propostas para a ram ao seu maior grau. Um passo importante vem de
solução dos problemas que vierem a ser apontados; ser dado com a Emenda Constitucional nº 14/96, que

11 - articular-se com as Assembléias Legislati- instituiu o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fun-
vas dos Estados e com a Câmara Legislativa do Dis- damental e de Valorização do Magistério. Embora
trito Federal e estimular o intercâmbio daquelas restrito aos professores do ensino fllndamental, esse
Assembléias com as Câmaras de Vereadores dos já é um passo à frente, no sentido de melhorar sua re-
municípios dos respectivos Estados,visando à reali- muneração.
zação local da análise de que trata o inciso I deste ar- Além da questão salarial, que entendemos ser
tigo. condição sino qUB non de qualquer melhoria da

Art. 51!! A execução da programação a que se re- qualificação do magistério e do nível de desempe-
-mre-u-art;--3º desta l::ei-contará-eem-FeCUfSos-G9-0rya.- - flho-àa-essGIa,é-preciso criar outras.condiçãesJm:

mento de cada Ministério envolvido, do Fundo Nacio- portantes para que os educadores possam atuali-
nal de Desenvolvimento da Educação e do FAT. zar-se no conhecimento e acompanhar a evolução

Parágrafo único. O desenvolvimento da progra- da criação artística e cultural. Isso, como meio de
mação relativa ao Ano do Educador, na área da cultu- serem agentes de uma educação moderna, aberta
ra, contará com recursos arrecadados na 1rorma do in- para o novo século que se avizinha.
ciso VIII do art. 5º da Lei nº8.313, de 23 de dezembro Quarenta e um milhões e setecentos mil bra-
de 1991, na redação dada pela Lei nº9.312, de 5 de sileiros vão diariamente às escolas em nosso país
novembro ~e 1996. , . ., . e ali passam três, quatro ou cinco horas cada dia,

. Art. ~ As p~ssoas flslcas ou JU~ldlc::s que c~~- convivendo com professores e professoras, que
tnbufrem fmancelramente para a reahzaçao das atlvl- lhes transmitem conhecimentos valores formas-de
dades ~o "Ano do E.du;ador" farão jus aos benefícios ser e de resolver problemas, d~ encara~ os desafi-
concedIdos peJa Lei n- 8.313, de 23 de dezembro de os do futuro, de exercerem a cidadania. Em outras
1991. palavras, 30% da população brasileira está diante

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a pre- da sabedoria - pouca ou muita - e da influência do
sente lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar de professor numa fase da vida considerada decisiva
sua publicação. na formação da personalidade. O séc. XXI exigirá

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua pu- muito mais de nossos filhos do que de nós foi pedi-
blicação. do. E não desejamos nós que nossas crianças e jo-

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrá- vens estejam em boas escolas, com profissionais
que, além de bons professores, sejam educadores
respeitáveis?

Sabemos que um "Ano do Educador" não vai re
solver todos os problemas que afetam o magistério no
Brasil. Medidas políticas e administrativas, de médio e
longo prazo, são necessárias para tanto. Mas esta
mos certos que se o Poder Executivo, por meio dos
órgãos setoriais como educação, cultura, desporto,
saúde, trabalho..., conjugar esforços e recursos finan..
ceiros no sentido de oferecer possibilidades de capa
citação, de acesso ao livro, às revistas de informação,
ao jornal, ao cinema, ao teatro, a mostras de arte, pro
gramas de intercâmbio, facilidades de publicação das
boas experiências docentes etc., muita coisa estará
fazendo para renovar o ânimo e as condições cogniti
vas e culturais de nossos educadores. Mais, se envol
ver a iniciativa privada, sob a forma que lhe parecer
mais adequada, poderá multiplicar sua capacidade
de tornar o "Ano do Educador' uma alavanca de mu
danças de atitudes e mentalidades e de oportunida
des efetivas de atualização dos professores e das



PROJETO DE LEI N2 3.469, DE 2000
(Do Senado Federal)

PLS N2 245/99

Acrescenta artigos à Lei nl! 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para esta
belecer mecanismos para a veiculação
de mensagens educativas de trânsi~@w

nas modalidades de propaganda que G2'"
pecifica em caráter suplementar às carno
panhas previstas nos arts. 75 e 77.

(Às Comissões de-Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art.. 54»

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A Lei n2 9.503, de 23 de setembro de

1997, passa a vigorar acrescida dos seguintes arti
gos:

"Art. 77-A. São assegurados aos órgãos ou enti
dades componentes do Sistema Nacional de Trânsito

Modifica os arts. 34, 208, 211 e 212
da Constituição Federal e dá Nova Reda
ção ao art. 60 do ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 14,
DE 12 DE SETEMBRO DE 1996

CAPíTULO 11
Do Fundo Nacional da Cultura - FNC

LEI N2 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991

Restabelece Princípios da Lei n2

7.505, de 2 de Julho de 1986, Institui o
Programa Nacional de Apoio à Cultura 
Pronac e dá Outras Providências.

Agosto de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 16 43533

professoras de nosso País. Quando não temos a so- Art. 52 O FNC é um fundo de natureza contábil,
lução completa, é preciso a humildade de reconhe- com prazo determinado de duração, que funcionará
cer o poder das pequenas ações na introdução de sob as formas de apoio a fundo perdido ou de em-
rupturas, de mudanças, de renovações. Milhões de préstimos reembolsáveis, conforme estabelecer o re-
professores brasileiros estarão atentos ao que os gulamento, e constituído dos seguintes recursos:
Poderes legislativo e Executivo decidirem fazer por I - recursos do Tesouro Nacional;
sua causa. 11 - doações, nos termos da legislação vigente;

Sala das Sessões, 10 de agsto de 2000. - Depu- 111 - legados;
tada Marisa Serrano. IV - subvenções e auxílios de entidades de

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA qualquer natureza, inclusive de organismos internaci-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - onais;

CeDI V - saldo não utilizados na execução dos proje-
tos a que se referem o Capítulo IV e o presente Capí
tulo desta lei;

VI- devolução de recursos de projetos previstos
no Capítulo IV e no presente Capítulo desta lei, e não
iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa;

VII - um por cento da arrecadação dos Fundos
de Investimentos R€gionais, a que se refere a lei nQ

8.167, de 16 de janeiro de 1991 , obedecida na aplica
ção a respectiva origem geográfica regional;

VIII - um por cento da arrecadação bruta dos
concursos de prognósticos e loterias federais e simi
lares cuja realização estiver sujeita a autorização fe
deral, deduzindo-se este valor do montante destinado
aos prêmios;

* Inciso VIII com redação dada peta Lei n2 9.312, de
5-11-1996.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3Q do art. 6º da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex
to constitucional:

Art. 12 É acrescentada no inciso VII do art. 34,
da Constituição Federal, a alínea e:

e) aplicação do mínimo exigido da receita resul
tante de impostos estaduais, compreendida a prove
niente de transferência, na manutenção e desenvolvi
mento do mesmo.

Art. 22 É dada nova redação aos incisos I e 11 do
art. 208 da Constituição Federal:

1-ensino fundamental obrigatório e gratuito, as
segurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os
que a ele não tiveram acesso na idade própria: ---

li - progressiva universalização do ensino mé
dio gratuito;



SUBSEÇÃO 11I
Das Leis

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

TfTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPfTULO I
Do Poder Legislativo

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

AC = Acréscimo.
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os mecanismos instituídos nos arts. 77-B ~l 77-E para "1- advertência por escrito;" (AC)
a veiculação ?e .mens?gens educativas de trânsito "11 - suspensão, nos veículos de divulgação da
?m todo o terntórro ~aclonal, em caráter suplementar publicidade, de qualquer outra propaganda do produ-
as campanhas previstas nos arts. 75 e 77. to, pelo prazo de até sessenta dias;" (AC)

(AC)" "11I_ multa de um mil a cinco mil vezes o valor da
"~rt.77-B. Todapeça pubJic.itária destina~a à ~i- Unidade Fiscal de Referência (Ufir), 6u unidade que a

vulgaçao ou promoçao, nos meios de comunlcaçao substituir: cobrada do dobro até o q4íntuplo em caso
social, de. pro?uto .oriundo. da in~ústria automobilísti- de reincidência." (AC) ,
ca ou afim, inclUirá, obngatorlamente, mensagem " ~ ~ . .
educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada." § 12 As sançoes serao aplicadas Isolada ou cumu-
(AC) !ativamente, conforme dispuser o regLllamento." (AC)

"§ 1º Para os efeitos dos arts. 77-A a 77-E, con- "§ 212 Sem prejuízo do dispost,? no caput deste
sideram-se produtos oriundos da indústria. automobi- artigo, qualquer infração acarretarár a imediata sus-
lística ou afins:" (AC) pensão da veiculação da peça publicitária até que se-

"I - os veículos rodoviários automotores de jam cumpridas as exigências fixadas nos arts. 77-A a
qualquer espécie, incluídos os de passageilros e os de 77-0." (AC)
carga;" (AC) Art. 211 O Poder Executivo regulamentará esta lei

"11 - os componentes, as peças e os acessórios no prazo de cento e vinte dias após a data de sua pu-
utilizados nos veículos mencionados no inc:iso 1." (AC) blicação.

"§ 2º O disposto no caput deste artigo aplica-se Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
à propaganda de natureza comercial, veiculada por blicação.

inicia.tiva do fabr!cante do produto, em qualquer das Senado Federal 9 de agosto de 2000. - Sena-
segUintes modalidades:" (AC) • '_ .

"1_ rádio;" (AC) dor AntOniO Carlos Magalhaes, PreSidente.

"11 - televisão;" (AC) LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
"11I - jornal" (AC) COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -

"IV - revista;" (AC) CeDI
"V - outdoor(AC) CONSTITUiÇÃO

DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988"§ 39 Para efeito do disposto no § 22, equipa
ram-se ao fabricante o montador, o enca~;:ador, o im
portador e o revendedor autorizado dos veículos e de
mais produtos discriminados no § 1ºdeste aI1igo." (AC)

"Art. 77-C. Quando se tratar de publicidade vei
culada em outdoor instalado à margem de rodovia,
dentro ou fora da respectiva faixa de domfnio, a obri
gação prevista no art.. 77-B estende-se à propaQanda
de qualquer tipo de produto e anunciantl~, inclusive
àquela de caráter institucional ou eleitoral.~' (AC)

"Art. 77-0. O Conselho Nacional
t

de Trânsito
(Contran) especificará o conteúdo e o padrão de
apresentação das mensagens, bem como os procedi
mentos envolvidos na respectiva vejculaç~io, em con
formidade com as diretrizes fixadas para as campa
nhas educativas de trânsito a que se refer,e o art. 75."
(AC)

"Art. 77-E. A veiculação de publicidade feita em
desacordo com as condições fixadas nos arts. 77-A a
77-0 constitui infração punível com as seguintes san
ções:" (AC)



Art. 77. No âmbito da educação para o trânsito
caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do
Contran, estabelecer campanha nacional esclarecen
do condutas a serem seguidas nos primeiros socor
ros em caso de acidente de trânsito.

Parágrafo único. As campanhas terão caráter
permanente por intermédio do Sistema Único de Saú
de - SUS, sendo intensificadas nos períodos e na for
ma estabelecidos no art. 76.

Art. 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e
do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Justi
ça, por intermédio do Contran, desenvolverão e im
plementarão programas destinados à prevenção de
acidentes.

Parágrafo único. O percentual de dez por cento
do total dos valores arrecadados destinados à Previ
dência Social, do Prêmio dp Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por Veículos Automotores
de Via Terrestre - DPVAT, de que trata a Lei n2 6.194,
de 19 de dezembro de 1974, serão repassados men
salmente ao Coordenador do Sistema Nacional de
Trânsito para aplicação exclusiva em programas de
que trata este artigo.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR N2 95, DE 26
D~ FEVEREIRO DE 1998

Dispõe Sobre a 'Elaboração, a Reda
ção, a Alteração e a Consolidação das
Leis, Conforme Determina o Paragrafo
Único do art..59 da Constituição Federal,
e Estabelece Normas para a Consolida
ção dos Atos Normativos que menciona.

CAPITULO 1/
Das Técnicas de Elaboração, Redação

e Alteração das Leis

SEÇÃO I
Da Estruturação das leis

LEI Nl! 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasi
leiro•.

CAPfTULOVI
Da Educação para o Trânsito

'"
Art. 74. A educação para o trânsito é direito de

todos e constitui dever prioritário para os componen
tes do Sistema Nacional de Trânsito.

J.......................................................................................
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Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, § 12 É obrigatória a existência de coordenação
voltará à Casa iniciadora. educacional em cada órgão ou entidade componente

do Sistema Nacional de Trânsito.
§ 2l! Os órgãos ou entidades executivos de trân

sito deverão promover, dentro de sua estrutura orga
nizacional ou mediantecónvênio, o funcionamento de
Escolas Públicas de Trânsito, nos moldes e padrões
estabelecidos pelo COf1tran.

Art. 75. OContran estabelecerá, anualmente, os
temas e os cronogramas das campanhas de âmbito
nacional que deverão ser promovidas por todos os ór
gãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito,
em especial nos períodos referentes às férias escola
res, feriados prolongados e à Semana Nacional de
Trânsito.

§ 1l! Os órgãos ou entidades do Sistema Nacio
nal de Trânsito deverão promover outras campanhas
no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as
peculiaridades locais.

§ 2l! As campanhas de que trata este artigo são
de caráter permanente e os serviços de rádio e difu
são sonora de sons e imagens explorados pelo poder
público são obrigados a difundi-Ias gratuitamente,
com a freqüência recomendada pelo órgãos compo
nentes do Sistema Nacional de Trânsito.

.....................................................................................

Art. 79. O primeiro artigo do texto indicará o obje
to da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observa
dos os seguintes princípios:

I - excetuadas as codificações, cada lei tratará
de um único objeto;

1/ - a lei não conterá matéria estranha a seu
objeto ou a este não vinculada por afinidade, perti
nência ou conexão;

111 - o âmbito de aplicação da lei será estabele
cido de forma tão específica quanto o possibilite o co
nhecimento técnico ou científico da área respectiva;

IV - o mesmo assunto não poderá ser disci
plinado por mais de uma lei, exceto quando a sub
seqüente se destine a complementar lei conside
rada básica, vinculando-se a esta por remissão
expressa.
....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................
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SF PLS 245/19S19

SENADOR - EMIILIA FERNANDES (PDT - RS)

ESTABELECE ME:CANISMOS PARA A VEICULAÇÃO DE MENSAGENS
EDUCATIVAS DE: TRANSITO, NAS MODAUDADES DE PROPAGANDA
QUE ESPECIFICA, EM CARATER SUPLEMENTAR AS CAMPANHAS
PREVISTAS NOS; ARTIGOS 75 E 77 DA LEI 9503, DE 23 DE
SETEMBRO DE :1.997, 'QUE INSTITUI O CODIGO DE TRANSITO
BRASILEIRO'•
(PROJETO REAPIRESENTADO).

FIXAÇÃO, NORtJIAS, VEICULAÇÃO, MENSAGEM, EDUCAÇÃO,
TRÂNSITO, MOC>AUDADE, PROPAGANDA, SUPLEMENTAÇÃO,
CAMPANHA, PRE:YISÃO, DISPOSITIVOS, LEI, CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO. CRITÉRIOS, GARANTIA, ORGÃOS, ENTIDADE,
COMPOSIÇÃO, SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, LEI,
VEICULAÇÃO, M,ENSAGEM, EDUCAÇÃO, TRÂNSITO, TERRITÓRIO
NACIONAL, OBRIGATORIEDADE, INCLUSÃO, PEÇAS" PUBUCIDADE,
DIVULGAÇÃO PROMOÇÃO, MEIOS DE COMUNICAÇAO,
COMUNICAÇÃo SOCIAL, PRODUTO, INDUSTRIA AUTOMOBIÚSTICA,
PROPAGANDA, FORMA, RÁDIO, TELEVISÃO, JORNAL.,t REVISTA,
CARTAZ. COMPI:rêNC~ (CONTRAN), ESPECIFICAÇAO, CONTEÚDO,
PADRÃo,APRESENTA~O,NORMAS,MENSAGEM,VEICULAÇÃO,
DIRETRIZ, CAMPANHA EDUCACIONAL, TRÂNSITO, DIsposrnvos,
LEI IMPUTAÇÃO, PENA, VEICULAÇÃO, PUBUCIDADE,
DISCORDÂNCIA, DISPOsmvos, LEI, INFRAÇÃO, PUNIÇÃO,
SANÇÃO, ADVERTêNCIA, SUSPENSÃO, DIVULGAÇÃO,
PROPAGANDA, 'PRODUTO, FIXAÇÃO, PRAZO, COBRANÇA, MULTA,
VALOR, CUFIR), PERCENTAGEM, HIPOTESE, REINCIDÊNCIA,
APUCAÇÃO, CUMULATIVIDADE, REGULAMENTO.
SF COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ

Data: 28/07/2CI00 Local: (SF) SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO
LEGISLATIVA DO SENADO
Status: INCLUIIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Texto: Incluido em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária
do dia 03/08/21000. Discussão, em turno único.
Encaminhado em 28/07/2000 para (SF) ATA-PLEN 
SUBSECRETARlrA DE ATA - PLENÁRIO

PLS 00245/1999

• 16/04/1'::199 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
ESTE PROCESSO CONTEM 06 (SEIS) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICA.DAS. ,

• 16/04/1S199 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

LEITURA ..
• 16/04/1999 MESA DIRETORA - MESA

AGUARD.A.NDO RECEBIMENTO DE EMENDAS (AGREMD)
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DESPACHO A CCJ (DECISÃO TERMINATIVA) ONDE PODERA
RECEBER EMENDAS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, APOS
PUBLICADO E DISTRIBUIDO EM AVULSOS. DSF J.7 04 PAG

• 19/04/1999 SUBSECRETARIA DE COMISSÕES - SSCOM
~GUARDANDORECEBIMENTO DE EMENDAS (AGREMD)
A CCJ para exame da matéria.

• 19/04/1999 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
CCJ
TRAMITAÇÃO INTERNA (TRMINT)
A Secretaria Geral da Mesa atendendo solicitação.

• 19/04/1999 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
TRAMrtAÇÃO INTERNA (TRMINT)
RECEBIDO NESTE ÓRGÃO.

• 11/05/1999 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
ENCA~INHADOAO PLENÁRIO PARA LEITURA DE
REQUERIMENTO DE TRAMITAÇÃO CONJUNTA.

• 1-1/~.S/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Leitura do Requerimento nO 229, de 1999, de autoria cta
Senadora EmUia Fernandes, solicitando a tramitação conjunta
da rn~téria com o Projeto de Lei da Câmara nO 44, de 1996. À
SSCLS, para inclusão do requerimento em Ordem do Dia.

- 14/05/1999 SUBSeC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Agendado para a Sessão Deliberativa de 25.5.99. Votação, em
turno único, do Requerimento nO 229, de 1999, da Senadora
Emifia Fernandes, solicitanto tramitação conjunta com o PLC
nO 44/96. ..

• 17/05/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
·SENADO-=-SSCl:.SF--
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Incluído elTl OrdelTl do Dia da sessão deliberativa ordinária de
25.5.99. Votação, em turno único, do Requerimento nO 229,
de 1999, da Senador Emília Fernandes, de tramitação
conjunta com o PLC nO 44, de 1996.

• 25/05/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

MATÉRIA COM A RELATaRIA (RELATOR)
Aprovado o Requerimento nO 229/99. A ma~éria passa a
tramitar em conjunto com o PLC nO 44/96. AS CE, CAS E CCJ.
A SSCOM.

• 25/05/1999 SUBSECRETARIA DE COMISSÕES - SSCOM
EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕeS (TRCOM)
À CE, TRAMITANDO EM CONJUNTO COM O PLC 44/96

• 25/05/1999 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
Recebido nesta Comissão em 25 de maio de 1999.
Aguardando distribuiCião. _

• 01/06/1999 COMISSAO DE EOUCAÇAO - CE
MATÉRIA COM.A RELATORIA (RELATOR)
Distribuído ao Senadgr .José Fogaça eara relatar.

• 10/08/1999 COMISSAO DE EOUCAÇAO - CE
Devolvido pelo relator, Senador .José Fogaça, COrTl minuta de
parecer devidamente assinada, estando em condições de ser
incluído em pauta. Tramitando em conjunto COrTl o PLC 44/96.

• 17/08/1999 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
A Comissão, reunida no dia de hoje, aprova o parecer
~avorável de autoria do Senador José Fogaça Tramitando elTl
conjunto com o PLC "'!:.4/96. ~

• 18/08/1999 COMISSAO DE EOUCAÇAO - CE
À SSC.OM para as devidas providências. _

• 18/08/1999 SUBSECRETARIA DE COMISSOES - .5SCOM
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À CASo
• 25/08/1999 COMISS)(O DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS

A Senhora Senadora IMarla do Carmo Alves para relatar a
presente matéria, que tramita em conjunto com o PLC 44/96.

• 21/09/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Devolvido pela Rel21tolra Senadora Maria do Carmo Alves, com
relatório concluindo pela aprovação do Projeto, e pela
prejudicialidade do PLC 44/96 que tramita em conjunto, bem
como as emendas de Plenário a ele apresentadas.

• 29/09/1999 COMISS)i.O DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Reunida a Comissão, é aprovado o parecer, com abstenção da
Senadora Ernflia Fernandes, f'avorável ao presente Projeto e
pela prejudicialidade do PLC nO 44/96 (tramitando em
conjunto) e as emendas de Plenário a ele apresentadas. À
CCJ_

• 29/09/1999 COMISS)i.O DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
À CO, para exame de' matéria.

• 29/09/1999 Comlssã«::) de Constituição, .Justiça e Cidadania 
CC.J
Recebido nesta Comi!;são em 29.09.99. Matéria aguardando
distribuição.

• 30/09/1999 Comissã«:;) de Constituiçao, .Justlçe e Cidadania 
CCl
Distribuído ao Seno J<:>sé Eduardo Dutra para emitir relatório
em 30.09.99.

_~ 1_EV'_12D999 Cornissãlo de Constituição, .Justiça e Cidadania -
CCl - - _ _ __ _
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRÓ-NTPAUT)
Recebido o relatório do Seno .José Eduardo Dutra, com o voto
pela aprovação do PLS 245/99 e pela prejudicialidade do PLC
44/96, bem corno da!s emendas de Plenário nOs 1 e 2 a ele
apresentadas. Matéria pronta para pauta nesta Comissão.

• 23/05/2000 Comiss8·o de Constituição, Justiça e Cidadania 
CC']
APROVADO PARECER. NA COMISSÃO (APRVPAR)
A Cc'] aprova por unanimidade o Relatório do Senador .José
Eduardo com voto favorável ao PLS nO 245/99 e pela
prejudicialidade do PLC NO 44/96, bem como das emendas de
Plenário nO 1 e 2 a e!ste último apresentadadas. Anexei
original do Parecer d.a Comissão às f'ollhas de nO 47 à 50 ao
PLC 44/96 e cópia ac, PLS nO 245/99 À SSCLSF.

• 29/05/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
Anexei legislação citada nos pareceres con~orme ~Is. nOs 52 e
53. Encaminhado ao Plenário para leitura dos pareceres da
CE, CAS e CC.J.

• 13/06/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Encaminhado à Cons;ultoria Legislativa.
• 16/06/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM

Encaminhado ao Plenário.
• 16/06/2000 SUBSeC:RETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Leitura dos parecere,s nOs 646, 647 e 648, de 2000 (Relatores
Senadores .José Fog2aç:a, Maria do Carmo Alves e .José Eduardo
Dutra, respectivamente), das Comissões de Educação, de
Assuntos Sociais e de Constituição, .Justiça e Cidadania,
concluindo favor2tvelmente à matéria,' e pela prejudicialidade
do Projeto de Lei da Câmara nO 44, de 1996, com o qual
tramita em conjunto. À SSCLS.
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• 21/06/2000 5UB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCL5F
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Aguardando inclusão em Ordem do Dia.

• .28/07/2000 5UBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do
dia 03/08/2000. Discussão, em turno único.

• 03/08/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PlEN,

Anunciada a matéria. Discussão encerrada, tendo usado da
palavra a Sra. Emília Fernandes; Aprovado o projeto, ficam
prejudicados o PLC nO 44/96, que tramita em conjunto, e as,
emendas a ele apresentadas. A CDIR para redação final. A
seguir é lido o Parecer nO 813/2000-CDIR, Relator Senador
Nabor Júnior, oferecendo a redação final da matéria. Aprovada
a redação final, nos termos do Requerimento nO 435/2000, da,
Sra. Maria do Carmo Alves, de dispensa de redação final. A

A ' ,Camara dos Deputados. A SGM com destino a SSEXP.
• 03/08/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM

Procedida a revisão da Redação Final (fls. 55 a 57). À SSEXP.
• 03/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP

Recebido neste órgão às 19:10 hs.
• 04/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP

À SSCLSF para revisão dos autógrafos.
• 04/08/2000 SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO

SENADO - SSCLSF ,
Procedida a revisão dos Autógrafos (fls. 59 a 60). A SSEXP.

• 04/08/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - 5SEXP
Recebido neste órgão às 10h30min.
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OFICIO N2 125/(SF)

Brasília, 9 de agosto de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, ~l 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 245, de 1999, constante dos au
tógrafos em anexo, que "acrescenta artigos à Lei n2

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Códi
go de Trânsito Brasileiro, para estabelecer mecanis
mos para a veiculação de mensagens educativas de
trânsito, nas modalidades de propaganda que especi
fica, em caráter suplementar às campanhas previstas
nos arts. 75 e 77".

Atenciosamente, - Senador Nabol' Júnior, Pri
meiro Secretário, em exercício

INDICAÇAo N1l1.071, DE 201[)O
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellols)

Sugere ao Poder Execu1tivo, por in
termédio do Ministério do Ellporte e Tu
rismo, a criação da Ouvidoriia do TurIs
mo.

(Publique-se. Encaminhe-se)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do
Esporte e do Turismo:

É evidente o en<. -me potencial dE~ desenvolvi
mento do turismo em nosso magnífico País, dotado
de beleza ímpar. Nações muito menos favorecidas
pela Natureza conseguem atrair um contingente de
turistas bastante superior àquele que aGorre às prai
as, às florestas e às demais atrações tUlrísticas brasi-
~~ ~

A qualidade dos serviços prestados aos turistas
pode ser substancialmente aprimorada, e tal fator é
essencial à alavancagem da receita dO setor. Para
tanto, reputamos imprescindível a institufção da figura
do ombudsman, o qual atuaria na defesa dos inte
resses dos turistas perante o Estado, as agências de
turismo, os hotéis e as demais empresEls integrantes

, da indústria.
Em se tratando de providência da competência

privativa do Poder Executivo, submetemos a V. ExI a
proposta de criação, na estrutura organilzacional des
te Ministério, da Ouvidoria do Turismo, medida que
certamente contribuiria para a plena consecução do

potencial que o turismo representa para a geração de
empregos e de renda.

Sala das Sessões 9 de agosto de 2000. - Depu
tado Ronaldo Vasconcellos

REQUERIMENTO
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo, sugerindo a criação da Ouvidoria
do Turismo.

Senhor Presidente,
Nos termos do art.. 113, inciso I e § 1º, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. EX- seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a criação da Ouvidoria do
Turismo.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - Depu
tado Ronaldo Vasconcellos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N2 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados

TITULO IV
Das Proposições

CAPfTULO 111 I

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo adulterado pela Resolução n~ 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1Q Na hipótese do inciso 1, a irdicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo Pre
sidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.



TrTUL,O IV
Das Proposições

REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Furlan)

Requer o envio de Indicação ao MI
nistério da Fazenda, sugerindo a edição
de normas, pelo Banco Central do Brasil,
visando regulamentar a aplicação de pe
nalidades em razão da baixa qualidade
dos serviços prestados pelas instituições
financeiras.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nfl 1O, de 1991.

....................................................................................

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1!l, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requE'+
ro a V. Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a edição de nor
mas, pelo Banco Central do Brasil, visando regula
mentar a aplicação de penalidades em razão da ba
ixa qualidade dos serviços prestados pelas institui
ções financeiras.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2000. - De
putado Rubens Furlan.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CEDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO NR17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

INDICAÇÃO NR 1.072, DE 2000
(Do Sr. Rubens Furlan)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Fazenda, a edi
ção de normas, pelo Banco Central do
Brasil, visando regulamentar a aplicação
de penalidades em razão da baixa quali
dade dos serviços prestados pelas Insti
tuições' financeiras.

(Publique-se. Encaminhe-se)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda,
As instituições financeiras têm cada vez mais di

minuído a utiliza~ão de mão de obra em razão da infor
matização crescente de seus serviços. Como decor
rência de tal processo, as dificuldades enfrentadas pe
los usuários têm se alterado e aprofundado significati
vamente, passando do problema mais comum de ou
trora, a demora no atendimento, para a total impossibi
lidade ou imprevisibilidade do atendimento, em razão
de falhas nos equipamentos de comunicação entre as
agências, postos e caixas eletrônicos, bem como au-
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* Alterado para Diário da Câmara dos deputados, por Ato sência de manutenção-nos.. caixas eletrônicos, falta
dos Presidentes das duas Casas do Congresso Nacional de 2 de de formulários e de papel de impressão.
outubro de 1995.

§ 2!l Na hipótese do inciso 11, serão observadas Diante da recorrência de tais problemas, ·e da
as seguintes normas: falta de aplicação de penalidades em defesa do inte-

resse dos usuários de serviços financeiros, vimos por
I - as indicações recebidas pela Mesa serão li-

das em súmula, mandadas à publicação no Diário do meio desta sugerir a V. Exa. a edição de normas, pelo
Congresso Nacional e encamfnhados às Comissões Banco Central do Brasil, visando regulamentar a apli-

cação de penalidades em razão da baixa qualidadecompetentes;
* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato dos serviços prestados pelas instituições financeiras.

dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação, concluir pelo oferecimento de projeto, segui
rá este os tramites regimentais das proposições con
gêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V- não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei:
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.
....................................................................................
....................................................................................



o Congresso Nacional, nos termos do art. 49,
inciso V, da Constituição Federal, decreta:

Art. 1!2 Fica sustada a vigência das Portarias n2

116, de 5 de julho de 2000, que regulamenta o exer
cício da atividade de revenda varejista de combustf
vel automotivo no país e nº 197, de 28 de dezembro
de 1999, que estabelece as especificações de quali
dade mínima para comercialização de gasolinas au
tomotivas em todo o território nacional e define res
ponsabilidades dos diversos agentes da cadeia lo
gística, ambas do Diretor-Geral da Agência Nacional
do Petróleo (ANP),

Parágrafo Õnico. Tornam-se sem efeito todos
os atos praticados com base nas portarias citadas
no caput deste artigo, durante o período de sua vi
gência.

Art. 212 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Justificação

No Brasil, a atividade das distribuidoras de com
bustíveis caracteriza-se pela aquisição de combustíve
is a granel, diretamente dos produtores - as refinarias
da Petrobrás, no caso dos combustíveis derivados de
petróleo e as destilarias, no caso do álcool carburante
-, por seu armazenamento, transporte, controle de
qualidade e comercialização com revendedores vare
jistas, ou diretamente a grandes consumidores.

Sendo, pois, a atividade das empresas distribui
doras basicamente uma atividade de compra e venda
de combustíveis, que nunca esteve englobada no mo
nopólio estatal do petróleo, seu exercício é de caráter
estritamente privado, apoiando-se nos princípios da
livre iniciativa e livre concorrência, que servem de
base para a ordem econômica nacional, conforme
consta do texto da Constituição Federal.

A intervenção do Estado nessa área restrin
ge-se às quotas de produtos a adquirir, preços máxi
mos a praticar, localização e características das ba
ses de distribuição, transportes, fretes e tipos de con-

PROJETO DE DECRETO LEGISUllTlVOS
N1I 587, DE 2000

(Do Sr. Luiz Antonio Fleury)

Susta os efeitos das P'ortarias nll

116, de 5 de julho de 2000, que regula
menta o exercício da atividade de reven
da varejista de combustrvel automotivo
no país e nSl 197, de 28 de dozembro de
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I - sugere a outro Poder a adoção dE~ providên- 1999, que estabelece as especificações
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão, de qualidade mínima para comercializa-
ou o envio de projeto sobre a matéria de sUla iniciativa ção de gasolinas automotivas em todo o
exclusiva; território nacional e define responsablli-

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co- dades dos diversos agentes da cadeia lo-
missões acerca de determinado assunto, visando a gístiea, ambas do Diretor-Geral da Agên-
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da eia Na~ional do Petróleo (ANP).
Câmara. (As Comissões de Defesa do Consu-

§ 12 Na hipótese do inciso I, a indicaç.ão será ob- midor, ~eio Ambiente ,e ,M!norias; d,e Minas
eto de requerimento escrito, despachado pelo Presi- e Enerpla; e de ConstltUlçao e Justiça e de
dente e publicado no Diário do Congressol Nacional. Redaçao)

* Alterado para Diário da CMlara dos DepU/sdos, por Ato
dos Presid8lltes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

§ 22 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em sõmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comissões
competentes,

* Alterado para Diário da CMlars dos Depulados, por Ato
dos Presld8lltB8 das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal da 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação sierá proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável ,a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposiç:ões congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar Elm tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.



CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

Seção"
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. Éda competência exclusiva do Congres
so Nacional:

1- resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

11- autorizar o Presidente da República a decla~

rar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças es
trangeiras tra.nsitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os ca·
sos previstos em lei ·complementar; ~

111 - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do País, quando a au
sência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a in~ervenção

federal, autorizar o estado de sítio, ou súspender
qualquer uma dessas medidas;

Agosto de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 16 43543

sumidores a atender, visando sempre à preservação É, portanto, no intuito de preservar a saúde dos
do interesse público e à correta manutenção do abas- trabalhadores e usuários de combustíveis, a seguran-
tecimento e dos estoques nacionais de combustíveis, ça jurídica, a hierarquia legal e de respeitar o princípio
como estabelece a legislação própria desse setor. constitucional da livre concorrência que vimos apre-

Por não se tratar de atividade dependente de li- sentar a presente proposição e pedir o decisivo apoio
citação, basta o registro da empresa interessada em de nossos nobres pares desta C:asa para que, logr~n-
trabalhar nesse ramo junto à Agência Nacional do Pe- do~ através de sua !ransfor~açao e~ Decreto le~ls-
tróleo (ANP) criada pela lei nº 9.478 de 6 d t latlvo, sustar os efeitos nocIvos d.as citadas Portarias

, _ ' e ag~s o da ANp, possamos defender, sinceramente e sem
~e 1~97, 'para pro~~ver a regulapa~, co~trataçao e subterfúgios, os direitos dos consumidores brasileiros
flsc.ahz;'lç~o das atl~ldades e~onomlcas Integrantes e permitamos a existência de um mercado de com-
da Industna do petroJeo no pais, para dela receber a bustíveis realmente livre em nosso país
respectiva autorização de operação. S I d S - 9 d t d 2'0 O D. .. . . aa as essoes, eagos o e 0.- epu-

Assim, uma vez feito o registro e obtida a auton- tado Luiz Antonio Fleury.
zação para o~erar, passam ás empresas a exercer li- _
vremente a distribuição de combustíveis no país, de- LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
vendo assim manter-se enquanto observarem o res- COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -
peito à legislaç~o pertinente a suas atividades. CEDI

Agora, em contraposição a tudo isso, vem a CONSTITUiÇÃO
Agência Nacional do Petróleo, através da Portaria nSl DA
116, de 5 de julho de 2000, sob o pretexto de "regula- REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
mentar o exercício da atividade de revenda varejista 1988
de combustível automotivo:' ditar normas que, traves-
tidas de prõtãção aos direitos dos consumidores, vi
sam a cercear a livre concorrência e privilegiar os de
tentores do poder econômico, perpetuando o verda
deiro oligopólio que controla, já por vários anos, o se
tor de distribuição de combustíveis no país.

Estipula a citada Portaria, em seu art. 11, que
"caso o revendedor varejista opte por exibir a marca
comercial do distribuidor de combustíveis líquidos de-
rivados de petróleo, álcool combustível e outros com
bustíveis automotivos, deverá vender somente com
bustíveis fornecidos pelo distribuidor detentor da mar
ca comercial exibida," numa clara tentativa de legislar
sobre matéria !9stranha à competência da ANP - que
deveria Iimitar-~, conforme estipula a lei responsá
vel por sua criação a "promover a regulação, a contra
tação e a fiscali:?:ação das atividades econômicas in
tegrantes da indústria do petróleo;' repita·se -, por di·
tar normas restr.itivas no campo do Direito Comercial
que, ademais,_ gontrariam frontalmente o princípio da
livre concorrêt;lçia constante do texto de nossa Carta
Magna. .

Ao autorizar aadição de.até 2,7% benzeno à ga
solina, produtq::altamente cancerígeno, a portaria nSl

197 da ANP vaima contramão das normas internacio
nais de saúda,e expõe mais de 250.000 frentistas a
contaminação,'.Qom a possibilidade de contrair câncer
de medula ou leucemia miótica aguda. Além do mais,
a tolerância à ,presença de chumbo, contraria a pró
pria portaria, que proíbe metais pesados na gasolina.



Regulamenta o Exercício da Ativida
de de Revenda Varejista de Combu8tfvel
Automotivo.

AG~NCIANACIONAL DO PETRÓLEO

PORTARIA N1l116, DE 5 DE JULHO DE 2000

Da Identificação da Origem do Combustível

Art. 11. O revendedor varejista deverá informar
ao consumidor, de forma clara e ostensiva, a origem
do combustível automotivo comercializado.

§ 112 O revendedor varejista poderá optar por exi
bir ou não a marca comercial do distribuidor de com-

o Diretor-Geral da Agência Nacional do Petró
leo - ANp, no uso de suas atribuições, considerando
as disposições da lei n2 9.478, de 6 de agosto de
1997, e da Resolução de Diretoria n2 392, de 5 de ju
lho de 2000, torna público o seguinte ato:

Dispõe sobre a Política IEnergétlca
Nacional, as Atividades Relath,as ao M0
nopólio do Petróleo, institui o Conselho
Nacional de Política EnergétlCill e a Agin
ciaNaclonal do Petróleo, e dá Cl.utl:as Pre
vidências.

LEI NS! 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE~ 1997
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V - sustar os atos normativos do Poder Executi- I - promover o aproveitamento racional dos re-
vo que exorbitem do poder regulamentar ou dos Iimi- cursos energéticos do País, em conformidade com os
tes de delegação legislativa; princípios enumerados no capítulo anterior e com o
......•..........•................•....•..........••..........•.......•..........•.. disposto na legislação aplicável;
.................................................................................... 11- assegurar, em função das características re-

gionais, o suprimento de insumos energéticos às áre
as mais remotas ou de difícil acesso do País, subme
tendo as medidas específicas ao Congresso Nacio
nal, quando implicarem criação de subsídios;

JIJ - rever periodicamente as matrizes energéti
cas aplicadas às diversas regiões do País, conside
rando as fontes convencionais e alternativas e as tec
nologias disponíveis;

IV - estabelecer diretrizes para programas es
pecíficos, como os de uso do gás natural, do álcool,
do carvão e da energia termonuclear;

V - estabelecer diretrizes para a importação e
exportação, de maneira a atender as necessidades
de consumo interno de petróleo e seus derivados,
gás natural e condensado, e assegurar o adequado
funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de
Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de
1:sroques~stratégicos-de-eombustfveis,deque trata
o art. 4 da lei n12 8.176, de 8 de fevereiro de 1991.

§ 112 Para o exercício de suas atribuições, o
CNPE contará com o apoio técnico dos órgãos regu
ladores do setor energético.

§ 212 O CNPE será regulamentado por decreto
do Presidente da República, que determinará sua
composição e a forma de seu funcionamento.

CAPíTULO I
Dos Princípios e Objetivos da Po>lítlca

Energética Nacional

Art. 1Q As políticas nacionais para c:> aproveita
mento racional das fontes de energia viSElrãO aos se
guintes objetivos:

I - preservar o interesse nacional;
11- prõmover oâesenvolvlmento, -amplial o mer-

cado de trabalho e valorizaros recursos energéticos;
111- proteger os interesses do consumidor quan

to a preço, qualidade e oferta dos produtos;
IV - proteger o meio ambiente e promover a

conservação de energia;
V - garantir o fornecimento de derivados de pe

tróleo em todo o território nacional, nos telrmos do § 22
do art. 177 da Constituição Federal;

VI - incrementar, em bases econômicas, a utili
zação do gás natural;

VII - identificar as soluções mais adequadas
para o suprimento de energia elétrica nas diversas re
giões do País;

VIII - utilizar fontes alternativas de (:mergia, me
diante o aproveitamento econômico dos ilnsumos dis
poníveis e das tecnologias aplicáveis;

IX - promover a livre concorrência;
X - atrair investimentos na produção de energia;

XI - ampliar a competitividade do País no mer-
cado internacional.

CAPíTULO 11
Do Conselho Nacional de Política Energética

Art. 212 Fica criado o Conselho Nacional de Políti
ca Energética - CNPE, vinculado à Prl9sidência da
Repúblloa e presidido pelo Ministro de Estado de Mi
nas e Energia, com a atribuição de propor ao Presi
dente da Repóblica poJrticas nacionais e medidas es
pecíficas destinadas a:



Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 100, § l.c, \Jumbinado

com os arts. 60, inciso 11, e 61 do Regimento Interno,
proponho a V. Exa que, ouvido o Plenário desta Comis
são, sejam adotadas as providências necessárias para
realizar ato de fiscalização e controle relativo aos proce
dimentos adotados pelo Poder Executivo para autorizar
a liberação de plantas agrícolas transgênicas no País.

Justificação
Nas últimas duas décadas, a ciência desenvolveu

e consolidou a técnica de transferir genes de uma espé
cie para outra, a chamada engenbaria genética. Os or
ganismos que incorporam genes de outras espécies
são os chamados organismos geneticamente modifica
dos - OGMs, ou organismos transgênicos. Em pouco
tempo passou-se da pesquisa em labbratório para a cri
ação de organismos transgênicos com finalidadé co
merciaI. Hoje já estão à disposição do consumidor de
zenas de produtos derivados de OGMs.

Os organismos e produtos transgênicos repre
sentam um grave risco potencial para o meio ambi
ente e a saúde humana. O conhecimento científico
hoje disponível não é suficiente para garantir a segu
rança e o efetivo controle sobre os efeitos não dese
jados desses produtos. O transgene é hereditário e
vai estar presente na descendência de um organis
mo transgênico ou de um organismo que tenha ad
quirido o transgene por qualquer mecanismo. Uma
vez disperso no ambiente será muito difícil eliminar
um transgene. Uma planta transgênica especialmen
te vigorosa ou agressiva pode se transformar em
uma praga agrícola ou representar uma ameaça
para outras espécies silvestres. O mesmo pode
acontecer com um parente silvestre de um cultivar
transgênico que adquira o transgene. Em matéria de
saúde humana, alimentos contendo transgenes po
dem, por exemplo, causar reações alérgicas ou
transmitir para bactérias que vivem no trato intestinal
humano resistência a antibióticos.

Preparando-se para prevenir e controlar os efei
tos negativos potenciais dos OGMs, o Congresso Na-
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bustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool com- PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
bustível e outros combustíveis automotivos. Nº 34, DE 2000

§ 2º Caso o revendedor varejista opte por exibir (Do Sr. Fernando Ferro e Outros)
a marca comercial do distribuidor de combustíveis lí- ~. ~

quidos derivados de petróleo, álcool combustívet e Pro.poe qu~ a CO~lssaO de.Def~ ~o
outros combustíveis automotivos deverá vender so- Consumidor, Meio Ambiente e Mlnorras fls-
mente combustíveis fornecidos pelo distribuidor de- calize os p~ocedimentos~dotad~pel? Po-
tentor da marca comercial exibida. der ExecutIVO para autorizar a Irberaçao de

§ 3º Caso o revendedor varejista opte por não plantas agrícolas transgêni~s no ~aís. .
exibir a marca comercial do distribuidor de combustí- (Numere-se e encaminhe-se a comls-
veis líquidos derivados de petróleo, álcool combustí- são d~ de!esa do ~onsumidor, meio ambien-
vel e outros combustíveis automotivos, deverá identi- te e mmorlas. Publique-se)
ficar, de forma destacada e de fácil visualização, em
cada bomba abastecedora, o distribuidor de combus
tíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustí
vel e outros combustíveis automotivos fornecedor do
respectivo combustível.

....................................................................................

PORTARIA N2 197, DE 28 DE DEZEMBRO DE
1999

Estabelece o Regulamento Técnico
ANP nl! 006/99, que trata das Especifica
ções de Gasolinas Automotivas em todo
o Território Nacional e define Responsa
bilidades dos Diversos Agentes da Cade
ia Logística.

O Diretor da Agência Nacional do Petróleo 
ANp, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pela Portaria ANP nº 118, de 14 de julho de 1999, e
tendo em vista a deliberação de que trata a Resolu
ção de Diretoria RD nº 640, de 21 de dezembro de
1999, torna público o seguinte ato:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico,
em anexo, que trata das especificações das gasolinas
automotivas que tenham como destino o consumidor
final, comercializadas pelos diversos agentes da ca
deia, em todo o território nacional.

Art. 2º Para efeitos desta Portaria as gasolinas
automotivas classificam-se em:

1- Gasolina A - é aquela produzida no País ou a
importada pelos agentes econômicos autorizados
para cada caso, isenta de componentes oxigenados e
comercializada com o distribuidor de combustíveis lí
quidos derivados do petróleo, álcool combustível e
outros combustíveis automotivos.

11- Gasolina C - é aquela constituída de 76=1 %
de gasolina A e24±1% de álcool etílico anidro com
bustível, conforme determina o Decreto nº 2.607 de
28-5-98.
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cional aprovou, em 1995, a Lei n2 8.974, regulamen- dia 6 de julho deste ano, por seis Ministros de Estado,
tando o uso de técnicas de engenharia genética e a Ii- inclusive o Ministro do Meio Ambiente, o govemo afirma
beração no ambiente de OGMs, visando proteger a sa- o seu irrestrito apoio à introdução no país dos alimentos
úde do homem, das plantas, dos animail) e do meio transgênicos. Concomitantemente, o Govemo omite:-se
am~iente. A r~ferida lei instituiu a C?missão Técni~ completamente em relação à entrada e comercializa-
NaCional de BI~ssegu~nça - eTNBlo, c~'m a funçao ção ilegal de produtos transgênicos no País.
de regular, avall~r os ns~~ e opinar tecnloamente so- O ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Luís Car-
bre todos os ~roJe~os ,e atiVidades env?lvE,ndo .OGMs. los Bresser Pereira, ao apresentar uma publicação

A eTNBlo,fol~cnada p~ra ga!antlr a, máxn~a se- elaborada pela CTNBio para "esclarecer" a opinião
gurança na cnaçao, ~~~Ipulaçao. e IIlberaç~o d~ pública sobre os alimentos transgênicos, afirma que,
OGMs, com base.em cn~enos exclu~lvamente c~en~ífl- "em relação aos produtos transgênicos, por mais que
cos e tendo em vista unicamente o Intereisse publico. se examinem os fatos e as evidências não se verifica
Fatos recentes, todavia" autorizam a susp~i~a de que qualquer perda (...) em termos de segurança biológi-
?s pare?eres da CTNBlo vem sendo decl~lva'?len~e ca e proteção ambiental. (...) Os cientistas da CTNBio
InfluenCiados p~r ~ran.des empresas mlJltmac~o~als (...), após exaustivos estudos concluíram que, desde
d~ st:~jr agroqulmlco, Interessadas ~a comerClallza- que os procedimentos de biossegurança sejam rigo-
çao de,s~mentes d~ plantas tran.sgênlcas; e de produ- rosamente seguidos, são mínimas a chances de
tos qUlmlcos aSSOCiados ao cultIVO destas plantas. ocorrer transferência de gene entre plantas transgêni-

Ainda em 1998, quando a CTNBio aprovou o cas e plantas não transgênicas." Ora, se a ausência
plantio comercial da Soja Round Up Ready (RR) da de risco já está estabelecida, não existe mais a ne-
Monsanto, a data do parecer da CTNBio "coincidiu" cessidade de um parecer conclusivo da Comissão
com a data em que foi assinada a Portaria 764 da Vi- para cada pedido de liberação de organismos trans-
gilância Sanitária, órgão do Ministério da Agricultura, gênicos. Basta à CTNBio estabelecer as normas de
aumentando de 0,2 para 20 PPM o resíduo permissí- biossegurança. O ex-ministro Bresser chega ao ab-
vel do agrotóxico glifosato RR na produção da soja. surdo de afirmar que uma das funções da CTNBio é

A Embrapa, a maior empresa de peisquisa agro- explicitar para a sociedade os potenciais benefrcios
pecuária do país, cuja importância para () desenvolvi- dos organismos geneticamente modificados na agri-
mento e os rumos da agropecuária nacional dispensa cultura. O que, diga-se de passagem, parece que vem
comentários, assinou um contrato com a Monsanto em sendo fielmente seguido pela Comissão, haja vista o
abril de 1997 para introduzir nos seus cultivares de soja fato de que a página da CTNBio na Internet só apre-
o gene de resistência ao glifosato (Round Up). Em senta estudos e documentos destacando os beneffci-
1998, a empresa "manifestou" o seu apoio à solicitação os dos produtos transgênicos e nenhum discutindo os
da Monsanto de liberação para plantio ,comercial da riscos desta nova tecnologia, o que dá bem a medida
soja resistente ao glifosato, vem fazendo uma campa- do equilfbrio e isenção técnica e científica com que a
nha ostensiva em favor das plantas transgênicas, inclu- matéria vem sendo tratada no âmbito do Governo.
sive constrangendo os pesquisadores da. instituição a Finalmente, convém fazer o registro da liberação,
defenderem a posição do seu presidente. nesta ano, de R$285 milhões do Finor- Fundo de Inves-

A CTNBio recusa-se decididamente a exigir da timento do Nordeste, mais da metade do orçamento pre-
Monsanto a elaboração de estudo de impacto ambi· visto, para a construção de uma fábrica na Bahia para
ental como requisito para aprovar a Iiber,ação dt;l Soja produzir o agrotóxico Round Up, da Monsanto. A fábrica
RR no ambiente, contrariando, inclusive, decisã6 judi- vai gerar o impressionante número de 319 empregos.
cial. A despeito do testemunho de renomados cientis- Estes os fatos que justificam a constituição da
tas, a Comissão insiste em afirmar que não existe ne- Proposta de Fiscalização e Controle objeto deste re-
nhum risco de dano ambiental. O mfnimdl que seria de querimento.
se esperar de uma comissão técnica independente, Sala das Sessões, 14 de agosto de 2000.
diante da controvérsia em torno da Soja RR, e consi· /" _
derando a gravidade do tema, seria agir com a máxi- é _.J)"""""" ",.. <:-........ "T/r~ f'"< ,-~." -- ~ ._ •• - ••

.na cautela e exigir a realização do ElA. ".,;""" :u.L;;Z~L· 1'7 IM ~ ;:-; -;~ :.'..

Também o Governo, no conjunto, deveria agir com J-' ~"""''it.{ "'~uI _ r . ~ ~ , v- . . - .~-/"'~u 1-"""'"""c,. Éa máxima cautela, considerando, inclusivl3, não apenas v'

os aspectos ambientais e de saúde humelna, mas tam- .~~ ~.,.x~~"" ""'T'. >-:t"? , A.....

bém econômicos e políticos do tema. Não é, todavia, o ~~::;:=.-? I

que se vem observando. Em nota oficial assinada, no



Brasília, 9 de agosto de 2000
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Art. 1º Esta lei estabelece normas de segu-
MEIO AMBIENTE E MINORIAS rança e mecanismos de fiscalização no uso das

técnicas de engenharia genética na construção,
cultivo, manipulação, transporte, comercializa
ção, consumo, liberação e descarte de organis
mo geneticamente modificado (OGM), visando a
proteger a vida e a saúde do homem, dos animais
e das plantas, bem como o meio ambiente.

OF. TP NI! 168/2000

A sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Nos termos dos arts. 61, I, 100, § 12, 137, ca
put, e 138, h do Regimento Interno desta Casa, en
caminho a V. Exa. o original da Proposta de Fiscali
zação e Controle de autoria dos Deputados Fer
nando Ferro, João Grandão, Padre Roque, Arlindo
Chinaglia e Valdeci de Oliveira que "propõe que a
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias fiscalize os procedimentos adota
dos pelo Poder Executivo para autorizar a libera
ção de plantas transgênicas no País".

Respeitosamente,-Salatiel Carvalho, (PMDB-PE)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEG/SLATIVOS

CeDI

LEI N1l8.974, DE 05 DE JANEIRO DE 1995.

Regulamenta os incisos ii e v do § 111

do art. 225 da Constituição Federal, esta
belece· normas para o uso das técnicas de
engenharia genética e liberação no meio
ambiente de organismos geneticamente
modificados, autoriza o poder executivo a
criar, no âmbito. da Presidência da Repú
blica, a Comissão Técnica Nacional de Bi
ossegurança, e dá outras providências.

Art. 22 As atividades e projetos, inclusive os
de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento
tecnológico e de produção industrial que envol
vam OGM no território brasileiro, ficam restritos
ao âmbito de entidades de direito público ou pri
vado, que serão tidas como responsáveis pela
obediência aos preceitos desta Lei e de sua re
gulamentação, bem como pelos eventuais efei
tos ou conseqüências advindas de seu descum
primento.

§ 1!l Para os fins desta Lei consideram-se ativi
dades e projetos no âmbito de entidades como sen
do aqueles conduzidos ·em instalações próprias ou
os desenvolvidos alhures sob a sua responsabilida
de técnica ou científica.

.§ 21! As atividades e projetos de que trata este
artigo são vedados a pessoas físicas enquanto agen
tes autônomos independentes, mesmo que mante
nham vinculo empregatício ou qualquer outro com
pessoas jurídicas.

§ 31! As organizações públicas e privadas,
·nacionais, estrangeiras ou internacionais, financi
adoras ou patrocinadoras de atividades ou de pro
jetos referidos neste. artigo, deverão certificar-se
da idoneidade técnico-científica e da plena ade
são dos entes financiados, patrocinados, conve
niados ou contratados às normas e mecanismos

.de salvaguarda previstos nesta Lei, para o que de
verão exigir a apresentação do Certificado de Qu
alidade em Biossegurança de que trata o art.6, in
ciso XIX, sob pena de se tomarem
co-responsáveis pelos eventuais efeitos advindos
de seu descumprimento.
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SECRETAI~IA DE VIGILÂNcIA
"~SANITARIA

PORTARIA NI! 764, DE 24 DE SETEMBRO DE 1998
CC)NSULTA PÚBLICA

OBJErrIVO: Proposta de Regulamento
Técnico Sanitário para inclusão de mono
grafia sobre substâncias COIU Ação Tóxica
sobre Animais ou Plantas. cujo registro :Ro
de ser Autorizado no Brasil, em A:tividaaes
Agropecuárias e Produtos Dornissa.iú.tários.

ORIGEM: Laudos toxicoló~icos avaliados
pelo Secretário de Vigilânc1a Sanitária/MS
e dos estudos de resíduos efetuados em
conjunto com a Secretaria de Defesa Agro
pecuáriafllvIA.

O SECRETÁRH::> DE VIGll..ÁNCIA SANITÁRIA. do Mi
nistério da Saúde no uso ge suas atril:~yitões legais e tendo em vista
o disposto na RESOLUÇ'AO CONME O N°5 - de 4 de seternbro de
1995. resolve: ~

Art. 1 Submetelr à Consulta Pública a Proposta de Regu-
1an.1.ento Técnico constante do Anexo desta Portaria (N°l). .

Art. 2 Estabelecer o prazo de 30(trinta) dias a contar da data
de sua publicação desta Portaria, _para que sejalTI apresentadas su
gestões fundamentada.s rc;~lativas à Proposta de RegulaITlento Técnico.
de que trata o art. I acirnla.

Art. 3 Informar que as sugestões deverão ser encaminhadas
por escrito para o .§eguinte endereço: Ministério da Saúde/SECRE
TARIA DE VIGILANCIA SANITARlA. Esplanada dos Ministérios
Bloco O - 9 0 Andar - CEP: 70.058-900 - Brasília-DF.

Art.4 Comunicar que a consolidação do texto final do 4CRe_
gulamento técnico eru cuusa será procedida por esta Secretaria com a
colaboração do Orupo de Trabalho responsável pela proposta elTl
pauta.

GONZALO VECLNA NETO

ANEXO I

PROPOSTA: Retificar na monografia o-o 1 GLIFOSATO.
constante da uRelação d.e Subslâncias com Ação Tóxica sobre Ani
mais ou Plantas, cujo registro pode ser Autorizado no Brasil. eID
Atividades Agropecuárias e Pl·odutos Domissanitários". publicada
através da Portaria nOlO, dé 8 de lTlarço de 1985. Seçãol. página
4618. passando a ter a 8:if:)inte redação:

0-01 OLIFOSA..
a)NolTIe técnico ou conlum: GLIFOSATO(Glyphosate)
b)Sinonírnia: RounduE(R)
c)Nome qufnúco: N-(fosfonornetil)glicina.
d)FórlTIula brute"1.: C3 H8 N 05 P
e)Classe: Herbicida sistêITÚco derivado da glicina.
f)Classificação loxicológica: Produto Técnico ~ Classe IV
g)Persistência c: degradação no ambiente: o princípio ativo

possui persistência CUl<~TA no ambiente.
h)DeslocaIDento no anlbiente: o produto apresenta desloca-

mento peQl.1cno para as regiões vizinhas. .
i)Ernprego agropecuário: autorizado confonne indicado.
Modãlidade de emprego: aplicação em pós-en1.ergência das

ervas daninhas elTl culturas de arneixa, banana. cana-de-açúcar. ca.íé,
cacau, citrus. maçã, neçtarina. pastagens, pêra. pêssego, seringueira,
soja trigo e uva. Aplica'ção en~ pós-emergencia das ervas daninhas e
pré-emergência das culturas de arroz. algodão e rn.ilho. Aplicação
corno maturador de cana-de-açúcar. No cultivo lTÚnimo de arroz e
cana-de-açúcar(elirninação de soqueira).
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Culturas Limite Máximo de Intervalo de S~guran-
Resíduos Ica

Frutas
Ameixa O.2DDm 17 dias
Banana O.02Dom 30 dias
Citms O.2oom 30 dias - -. -- -

Macã 0.2oom 15 dias
Nectarina O.2oDm. 30 dias
Pêra O..2oDm 15 dias
Pêssel!o O.2oom 30 dias
Uva O.2oom 17 dias
CereaiS' .
Arroz(erão) O.2DDm 1(2)
Arroz(com casca) O.50Dm (2)

-Arrozffar-el-o) --~- -- LODDm ____ 1(2)

Milho O.. loom (2)
-

Tri20 O..OSoom '(2)

Sementes de Oleagi-
nosas
Ale:odão 3..0oom 1(2)
Soia 20.0Dom 45 dias
Outrosorodutos
Café(erão) I.Ooom 15 dias
Cacau O.loom 30 dias
Cana-de-acúcar 1..0oom (2)
Pastagens O..200nl 1(2)
SerinlZueira U.N.A (*) -
Limite de Resíduo O,lppm -
não intencional
Fígado e rim de bo- O,lppm -
vinos.caorinos e aves
(*) U.N.A = Uso não alimentar.
(2) Intervalo de Segurança não determÜiado devido a nlodaIidade de
emprego-plantio direto e quebra de donnênciu.

j) Emprego domissanitário. Não autorizado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N!l104, DE 2000
(Dos Srs. Jaques Wagner e Walter Pinheiro)

Dispõe sobre a utilização de pro
gramas de computador na Câmara dos
Deputados.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Infonnática; à mesa; e

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 100. Proposição é toda matéria sujeita à de
liberação da Câmara.

§ 1º As proposições poderão consistir em pro
posta de emenda à Constituição, projeto, emenda, in
dicação, requerimento, recurso, parecer e proposta
de fiscalização e controle.

§ 22 Toda proposição deverá ser redigida com
clareza, em termos explícitos e concisos, e apresen
tada em três vias, cuja destinação, para os projetos, é
a descrita no § 12 do art. 111.

§ 32 Nenhuma proposição poderá conter maté
ria estranha ao enunciado objetivamente declarado
na ementa, ou dele decorrente.

CAPíTULO IV
Das Comissões

TíTULO I
1li&poslç6es Prellmlnares-

REGIMENTO INTERNO DA IV - O relatório final da fiscalização e controle,
CÂMARA DOS DEPUTADOS em termos de comprovação da legalidade do ato,

avaliação política, administrativa, social e econômica
de sua edição, e quanto à eficácia dos resultados so
bre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial,
atenderá, no que couber, ao que dispõe o art. 37.

§ 12 A Comissão, para a execução das atividades
de que trata este artigo, poderá solicitar ao Tribunal de
Contas da União as providências ou informações pre
vIstas no art. 71, IV e VII, da Constituição Fedf!'lral.

§ 22 Serão assinados prazos não inferiores a
dez dias para cumprimento das convocações, presta
ção de informações, atendimento às requisições de
documentos públicos e para a realização de diligênci
as e perícias.

§ 32 O descumprimento do disposto no parágra
fo anterior ensejará a apuração da responsabilidade
do infrator, na forma da lei.

§ 42 Quando se tratar de documentos de caráter
sigiloso, reservado ou confidencial, identificados .com
estas classificações, observar-se-á o prescrito no § 52
do art 98.

RESOLUÇÃO N!l17, DE 1980

Aprova o Regimento Inte,rno da Câ
mara dos Deputados.

SEÇÃO X
Da Fiscalização e Controle

_Art. 6Q~Constituem atos ou fatos suj,eitos à fisca
lização e controle do Congresso Nacional, de suas
Casas e Comissões:

1-os passíveis de fiscalização contêibil, finance
ira, orçamentária, operacional e patrimonial referida
no art. 70 da Constituição Federal;

11 - os atos de gestão administrativa do Poder
Executivo, incluídos os da administraç:ão indireta,
seja qual for a autoridade que os tenha praticado;

111- os atos do Presidente e Vice-Presidente da
República, dos Ministros de Estado, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, do Procuraclor-Geral da
República e do Advogado-Geral da União, que impor
tarem, tipicamente, crime de responsabilidade;

IV - os de que trata o art. 253.
Art. 61. A fiscalização e controle dos atos do Po

der Executivo, incluídos os da administração indireta,
pelas Comissões, sobre matéria de competência des
tas, obedecerão às regras seguintes:

I - a proposta da fiscalização e controle poderá
ser apresentada por qualquer membro ou Deputado,
à Comissão, com específica indicação dOI ato e funda
mentação da providência objetivada;

11 - a proposta será relatada previamente quan
to à oportunidade e conveniência da mC:ldida e o al
cance jurídico, administrativo, político, eoonômico, so
cial ou orçamentário do ato impugnado, definindo-se
o plano de execução e a metodologia de· avaliação;

111 - aprovado pela Comissão o relatório prévio,
o mesmo Relator ficará encarregado dl9 sua imple
mentação, sendo aplicável à hipótese o disposto no §
60 do art. 35;



Justificação

O software livre vem conquistando a cada dia
novos adeptos em todo o mundo: características téc
nicas como a disponibilização dos seus códi
gos-fontes, a possibilidade de o usuário copiar, alterar
e distribuir sem infringir nenhuma lei, além da possibi
lidade de adquiri-los por preço bem abaixo daqueles
praticados pelos softwares proprietários são alguns
dos diferenciais da utilização desse tipo de software.
Isso sem contar a existência de milhares de softwares
livres disponíveis na Internet gratuitamente e o fato de
grandes empresas nacionais e multinacionais terem
migrado para o software livre. Em todo o mundo discu
te-se a livre manipulação dos programas de computa
dor ou ''free software".

Em 1984, era impossível usar um computador
moderno sem a instalação de um sistema operacional
proprietário, fornecido mediante licenças restritivas
de amplo espectro. Ninguém tinha· permissão para
compartilhar programas livremente com outros usuá
rios de computador e dificilmente alguém poderia mu
dar os programas para satisfazer as suas necessida
des operacionais específicas.

O I;l?tado, qC!mo ente fomentador do desenvolvi
mento tecnológico e da democratização do acesso a
novas tecnologias para a sociedade, não pode se fur
tar à sua responsabilidade de priorizar a utilização de
programas abertos. Se as pequenas, médias e gran
des empresas multinacionais já estão adotando pro
gramas abertos, evitando assim o pagamento de cen
tenas de milhões de dólares em licenciamento de pro
gramas, porque deveria o Estado, com uma infinidade
de causas sociais carentes de recursos, continuar
comprando, e caro, os programas de mercado.

Hoje em dia, programas como planilhas, edito
res de texto e bancos de dados são commodities e ex
tremamente caros. Recorrendo-se a softwares livres.
- como o StarOffice - os investimentos públicos po
deriam ser dirigidos à customização desses progra
mas. Programadores adicionais poderiam desenvol
ver sistemas para outras áreas prioritárias.

Na França, a Assembléia Nacional aprovou a
"Resolution 495" que proíbe o serviço público daquele
país, em todos os níveis, de utilizar programas de
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à Comissão de Constituição e Justiça e de contratações realizadas a qualquer título, de progra-
Redação (art. 54» mas de computador.

A Câmara dos Deputados resolve: . ~a!ág~a!o ú~ico. A falta de r:gulamentação não
Art. 1ºA Câmara dos Deputados somente pode- Impedlr~ a hCltaçao ou contra!açao de programas na

rá utilizar em seus sistemas e equipamentos de infor- forma disposta nesta res~luçao. .
mática, programas abertos, Livres de restrição propri- Art: 5º ~sta resoluçao entra em vigor na data de
etária quanto à sua cessão, alteração e distribuição. sua pubhcaçao.

§ 1º Entende-se por programa aberto aquele
cuja licença de propriedade industrial ou intelectual
não restrinja sob nenhum aspecto sua cessão, distri
buição, utilização ou alteração de suas características
originais, assegurando ao usuário acesso irrestrito e

, sem custos adicionais ao seu código fonte, permitin
do a alteração parcial ou total do programa para seu
aperfeiçoamento.

§ 22 Para fins de caracterização do programa
aberto, o código fonte deve ser o recurso preferencial
utilizado pelo programador para modificar o progra
ma, não sendo permitido ofuscar sua acessibilidade,
nem tampouco introduzir qualquer forma intermediá
ria como saída de um pré-processador ou tradutor.

Art. 2º As licenças de programas abertos a se
rem utilizados pela Câmara dos Deputados deverão,
expressamente, permitir modificações e trabalhos de
rivados, assim como a livre distribuição destes nos
mesmos termos da licença original.

Parágrafo único. Não poderão ser utilizados pro
gramas cujas licenças:

1- impliquem em qualquer forma de discrimina
ção a pessoas ou grupos;

11 - sejam específicas para determinado produ
to, impossibilitando que programas derivados deste
tenham a mesma garantia de utilização, alteração e
distribuição;

111 - restrinjam outros programas distribuídos
conjuntamente.

Art. 3º Somente será permitida a contratação e
utilização de programas de computador com restri
ções proprietárias ou cujas licenças não estejam de
acordo com esta resolução, no caso de inexistirem
programas abertos que contemplem a contento o ob
jetivo licitado ou contratado.

Parágrafo único. Dar-se-á preferência, no caso
previsto neste artigo, à contratação de serviços para o
desenvolvimento de um programa, de código-fonte
aberto que contemple as especificações do edital de
licitação.

Art. 42 A Câmara dos Deputados fixará as condi
ções, prazos e formas em que se fará a transição dos
atuais sistemas e programas de computador para
aqueles previstos no art. 111 e orientará as licitações e



Justificação

Atualmente, todas as proposições referentes a
trânsito de qualquer natureza na vias terrestres do
País são encaminhadas à Comissão de Viação e
Transportes, para serem apreciadas.
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computador - incluindo sistemas opera.cionais - de Essas questões de trânsito, mormente com a
código-fonte fechado. Na China, o govElrno determi- instituição do Código de Trânsito Brasileiro, têm-se
nou que todo o sistema computacional cio país migre tornado tão prementes e relevantes, que hoje consti~

para sistemas abertos, a compreensão de que os re- tuem-se na principal pauta da Comissão de Viaçã<1 e
cursos públicos devem estar voltados para progra- Transportes. É notável o fato de que neste momento
mas que facilitem as necessidades de melhorar os tramitam, só na Câmara dos Deputados, 101 propos~

serviços públicos. tas de alteração do Código de Trânsito Brasileiro!
Em vários outros países esse debate cresce a Com a afluência de tantas proposições nesse

cada dia. A recente decisão da justiça Blmericana no âmbito, as questões relacionadas a viação e trans~

aftairMicrosoft levou importantes setorel~ americanos portes acabam sendo postergadas ou abafadas, no
a migrarem os seus sistemas computacionais de c6- seio da própria Comissão à qual deram o nome, o que
digas-fontes fechados para (ree softwart'a. não é desejável.

A Câmara dos Dep~tados, que possui uma rede Em razão do que está a ocorrer, podemos con.
d~ co~putador.es essenCial para os seus, trabalhos le- cluir necessário dividir a atual Comissão de Viação e
glslatlvos ,e aplica uma elevad.? soma del recursos or- Transportes em duas permanentes independentes:
ç~mentános para ~ contrataç?o de proglra~as e se~- uma para tratar de questões relacionadas a transpor-
ViÇOS de manutençao dos eqUipamentos de Informátl- tes e a outra para tratar de questões do trânsito.
ca, dos sistemas e das conexões das eslações de tra- ' . _ . . .
balho e servidores, não poderia manter-se alheia a A Comls~ao do TrânSito torna-se Viável na.medl-
essas iniciativas. Neste sentido, vimos apresentar da e,m que, dOIS ~nos.ap6s ~ sua ~ntrada em vigor, o
este Projeto de Resolução estabelecendo as condi- Cód~go de TrânSito ainda na? se Implantou em su~
çóes necessárias para que haja a migraç;ão dos siste- plenitude e vem gerand? mu~?s proposta.s alternatl-
mas proprietários para os sistemals de códi- vas em ~orno de seus diSPOSitiVOS, como Já estamos
gos-fontes, os quais asseguram as conclições neces- presenCiando.
sárias para o perfeito funcionamento dos serviços da Sem sombras de dúvidas, à proporção em que
Rede de Dados da Câmara dos Deputados. se implanta o Código de Trânsito, novas propostas

Sala das Reuniões, em 9 de agosto de 2000. - s~rgirão. P~es~midas n~essárias. a?aptaç~es do C~-
Deputado Jaques Wagner PT-BA - Dl~putado Wal- digo de TranSito à realidade brasileira serao requen-
ter Pinheiro PT-BA. ' das por parte dos diferentes segmentos envolvidos

, com o trânsito: pedestres, condutores, autoridades,
PROJETO DE RESOLUÇÃO NR 105:, DE 2000 administração, fiscalização e controle. Principalmente

(Da Comissão Especial Aplicação a municipalização do trânsito é algo que, encontran-
do Código de Trânsito) do-se ainda incipiente, deverá render muito em ter-

Institui, no âmbito das Comissões mos de propostas e de pareceres.
Permanentes, a Comissão do Trânsito. Todas essas questões deverão vir à baila sem

(Apense-se ao Projeto de Resolução que possamos impedí-Ias, porque o trânsito é algo
nº 63, de 2000) que faz parte do desenrolar do dia-a-dia do cidadão,

A Câmara dos Deputados resolve: esteja ele andando ou conduzindo um veículo; sendo
Art. 1º Fica instituída, no âmbito dEIS Comiásões ele o responsável ou a vítima de acidentes; sendo ele

Permanentes, a Comissão do Trânsito, destinada a o infrator ou o autuador.
apreciar as questões referentes ao trânsito de qual- Muitas vezes há que se redefinirem ou se carac-
quer natureza nas vias terrestres do território nacio- terizarem cada vez melhor esses papéis, e os direitos
nal, abertas à circulação, regidas pela Código de e os deveres de cada um desses referidos segmen-
Trânsito Brasileiro. tos, para não gerar dúvidas quanto ao mérito, nem in-

Art. 22 Esta resolução entra em vi~lor na data de justiças. Todas essas questões deverá a Comissão de
sua publicação. Trânsito apreciar.

Também o trânsito tornar-se mais complexo
com a evolução urbana. Novas interfaces surgirão
com o ordenamento urbano e com as matrizes de
transporte e de viação. A Comissão de J"rânsito deve
rá apreciar essas questões com a ótica própria, devi
da e inerente ao trânsito, o que seria difícil ser realiza-



IV - HOMENAGEM

o SR. PRESIDENTE (Geraldo Magela) 
Finda a leitura do expediente, passa-se à

O autor do requerimento sessão solene em ho
menagem ao centenário do Jornal de Piracicaba é o
Sr. Deputado José Machado, do PT de São Paulo.

Tenho a honra de convidar para compor a Mesa
a Sra. Antonietta Rosalina Cunha Losso Pedroso, Di
retora-Gerai do Jornal de Piracicaba (palmas); o Dr.
Paulo Cabral, Presidente da Associação Nacional de
Jornais (palmas); o Exmo. Sr. Antônio Carlos Mendes
Thame, Secretário de Recursos Hídricos do Estado
de São Paulo e Deputado Federal licenciado (pal
mas); e o Exmo. Prefeito de Piracicaba, Dr. Humberto
de Campos (palmas).

Tenho a satisfação de registrar a presença do
Deputado Estadual Roberto Turchi de Morais; da Sra.
Maria Lúcia D'Apice Paez, Pesquisadora da Embra
pa; do Dr. Paulo Brasil Paez, também representando o
corpo de pesquisadores da Embrapa; e da Sra. Eroti
des Gil Bossmard, representando o Grupo Cosam.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Magela) 
Convido para fazer uso da palavra o Exmo. Deputado
José Machado, autor da prorrogação.

O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Pronuncia o
seguinte 'discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados; lima. Sra. Antonietta Rosalina Cunha
Losso Pedroso, Digníssima Diretora do Jornal de
Piracicaba; limo. Sr. Lourenço Jorge Tayar,
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do por uma Comissão de Viação e Transportes, cuja Digníssimo Diretor-Executivo- do Jornal de
ótica deverá estar mais voltada para esses setores. Piracicaba; Exmo. Sr. Prof. Humberto de Campos,

Vemos, pois, que será extensa a tarefa para o Prefeito Municipal de Piracicaba; Exmo. Sr. Deputado
tratamento devido das questões referentes ao trânsi- Federal Antônio Carlos Mendes Thame, Digníssimo
to, as quais para serem desempenhadas com eficiên- Secretário dos Recursos Hídricos do Estado de São
cia necessitarão da interveniência de uma comissão Paulo; Exmo. Sr. Deputado Roberto Turchi de Morais,
específica, composta de parlal1'\entares cujos interes- Digníssimo Deputádo à Assembléia Legislativa do
ses estejam essencialmente voltados para as minúci- Estado de São Paulo; Exmo. Sr. Barjas Negri,
as do trânsito. Digníssimo Secretário-Executivo do Ministério de

Em vista disso estamos propondo a criação, Estado da Saúde; Sr. Paulo Cabral, Presidente da
nesta Casa, no âmbito das Comissões Permanentes, Associação Nacional de Jornais; Sr. Professor
da Comissão do Trânsito, a qual, apoiada pelas carac- Antônio Roque Dechen, Digníssimo
terísticas específicas fixadas pelo Regimento Interno Diretor-Presidente da Fealq/Piracicaba; Sra. Erotides
da Câmara, pC!>derá atender adequadamente a todas Gil Bossmard, Gerente do Grupo Cosam; Sr. Antônio
as questões de trânsito doravante pendentes, e ca- Carlos Copatto, Digníssimo Gerente Administrativo
rentes de equacionamento. do Jornal de Piracicaba; Sr. Joacir Cury, Digníssimo

Pelo exposto, esperamos a aprovação desse Editor do Jornal de Piracicaba; Sr. Fernando
Anteprojeto de Resolução pelos ilustres deputados. Antônio Souza Bemerguy, Digníssimo Presidente da

Sala da Comissão, 9 de agosto de 2000. - De- Associação Brasileira de Educação Agrícola
putado Ary Kara, Presidente da Comissão Especial Super~or;_Sr. Sérgio.Furtuoso, ~igníssi~o ~iretor da
Aplicação do Código de Trânsito. Assoclaçao Comerciai e Industrial de Piracicaba; Sr.

José Osmir Bertazzoni, Digníssimo Presidente do
Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de
Piracicaba; Sra. Lúcia Catai, do Departamento de
Marketing do Jornal de Piracicaba; Sr. Airton Vieira,
fotógrafo do Jornal de Piracicaba; Sr. José Roberto
Pontin, motorista do Jornal de Piracicaba, em nome
do qual saúdo todos os funcionários do Jornal de
Piracicaba.

Registro, com muita honra, carta endereçada
pelo Deputado Federal José Dirceu, lamentando não
poder estar presente a esta sessão solene, mas cum
primentando toda a diretoria e o corpo administrativo,
funcionários e jornalistas do conceituado Jornal de
Piracicaba.

No longínquo 4 de agosto de 1900, lá se vão
cem anos, nascia, sob a batuta de um grupo de inte
lectuais da então pequenina porém progressista Pira
cicaba, sob a liderança de Manoel Buarque de Mace
do, uma folha diária de longevidade certamente não
imaginada por seus fundadores, o Jornal de Piraci
caba.

O Jornal de Piracicaba completou, no dia 4 de
gosto do corrente ano, cem "anos de gloriosa e profí
cua existência.

Neste 15 de agosto, estamos todos reunidos em
sessão solene da Câmara dos Deputados com a finali
dade de homenagear essa instituição centenária da im
prensa brasileira, para júbilo dos piracicabanos e, por
que não dizer, de todos os brasileiros. Afinal de contas,
quantos órgãos de imprensa brasileiros que nasceram
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nos albores deste século puderam sobreviver por tanto importância da higiene para a saúde; pela necessida-
tempo resistindo a tantas vicissitudes? Que explicações de de se ter um matadouro municipal; sobre as péssi-
temos para esse extraordinário milagre? mas condições da água servida à população, etc.,

É com muita admiração que me deixo levar pela etc., etc.
imaginação para reconstruir a inacreditável trajetória Vejam os senhores que a agenda do início do
de um matutino que testemunhou o desenrolar do sé- século teima em resistir aos tempos e, ainda hoje, cla-
culo mais instigante e mais pleno de fatos. marcantes ma por soluções. É claro que hoje temos em Piracica-
da civilização cristã, apenas para fazer um recorte na ba um teatro digno desse nome, mas é incrível que,
história da humanidade. na semana passada, esta Casa tenha debatido e vo-

Neste fabuloso século XX, que se encerra daqui tado matéria que diz respeito aos malefícios do fumo.
a alguns dias, o mundo sofreu o impacto impiedoso Os temas da febre aftosa e da qualidade da água são
de duas grandes guerras mundiais e de um cataclis- velhos conhecidos nossos. A luta continua.
mo econômico que foi a grande depressã.o dos anos Seria ocioso e cansativo listar as inúmeras inici-
30. Viu eclodir a Revolução Russa e em Gonseqüên- ativas do Jornal de Piracicaba, em defesa dos inte-
cia a propagação dos ideais do socialismo, cuja dé- resses do povo de Piracicaba e região, do dia da sua
bicle foi simbolizada com a Queda do Muro de Ber- fundação até os dias de hoje. É imperioso, porém, re-
Iim, e amargou a absurda guerra do Vietnã. gistrar que esse prestigioso matutino integra visceral-

Este século de tantos progressos e contradi- mente a vida da cidade, incorporando-se às suas lu-
ções gerou, finalmente, nova e espetacular revolução tas, esgrimindo novas idéias, clamando por progres-
tecnológica, cujas conseqüências para o sistema so, qualidade de vida, justiça social e ética na política.
econômico-social ainda não são completamente Cumpre, assim, os ideais dos seus fundadores
compreendidas, mas que foram suficientes para alte- de fazer dessa folha diária um órgão dos interesses
rar radicalmente os paradigmas de relacionamento locais, tendo principalmente em mira o progresso da
entre os povos. cidade. Mérito indiscutível, justiça seja feita, dos diri-

No plano nacional, o JP, como é carinhosamen- gentes que se sucederam ao longo da existência do
te conhecido, testemunhou fatos marcantes da vida jornal e também ao seu corpo de redatores, jornalis-
brasileira, tão plena igualmente de avanços e vicissi- tas e funcionários em geral.
tudes: a Revolução dos Tenentes; a Coluna Prestes; a Apanho uma carona no sumário biográfico do
Revolução Constitucionalista de 1932; a crise da eco- JP para registrar nos Anais da Câmara dos Deputa-
nomia cafeeira do início da década de 30; a intentona dos brevíssimo pedaço da saga da família Losso, que
comunista de 1935; as ditaduras civil e militar; o suicí- assumiu a direção do jornal em março de 1939:
dia de Vargas; a perda do Campeonato Mundial de Em 1939, no mês de março, o Jornal
Futebol de 1950; as conquistas desse mesmo campe- de Piracicaba passa para a direção da em-
onato em 1958, 1962 e 1970; a renúncia de Jânio; o presa J.R. Losso e Cia., constituída por
impeachment de Collor, e tantos outros 11atos nacio- José Rosário Losso, Fortunato Losso Netto
nais marcantes. e Eugênio Luiz Losso.

O Jornal de Piracicaba, não obstante, reivindi- Em razão da Segunda Grande Guerra
ca simplesmente ser "um órgão dos interesses locais, e do fato de o Brasil ser inimigo do Eixo, o
tendo principalmente em mira o progresso da cidade italiano José Rosário Losso, avô e bisavô
e do Município em que vê a luz". Essa frasE~ está escri- dos atuais proprietários, compelido, deixa,
ta no Editorial do primeiro número do matutino. E, três anos depois, a direção da empresa. Os
como órgão dos interesses locais, cumpriu com es- irmãos Fortunato Losso Netto e Eugênio
mero sua missão. Luiz Losso, brasileiros natos, assumem o

Começou incorporando-se à reivindicação do Jornal de Piracicaba, em 1942, através da
povo piracicabano pela construção de um teatro dig- empresa Irmãos Losso.
no desse nome e segue brandindo pela organização Os dois irmãos dão novo fôlego ao JP.
de uma orquestra em Piracicaba; por subsídios a se- Arrojados, os novos proprietários descorti-
rem doados aos mendigos da cidade; por providênci- nam um horizonte aberto de conquistas, in-
as - imaginem - para amenizar o incômodo que os ventividade, realizações, sempre tendo o
seresteiros causavam ao sossego público; por provi- bem-estar dos piracicabanos como alvo.
dências em defesa da revitalização da rua do porto; Pensando no futuro, saíram da máqui-
pela conscientização sobre os malefícios do fumo e a na plana, de 1910, para uma rotoplana, em
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1967, aumentando o número de páginas e à façanha da travessia centenária do jornal. De outra
cadernos, inserindo fotos com as facilidades parte, e sobretudo, porque, ao homenagear o JP, fa-
criadas por uma clicheria própria, inteira- ço-o também à cidade de Piracicaba e. seu maravilho-
mente construída e montada por Eugênio, o so povo, a quem devo a honra de representar nesta
filho mais velho do patriarca da família, que, Casa.
além de pintor consagrado, era inventorcom engenho e arte. Piracicaba completou, no último dia 12 de agos-

to, 233 anos e pode contabilizar na sua história mara
A vinda dos primos Antonietta Rosalina

e José Rosário, nos anos 70, coincidiu com vilhosa fatos marcantes como o de estar sepultado
em seu solo Prudente de Morais, o primeiro Presiden-

nova leva de investimentos, já, agora, olhos te civil da República.
postos no Terceiro Milênio.

Com o apoio do irmão mais novo, O centenário do Jornal de Piracicaba também
--Fortunato, partiram, _ primeira -e segunda é fato marcante dessa história, como o é o centenário
gerações unidas ..., para a reformulação de fundação da Escola Estadual de 1Q Grau Morais
gráfica, substituindo o sistema tipográfico a Barros, ambas instituições curiosamente fundadas no
quente pelo sistema de fotocomposição e mesmo longínquo 4 de agosto de 1900. E como será
impressão em off seI. marcante, no próximo ano, o centenário de fundação

Em 1995, o jornal passa a ser total- da não menos gloriosa Escola Superior de Agricultura
mente digitalizado, ganha novo parque in- Luiz de Queiróz, da Universidade de São Paulo.
dustrial, um aspecto moderno, desenvolto, Não poderia encerrar meu pronunciamento sem
propiciando maior campo visual. As i1ustra- antes mencionar os traços de independência e impar-
ções, mapas e gráficos passam a ser usados cialidade com que o Jornal de Piracicaba tem se ca-

- no-dia-a-dia--completando as matérias~a cor __ ra~t_erizado na sua relação ao longo dos anos com a
chega ao matutino e as fotos ganham novo sociedadeplracícabana e comospotteres constituí-
destaque; as colunas dispostas em módulos dos locais. Meu testemunho nesse aspecto é elo-
permitem leitura fácil e mais rápida. qüente. Meu primeiro contato com o JP, no início da

Registro magistral da história do Jornal de Pi- década de ao, foi na condição de dirigente do PT de
racicaba podemos encontrar no livro re- Piracicaba, então recém-criado.
cém-publicado "Pena, Escudo e Lança _ cem Anos Nas antigas e modestas instalações da rua Mo-
do Jornal de Piracicaba", de autoria dos piracicaba- rais Barros fui recebido com fidalguia por Geraldo Nu-
nos ilustres Samuel Pfromm Netto e Carlos Roberto nes, seu Redator-Chefe à época, cuja ausência no
Sodero Martins. dia de hoje por razões de enfermidade é muito senti-

Volto ao ponto inicial deste meu modesto pro- da, tenho certeza, por todos nós. A Geraldo Nunes
nunciamento para indagar novamente: que explica- endereço minhas calorosas homenagens e meus
- d agradecimentos.

çao po emas compulsar para esclarecer o milagre da
marca dos cem anos do Jornal de Piracicaba? Quando Prefeito da cidade, tive do Jornal de Pi-

Só há uma resposta possível: perseverança, racicaba tratamento sempre independente e crítico,
senso de responsabilidade empresarial e profissio- porém jamais desrespeitoso, fato que registro com
nal, vocação para a atividade de imprensa. Essa vo- muito agradecimento e admiração. Na condição de
cação do fundador Manoel Buarque de Macedo é in- Deputado Federal, tenho tido, como outros políticos
questionável. Como é inquestionável a vocação dos da cidade também o têm, o espaço sempre disponível
seus companheiros de aventura, o primeiro Reda- para prestar contas do meu trabalho na Câmara dos
tor-Chefe do jornal, Antônio Pinto de Almeida Ferraz Deputados e expor com independência meu pensa-
o Antoninho, e o Diretor-Gerente Alberto da Cunh~ mento sobre .temas políticos variados de interesse
Horta. A família Losso pegou o bastão em 1939 e, geral.
com enorme êxito, trouxe-o até os nossos dias, mercê Concluo este pronunciamento, agradecendo
também dos atributos antes consignados aos i1ustres- aos Srs. Deputados e aos ilustres convidados a pre-
fundadores. sença. Meus agradecimentos extensivos aos zelosos

Sr. Presidente, sinto-me orgulhoso e honrado de funcionários da Câmara dos Deputados, que deram
ter sido o autor do requerimento para a realização sustentação logística e operacional para o bom êxito
desta singela homenagem. Esse sentimento expli- desta cerimônia.
ca-se em parte pelo respeito e admiração que devoto Vida longa ao Jornal de Piracicaba!



te?
O SR~ JOSÉ MACHADO - Com prazer, Exce

lência.
O Sr. Paulo Paim - Era minha intenção subir à

tribuna para falar em nome do Partido dos Trabalha
dores. Porém, na qualidade de autor do reiquerimento
sessão em homenagem ao centenário do Jornal de
Piracicaba, com brilhante pronunciamento, V. Ex!! de
ixa clara a posição do nosso partido. A homenagem
que esta Casa presta ao Jornal de Piracicaba é tam
bém a de toda aimprensa brasilejra que, no meu en
tendimento, é responsável, crítica e denuncia, quan
do deve fazê-lo, ajudando a construir a cidadania. Ao
longo desses cem anos, foi e é um marco na mídia
deste País, pela sua postura íntegra, séria e respon
sável. O Jornal de Piracicaba completa cem anos de
luta, de uma linda história que ficará registrada nos
Anais da Casa. Deputado José Machado, ao apartear
V. Ex!!, quero homenagear aqueles tantos profissiona
is que ao longo de sua vida construíram e dirigiram
esse jornal. Como disse V. Exi , vida longla ao Jornal
de PiraCicaba! Vida longa à imprensa livre e sobera
na! Peço ao Plenário uma salva de palmas ao Jornal
de Piracicaba. (Palmas.)

O SR. JOSÉ MACHADO - Agradeço a V. Ex!,
Deputado Paulo Paim, o aparte, que incorporo ao
meu pronunciamento em nome da bancada do PT. É
uma honra muito grande para mim, na condição de in
tegrante dessa bancada.

Registro, ainda, a presença do ilustre Presiden
te da Câmara Municipal de Piracicaba, Sr. Jorge Ro
drigues Martins, que abrilhanta esta cerimônia tão im
portante e emocionante para todos nós, principal
mente para os piracicabanos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PHILEMON RODRIGUES - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Magela) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PL 
MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Ora. Antonietta,
senhoras e senhores, ocupo a tribuna para
parabenizar o Jornal de Piracicaba pelo seu
centenário e pelo seu pioneirismo. E o faço com as
palavras do Líder do PPS, Deputado João Herrmann
Neto, impossibilitado de estar presente a esta sessão,
em virtude de problemas de saúde de sua esposa, D.
Jussara, que neste momento está sendo operada.

Sr. Presidente, a imprensa livre, independente e
justa deve ser reconhecida como [ )nto de equilíbrio
em defesa da sociedade brasileira, muitas vezes in-
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O Sr. Paulo Paim - Permite-me V. Exl um apar- justiçada por medidas prejudiciais aos seus interes
ses. É bom que a imprensa esteja sempre à frente
dos graves problemas que envolvem esses interes
ses.

Parabéns a este grande jornal pelo seu centená
rio. Parabéns à imprensa que não se omite, que não
recua no dever de informar à sociedade brasileira os
acontecimentos do seu interesse.

Sr. Presidente, peço a V. ExB que publique na ín
tegra nos Anais da Casa o discurso que infelizmente o
Deputado João Herrmann Neto não pôde profe
rir.(Palmas.)

PRONUNCIAMENTO A QUE SE
REFERE O ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nossos
amigos de Piracicaba e, em especial, os que aqui es
tão presentes para atestar o pioneirismo do nosso
grande jornal.

Em seu poema O Livro e a América, canta
Castro Alves:

Por uma fatalidade,
Dessas que descem do ATém,
O século que viu Colombo
Viu Gutemberg também.
Quando no tosco estaleiro
Da Alemanha o velho obreiro
A ave da imprensa gerou,
O genovês salta os mares,
Busca um ninho entre os palmares
E a pátria da imprensa achou!

Na beleza dos seus versos, nosso grande poe
ta condoreiro acaba chamando a atenção para um
dado histórico que a muitos tem passado desperce
bido: a América e a imprensa para o mundo de en
tão surgiram ao mesmo tempo! "E isso como uma
fatalidade", diz o artista, empregando a palavra em
seu sentido exato, ou seja, como algo que tinha de
acontecer.

Nada mais exato. Nossas Américas sem sombra
de dúvida são a terra fértil onde a imprensa pôde
prosperar e atingir como hoje sua culminância.

Isso então explica, com maior clareza, a razão
pioneira que levou alguns grandes idealistas a insta
lar, em Piracicaba, o Jornal de Piracicaba, cujo cen
tenário, hoje, temos o orgulho de comemorar.

Pioneirismo, idealismo, audácia? Ou tudo isso
junto? Vamos ver.

Nos idos de 1900, a cidade de Piracicaba já era
mais que centenária. Porto fluvial de relevo, onde
atracavam navios de algum calado, passagem natural
desde sempre para quem buscava as sumarentas mi-
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nas de Cuiabá, o Município possuía população de vida, seja na tribuna parlamentar, seja na redação do
25.374 habitantes, com população predominante- jornal, encontramo-nos com a mesma perplexidade.
mente rural, uma vez que cerca de 15 mil almas vivi- Biblicamente, os judeus são o povo escolhido. É
am no campo. que fazemos o apostolado do ar puro, da luz clara, so-

Vale destacar que na área urbana quase 30% mos o sal da terra. E é muitas vezes o ser escolhido, o
das pessoas eram de origem estrangeira, e entre elas ser o tempero do mundo que querem usar contra nós
falava-se o alemão, o italiano, o espanhol, o árabe dos na tentativa de nos estigmatizar.
sírio~ e ~ in~onfu~dível port~guês de Lisboa. Possuía Repudiamos e seguimos em frente, galhardos,
u~a Industn~ têxtil qu~ vendia,e exportava sua produ- como faz o Jornal de Piracicaba. É que mais do que
çao. Suas cnanças e Jovens ?Ispun.ham de 9u~se 30 seu justificado orgulho e reconhecida abnegação, a
escolas para os estudos básIcos e Intermedlános. cidadania necessita de sua verdade.

Assim, se ~uiser~osexaminar as co~~ições da Verdade, isso mesmo! Num jornal, as palavras
, cidade no Brasil da vl~~da .d? século, venflcaremo~ não podem ser usadas para esconder o pensamento,
q~e, de algu,ma forma~ Ja eXibia p~rte da sua potencl- mas ao contrário para abrir os espaços, ventilar os des-
ahdade socloeconômlca que hOJe, pelo assombro, vãos históricos onde se escondem os inimigos da cida-
nos orgulha., . dania. Assim entendo a imprensa: se algo acontecer co-

, Claro qu~ u.":l Jornal, lançado numa cld_ade ~ue migo, ou seja, com a cidadania; se algo acontecer aos
assim progredia, ma prosperar. No entanto, nao eXiste excluídos sociais, ou seja, com toda a Nação, tudo sal-
relação de causalidade imediata entre progresso e tará primeiro para os cabeçalhos dos jornais, como pro-
grande imprensa, porque ,aquele reproduz o en!re- testo e condenação. Depois, insere-se no cerne mesmo
choque das forças econômicas que atuam num pais e dos editoriais, em que se comporão propostas de solu-
numa região, enquanto esta necessita, vi,talmente, ~a ção. Se isso incomoda, incomoda os que mentem. Se
audácia dos que sabe~ que escrever e I~formar sao isso revolta, revolta aqueles que fazem do poder um jar-
as formas de esclareCimento e aculturaçao de que a dim de delícias egoístas a que a cidadania não pode -
cidadania ne~essita para se i~stitucionaliza~. E, no nem quer, aliás - atingir.
caso, a questao é mais de arroJo do que de nqueza. Os diretores, administradores e jornalistas da

E arrojo, audácia e determinação não falta~am centenária gazeta noivacolinense sal;>em entender o
aos criadores e aos continuadores do Jornal de Plra- significado do desafio do Terceiro Milênio. Sabem que
cicaba, administradores e jornalistas. sua heróica e brilhante trajetória, seus cem anos de

Isso explica a permanência e a grandeza do jor- informação e história, ganham outros sentidos, novos
nal? Explica. Os poderosos temem a imprensa, por- rumos, diferentes abordagens, distintas visões do seu
que temem a verdade. Sabem, esses homens, como papel de informar e de formar cidadania.
dizia Spino2:a, que, uma vez afastada a ignorância, Reconhecem que, a partir de agora, com a força
cessaria o deslumbramento, o único meio pelo qual da nova economia, da adoção de tecnologias mais
sua autoridade é mantida. O poder vive do deslum- avançadas, da notícia em tempo real, da Internet, dos
bramento que o cega. A imprensa vive da verdade, cabos de fibra ótica, formar cidadãos ganha contornos
que a ilumina. E a seu tempo, e a sua gente. mais dramáticos, porque mais exigentes serão as pes-

Perseguições, injúrias, ameaças, o pavor? Sim. soas a serem informadas. Uma notícia escrita e veicula-
Tudo menos o medo. Por vezes a incompreensão, por da nas novas mídias, lida e interpretada em tempo real,
veze~ o desespero, mas no revezamento, na direção imediatamente recebe!á observa~ões, apoios, críticas,
ao futuro, o bastão tem de ser passado. E será. protestos. Todos estarao alertas nao apena~ com o qu~

Não importam, a rigor, incompreensões e per- se escrE;ve, mas com~ se escreve, ~ ~omo ISSO retroall-
seguições. Assistindo, de perto, aos horrores do na- mentara novas maté!las: outras notlcla~. 'A'

zismo, Stefan Zweig, grande escritor e judeu austría- O Jornal. de ~Iraclcabado Terceiro MIJemo, pela
co exclamava: força e determlnaçao dos novos tempos, pela compre-

, ensão dos seus diretores, do seu corpo administrativo e
Qual o motivo, qual o sentido, qual.o, 00- da sua redação, deixará de serapenas um jornal nasci-

jetivo dessa perseguição absurda? DIZiam: do no último ano do penúltimo século do Segundo Milê-
não vivam conosco. Mas não lhes diziam onde nio. Passará a ser o Jornal de Piracicaba hi-tech,
viver. Dava":,-Ihes a cul~a m~s negavam-lhes up-to-date, sem, contudo, perder sua vinculação com a
qualquer meio de se penitenciarem dela. grandeza e tradição da gente piracicabana.

Assim também ocorre com os apóstolos da li- Vocês não serão, apenas, o Jornal de Piracica-
berdade, que, em determinados instantes da nossa ba. E isto já seria demais. Vocês são a Piracicaba
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mesma, nosso rio de lágrimas, nosso campo de bata- atender, sempre com profissionalismo e isenção, às
lha, nosso bosque de repouso e paz. necessidades de um público crescente, cuja base 10-

A cidade resistiu e resiste a todas as crises. Veio caliza-se em uma das mais prósperas regiões do
do Império à República, ofereceu à tenra Flepública seu País.
primeiro Presidente civil, Prudente de Morais. Enfrentou Piracicaba, como se sabe, é uma das maiores
as mutações agras de uma sociedade rural para outra cidades interioranas do Brasil. Tendo participado his-
industrial. Apegou-se ao dinamismo dos dias moder- toricamente do desenvolvimento regional, e estando
nos, venceu os anos de chumbo da repres13ão e do arbí- sempre à altura do grande progresso industrial do
trio e, hoje, é só pujança, é só entusiasmo. .A pujança e o Estado de São Paulo, o Município apresenta hoje
entusiasmo que o Jomal de Piracicaba tão bem sabe uma das lideranças estaduais com atuação importan-
difundir, com alarde mais que justificado. te no cenário econômico e social.

Vamos, pois, comemorar. ~, portanto, a uma população dinâmica e politi-
Sr. Presidente, Srs. Diretores do no!)so jornal, no zada que o Jomal de Piracicaba vem servindo nes-

fundo do coração de cada um de nós existe pequena se século, prestando informações de primeira quali-
chama, uma chamazinha de nada, mas Éi com ela que dade. Absolutamente sintonizado com as crescentes
alimentamos todos os nossos sonhos, nossas gran- necessidades do Município, que, por sua vez, acom-
des esperanças. Pois o Jornal de Piracicaba, ano a panhava o acelerado ritmo de desenvolvimento do
ano, nesses cem anos que se foram e nesse novo Estado e do País, tornou-se uma empresa de suces-
centenário que já começa a ser contado, ensina-nos so, exemplo de boa administração e saúde financeira,
que viver, persistir é não permitir que essa chama se sempre em dia com novas tecnologias e sobretudo
apague. Não se apagará. Eu sei. sempre afinado com os interesses do público leitor.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Ma!~ela) - Reite- E é cada vez mais atento e exigente esse públi-
ro, com muita satisfação, que está prese·nte o Sr. Jor- co leitor. Num universo tomado pelo poder da informa-
ge Rodrigues Martins, Presidente da Câmara Munici- ção, em que a comunicação é a atividade base per-
pai de Piracicaba. Registro também a pn~sença do Sr. meando todas as outras, avulta o papel da imprensa
Vrejhi Sanazar, Diretor do jornal O Diáric., de Osasco. responsável pela formação da opinião pública e do

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Ml:lgela) - Dra. debate crítico no País.
Antonietta Rosalina Cunha Losso Pedroso, Dr. Paulo Nesse contexto, o Jornal de Piracicaba tem
Cabral, Sr. Antonio Carlos de Mende!l Thame, Sr. sido um exemplo da melhor imprensa, fugindo ao sen-
Humberto de Campos, Sras. e Srs. Delputados, se- sacionalismo, evitando o jugo político, insistindo em
nhoras e senhores, é com imensa satisfação que pre- informar com lisura, clareza e aguçado senso de par-
sidimos esta sessão solene comemorativa do cente- ticipação democrática.
nário do Jornal de Piracicaba. Com essa tendência, manteve cativo o público

A exaltação sempre devida ao papel da impren- que soube construir; manteve-se fiel aos interesses
sa encontra, neste caso, ensejo exemplaLr: o jornal ho- do Município onde nasceu; manteve-se atento à histó-
menageado apresenta, em cem anos ele existência, ria do País, permanecendo como voz ativa no registro
um percurso que em tudo corrobora a ética, a inde- e comentário dos acontecimentos locais e nacionais.
pendência e o compromisso com o lelitor, exlgidos Nossos cumprimentos, pois, aos dirigentes, aos
pelo bom jornalismo. :. jornalistas e a toda a equipe de funcionários do jornal,

Além disso, pode orgulhar-se de ser um dos com especial menção aos integrantes da família Los-
poucos periódicos brasileiros de tão I()nga história, so, que o dirige há 70 anos com responsabilidade cí-
caminhando, passo a passo, contra toclps as dificul- vica e descortino. Que esse percurso brilhante perdu-
dades até o atual estágio de desenvolvimento. re por tantos outros anos, conferindo ao Estado de

Acompanhando dia após dia o desenrolar do sé- São Paulo e ao Brasil o mérito de apresentar uma tra-
cuia XX, o Jornal de Piracicaba mostrou-se teste- diçâo jornalística de tamanha qualidade. (Palmas.)
munha fidedigna de um sem-número de transforma-
ções no cenário nacional. Desde a consolidação do V - ENCERRAMENTO
regime republicano, passando pelo advEmto da indus- O SR. PRESIDENTE (Geraldo Magela) - Está
triaJizaçâo até os grandes desafios da época atual, o encerrada a sessão.
jornal vem progredindo incessantemente, buscando (Encerra-se a sessão às '10 horas e 50

minutos.)
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Ata da 1472 Sessão, em 15 de agosto de 2000

Presidênoia dos Srs.: Mauro Benevides, Átila Lins, Francisco
Rodrigues, Geraldo Magela, Paulo Paim e Pedro Fernandes,

§ 2Q do artigo 18 do Regimento Interno.

1- ABERTURA DA SESSÃO
(Às 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Ha
vendo número regimental, 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. PAULO PAIM, servindo como 22 Secretá
rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual, sem observações, é aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) Pas

sa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao nobre Deputado Geraldo
Magela.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados; trago à Casa preocupação que não é nova
- e não é esta a primeira vez que sobre ela reflito no
plenário. Dadas as condições em que vive o Distrito
Federal, porém, tenho de reiterá-Ia a cada dia na
Câmara.

O crescimento da violência preocupa todo o
povo brasileiro,'especialmente os brasilienses.

Sr. Presidente, no Distrito Federal, a violência
ganha contornos de pânico. A todo momento somos
agredidos com notícias de crimes violentos, de assal
tos a mão armada praticados também por crianças e
adolescentes. A violência está crescendo em todos
os rincões do Distrito Federal. E não podemos mais
dizer que na periferia, onde estão os mais pobres, há

mais violência do que entre os ricos e a classe média.
A violência atinge todas as classes sociais e está pre
sente em praticamente todos os lugares do Distrito
Federal.

Vemos, entretanto, um Governador sem qual
quer iniciativa para conter essa onda, um Governador
que não sai da retórica, do discurso e das promessas,
que, aliás, nunca são cumpridas. A população está à
mercê da violência, dos assaltantes e dos delinqüen
tes de modo geral.

A cada momento - e não adianta ficar relatando
os acontecimentos um a um - somos agredidos por
essas notícias. Poderíamos exemplificar apenas enu
merando o que ocorreu anteontem, quando jovens de
classe média perderam a vida em brigas, assaltos, ou
foram mortos por adolescentes violentos. Mas isso,
diria eu, seria participar do espetáculo que tenta mon
tar parte da imprensa que só noticia crimes contra a
classes média e rica, porque aqueles cometidos con
tra os pobres não passam de estatística.

Não queremos falar apenas dos filhos da classe
média assassinados, violentados ou que violentam.
Queremos falar da violência endêmica que toma con
ta do Distrito Federal e contra a qual não há iniciativa
alguma do Governo do Distrito Federal.

A população está com medo não apenas dos
bandidos, da violência a que está exposta, mas do
desgoverno, da ausência de Governo, de ações e po
líticas destinadas ao enfrentamento do problema no
Distrito Federal. E a responsabilidade, Sr. Presidente,
é do Governador Joaquim Roriz, que, à época das
eleições, prometeu inclusive investir na segurança e
combater a criminalidade. '

E o que fez o Governador? Absolutamente nada.
Recentemente, o Governo Federal anunciou que libe
rará 89 milhões de reais para o Distrito Federal e Go
iás, com vistas ao combate à crimi!1alidade. Assus
ta-nos saber que a verba destinada ao Distrito Federal
será utilizada na construção de novas penitenciárias, e
não para colocar mais policiais e viaturas nas ruas ou
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para aparelhar a segurança pública. Isso não é polfti- Sr. Presidente, ao verificar que os preços não fo-
ca de segurança e não visa cuidar dos sa"rados direi- ram retornados aos valores praticados em 1li de ju-
tos do povo de Brasília de ir e vir e de viver em paz. nho, o consumidor deve e precisa denunciar a farmá-

No Distrito Federal, denuncio, temos, o Governa- cia ao Procon, aos Conselhos de Farmácia e ao pró-
dor da violência, da insegurança, um protetor da ban- prio Governo Federal, para que sejam tomadas as
didagem, porque não adota polftica allguma para providências cabfveis, porque, a partir de hoje, se-
combater a criminalidade e oferecer segurança à po- gundo o compromisso firmado, esses produtos teriam
pulação. de ser vendidos a preços de junho.

O que faremos? Se necessário, continuaremos Isso, repito, é apenas o começo. Nesse entendi-
ocupando a tribuna para fazer denúnciias e cobrar mento há o compromisso do Governo de formar uma

comissão de acompanhamento, o que é importante. E
ações do Governador do Distrito Federal. quero aqui cobrar dos Ministérios da Fazenda, da Jus-

Muito obrigado. tiça e da Saúde a instituição dessa comissão, que terá
O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB - o poder e a missão de propor medidas para uma nova

RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidl~nte, Bras. e política de medicamentos no País, exatamente confor-
Srs. Deputados, ocupo a tribuna para r,egistrar que me preconizado pela nossa CPI. Desejo que essa co-
entra hoje em vigor o acordo firmado entr,e o Governo missão rapidamente se instale e execute sua missão,
Federal e a maioria dos laboratórios brasileiros para para que as necessárias medidas possam ser impla-
que os preços dos medicamentos retornem aos mentadas ainda neste ano, urna vez que esse acordo
valores praticados em 111 de junho dest,e ano. Esse só vai viger até o final de 2000. A partir de 2001, preci-

saremos de novas regras que vão disciplinar a polrtica
acordo tem grande importância na medida em que
anula os exorbitantes e desnecessários aumentos e a produção de medicamentos, tanto dos laboratórios

públicos quanto dos privados no País.
ocorridos no mês de julho. Segundo entendimentos,
até o final do ano, nova política de mE~dicamentos Sr. Presidente, é preciso urgência na instituição
seria implementada. dessa comissão para que se implemente com rapidez

pelo menos algumas sugestões apontadas pela CPI.
Na condição de Presidente da CPI que estudou Não cabe ao Congresso Nacional executá-Ias, mas

o problema dos preços dos medicament,os e consta- ao Governo Federal.
tou abusos, superfaturamentos e a exist~íncia de car- Tenho certeza de que, ao estabelecer essa co-
téis, o que contraria profundamente a necessária missão, o Governo há de levar em consideração as
competição, desejo congratular-me com o Governo cem sugestões da CPI e os onze projetos de lei que
por essa medida. Esse é um primeiro passo - e, em- aqui se encontram e nos quais seguramente se en-
bora importante, não é suficiente. contrará uma política mais condizente com a realida-

É preciso registrar nos Anais da C~lmara os no- de brasileira.
mes dos laboratórios que não aderiram a esse acordo. Ainda neste fim de semana, tive a oportunidade de
Segundo lista que me foi fornecida hoje peJa Secreta- participar, em Porto Alegre, de reunião entre as universi-
ria de Acompanhamento Econômico, sãc) eles: Merck dadas federais, o Governo do Estado e os laboratórios
Sharp, Novaquim-Bigma e o Stiefel. Se pudesse, reco- municipais, com a participação do Dr. Gonzalo Vacina e
mendaria à população brasileira e especialmente aos do Dr. Geraldo Biasoto. Esse encontro foi realizado sob o
médicos que, na medida do possível, substituíssem os objetivo de se montar, no Rio Grande do Sul, rede de la-
medicamentos produzidos por esses laboratórios pe- boratórios públicos capazes de produzir medicamentos
los fabricados por aqueles que participaram do enten- de boa qualidade para a população mais carente.
dimento. Peço a V. Exa., Sr. Presidente, faça constar Ocupo, portanto, a tribuna para elogiar o que
dos Anais da Casa essa lista, para que todos saibam está sendo feito e registrar minha confiança nas rápi-
quem não participou do acordo. das providências adotadas pelas autoridades compe-

Em segundo lugar, desejo registrar que o preço tentes, para que efetivamente possamos construir
de alguns medicamentos dos laboratórios constantes uma política de medicamentos que consulte os inte-
da lista da Abcfarma publicada hoje ainda não foram resses da população brasileira e, sobretudo, defenda
adaptados, segundo há pouco me informou o Dr. Ge- os mais necessitados.
raldo Biasoto. São estes produtos dos laboratórios Muito obrigado.
Allergan Frumtost, Igefarma, Hizamtizu '9 Novartes 
e é importante ressaltar que não se trat~l de todos os
medicamentos desses laboratórios.
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Oep. Nelson Marchezan
, -....". ... I**' .. ... _. t.. I' .. .. '" sr. a ...
• • , bi L. li. 'o ......-.

De: Claudio Monteiro Considera [consiàer~azenda.~ov,~]
I

Enviado em: Te~·felra, 1~ de Agosto de 2000 11:31

Para: De~. Nelson Marchezan

Assunto: 11 medicamentos

Caro Deputado!

Anexa alistagem solicitada com compar~ desde agede 1999.

atenciosamenteI

, Claudio «PMC AGOST02000 REAJUSTE 11 APRESENTACOESj.xls»
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ISTIEFEL CLARIPEl Ct8me 4% bg 30 9
:

25,~ 25,48 j'5,48 28,75 .,98%
,

5TIEFEl DUOfILU Fr 15ml 13,24 13,24 3,90 14,31 2,95%

;TIEFEL FLOGIN-PED Frasco 15 ml 11,84 13,02 3,02 13.68 5,07%

,TIEFEL HIDRAPEL Iüciú fi cf120mf 0;00 0,00 .6.65 16,98 1,98%1 I~, .

:T1EFEl ISOTREX GeI 0,05% bg 30gr 33,74 33,74 ~,74 35.42 .,. ~o

,TlEFEL NEDAX Shampoo fr 6Om1 11,58 11,58 t·~ 12,17 5,09% ~
n

iTIEFEL PREDICORTEN 05 mg ex rJ 20 cpr 8,74 8,74 , ,74 9,00 2,97%

~,TIEFEL PREOOlRTEN 20 mg ex rJ 10 cpf 10,75 10,75 t7S 11,51 7,07%

r5T1EFEL QUIMJO.PED Fr1OOm1 8,85 8,85 ,85 9,02 1,92% 8
I

til

5T1EFEL STIEFDERM sabonete un.100g 7,85 7,85 ~,12 8,52 .,93% t:l

~,T1EFEL STIEt.fYCIN Gelx60g 11,85 12,10 12,10 12,70 .,96%

:TIEFEL TERMO-PED 15m1 6,00 6,30 6,30 6,48 2,86* o
til

iTIEFEL VlTANOl-A Creme 0,025% klbo 30g 18,50 18,5(J 18,50 19.04 2,92%

,STlEFEL VlTANOl·A Creme 0,05% tubo 30g 20,02 20,02 20,02 20,62 3,00%

iTlEFEl VlTANOl-A Creme 0,1% tubo 30 9 23.22 23,22 23,22 23,92 3,01%

iTIEFEL VlTANOL-A Gil 0.01% tubo 30 9 11,38 11,38 11,38 11.72 2,99%

iTIEFEL VlTANOL·A GeI 0.025% kJbo 30g 16154 1U4 16,54 17,04 3,02%

,TIEfEl VlTANOl·A Gel 0,05% tubo 30 g 17,98 17,98 17,98 18,52 3,00%

~iTIEFEL VlTA-PED Fr30ml 10.20 10,«1 1,.
fi'
I-.)

8
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SEAE/MF

MERCKSHARP

MERCKSUARP

MERCKSHARP

MERCKSHARP

MERCKSHARP

MERCKSHARP

MERCKSHARP
MERCKSHARP

MERCKSHARP
,

NOVAQUIM.-SIGMA
NOVAQUIM.-SIGMA
INOVAQUIM.•SIGMA
I

NOVAQUIM.·SIGMA

NOVAQUIM.·SIGMA

NOVAQU1M.·SIGMA,
NOVAQUIM.·SIGMA

NOVAQUIM.-SIGMA

NOVAQUIM.·SIGMA

NOVAQUIM.-SIGMA

iNOVAQUIM.•SIGMA

iSTIEFEl
ISTIEFEl
,

ISTIEFEl
iTIEFEl

ISTlEFEl
STIEFEl
ISTlEFEl

STIEFEL
ISTIEFEL

T1ENAM
TIENAM
TIMOPTOL
TIMOPTOl
TIMOPTOL
T1MOPTOl
TRUSOPT SOL OFT 2%

ZOCOR
ZOCOR
CINCORDll

ISORDllAP

ISORDllORAL

ISORDIL ORAL
ISORDll SUBLlNGUAL

ISORDll SUBLlNGUAL

PROPRANOLOl
PROPRANOLOL
PROPRANOLOl
TENADREN

TENADREN

AMOX!-PED
AMOXl·PED
AMOXI·PED

BETADERM

BETADERM

BETADERM
CETONIL

CETONIL

CETONll

Im 500 mg fa +díl2 ml
Iv 500 mg fr 120 mI
0,25% sol oft ex c/fr x5 ml
0,25% xe-IOI oft ex fr x 5mI
0,5% sol oft ex fr x5 ml
0,5% xe-101 oft ex fr x5m1

Cxfr5 rol
10 mg ex bI x30

5mg com ex cI30
20mg bI ex cI30 compr
40 mg ct cI2 bI li 15 comp
10mg ct cI2 blx15 comp
5mg ct cI2 bI x15 comp
2,5mg ct c/i bI li 30 compra
5mg cI c/i bI x30 comprs
10mg ct cI2 bI x15 comp
1mg sol inj 10 amp x1ml

40mg ct cI2 blx15 comp
40mg ct cI2 blx 15 comp
80mg ct cI2 blx15 comp
125mg fr 150m!
250mg fr 150m!
500mg fr 150ml
Capilar60 ml

Creme30Qr

Pom30g
Creme 2% tubo 30 gr

Cxcl10comp

cxcl30~mp

74,84
74,84
6,15

21.57
7,28

25,70
33,15
73,27
45,88
9,651

14,41

3.61
2.15
3,78
3,50

2,12

14,35

3.40
3,55
6,22

14,78

21,35

32,90
1

15,24
10,37
10,90
12,27

21,54
54,10

74,84
74,84
6,15

21,57
7,28

26,70
33,15
73,27
45,88
9,65

14,41
3,61
2,15
3,78
3,50
2,12

14,35
3,40

3,55
6,22

1'i,781

21,35
32,90

15.24
1

10,371
10,90
12,27,

21,54
54,10

74,84
74,84
6,15

21,57
7,28

25,70
33,15
73,27
45,88
10,12
15,12
3,78
2,25
3,97
3,97
2,22

15,07
3,55
3,72

6.52
14,78

21,35
32,90
15,24
10,37
10,90
12,27,

21,54
54,10

78,58

78,58

6,52
22,50

7.72

26,92

35,05
76,57

47,95
11,14
16,64

4,15
2,48

I

4,35
4,35
2,45

16,57

3,91
4,10
7,17

16,27
22,42
34,21
17,07
11,41
11,88
13,12

22,61
56,80

15/08/00
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4.31%
6.04%
4,75%
5,73%

,

4.50%
'4,51%
10,08%
10.05%
9,79%

10,22%

9,57%'
9,57%

10,36%
9,95%

10,14%
10,22%
9,97%

10,08%

5,01%

3,98%
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4,91%
4,99%
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SEAE/MF

'lABORATORIO

MERCKSHARP

MERCKSHARP

MERCKSHARP

MERCKSHARP

MERCKSHARP

MERCKSHARP

MERCK5HARP

MERCKSHARP

MERCK5HARP

MERCKSHARP

MERCK5HARP

MERCKSHARP

MERCKSHARP

MERCKSHARP

MERCKSHARP

MERCKSHARP

MERCKSHARP

MERCK5HARP

MERCI<5HARP

MERCI<5HARP

MERCKSHARP

MERCI<5HARP

MERCK5HARP

MERCKSHARP

MERCKSHARP

MERCKSHARP

MERCKSHARP

MERCt< SHARP

MERCKSHARP

PftODUT°

AGRASTAT

CHIBROXIN

CO-RENITEC

CO-RENITEC

COSOPT

GRIXIVAN 200MG

CRIXIVAN 400MG

CRONOMET

FLOXACIN " '

FLOXACIN

HYZAAR

HYZAAR

INDOCIO

MEFOXIN

MEFOXIN

MEFOXIN

MEVACOR

MEVACOR

MEVACOR

MEVACOR

RENITEC

RENITEC

RENITEC

RENITEC

RENITEC

5TOCRIN

5TOCRIN

STOCRIN

TIENAM
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50ml frasco Impoll

Sol of! 0,3% gls fr cl5 ml

10125 mg 30 comp

Cp 20112,Smg ex 3 str x 10

Cx frx 5ml

Cap gel dura fr opc cl360

Cap gel dura fr opc cl180

Cp 5OI200mg ex 2 str x 10

4OOmO ex fr x 6 cpd

Cp 400 mg ex fr cl14

100125mo ex 2 blsl x 15 cpd

50/12,5mg ex 2 bl x 15 comp

Colina susp of! f Omglml

Im fa 1 O amp 2 ml dll

Iv fi 1 9 amp 10 ml dil

Iv f8 2 9 amp 10 ml di!

10rng ex 3bl x 10Cpd

20 mo com cxl3 bl x 10

2Qmg com ex cl1 bI x 10

40rng ex 3bl x 10Cpc1

10mo com ct slr c/30

20 mg com fr cll0

20 mg com fr cl30

5 mg com fr cI30

Iv 1 mg/ml fa 5 mll1 mo

100mg fr pias x30caps

200mg fr plls x90caps

SOmg fr pllS x30caps

Fr listema monovlll 500mg

534,41 534,41 534,41 550.44

14,31 14,31 14,31 15,08

! 36,04 36,04 36,04 37,65

54,47 54,47 54,47 57.38

54,20 54.20 54,20 56.54

968,22 968.22 968.22 1033.10

968,22 968,22 968,22 1033,10

35,64 35,64 35,64 37.18

0,00 14,20 14,20 14.91

28,91 28,91 28,91 30,35

0,00 0,00 17,64 78,41

17,64 77,64 77,64 78,41

17,80 17.80 17,80 18,75

22.90 22,90 22.90 24,04

22,97 22,97 22,97 24,11

43,85 43,85 43,85 46,05

39,88 39,88 39,88 41,57

65,72 65,72 65,72 67,30

24,02 24,02 24,02 24,81

108,92 108,92 108,92 111,61

35,11 35,11 35,11 36,87

21,58 21,58 21,58 22,67

58,15 58,15 58,15 61,07

17,81 17,81 17,81 18,70

42,57 42,57 42,57 44,70

175,24 175.24 143,70 153,32

1061,51 1061,51 870,44 928,75

86,52 88,52 70.95 75,71

74,641 74,641 74,641 78,58

15/08/00

3,00%

5,38%,

4,47%

5,34%

4,32%

6,70%

6,70%
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5,00%

4,98%

0,99%

0,99%
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4,96%
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2,40%

3,29%
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O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Mâuro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, começa hoje em todo o País, exceto
no Distrito Federal, a propaganda eleitoral gratuita pelo
rádio e pela televisão, ensejando a que os candidatos a
Prefeito e Vereador tornem públicos seus propósitos e
anunciem as metas que se dispõem a cumprir para
servir aos legítimos interesses das respectivas
comunas em que atuam politicamente.

Trata-se, sem dúvida, de conquista da nossa de
mocracia, permitindo que a massa votante analise as
diretrizes que cada um dos postulantes pretende de
fender, quando investido da imensa responsabilidade
decorrente do exercício do mandato eletivo, quer seja
à frente de uma municipalidade, quer seja no desem
penho da vereança. Tudo isso nas 5.548 cidades em
que a competição será levada a efeito no dia 1Q de ou
tubro pelo processo eletrônico, graças ao empenho
da Justiça especializada, à frente da qual está o Mi
nistro José Néri da Silveira.

Historicamente, a atual sistemática decorreu da
própria abertura política, uma vez que em 1976, por
exemplo, era permitido apenas divulgação da fotogra
fia do candidato e breve referência curricular, de acor
do com a chamada Lei Falcão, em alusão ao Ministro
da Justiça Armando Ribeiro Falcão, em plena gestão
do Presidente Ernesto Geisel.

Logo em seguida, entretanto, a reação ao pro
cesso utilizado fez com que se registrasse total refor
mulação na legislação pertinente, admitindo-se a
apresentação ao vivo ou por meio de gravações,
como presentemente vem ocorrendo nos veículos de
comunicação social.

É preciso, porém, que partidos e candidatos situ
em o debate em nível elevado, a fim de garantir a aten
ção dos telespectadores e radiouvintes, com isso am
pliando os índices de audiência, projetados apenas em
42%, segundo pesquisa de responsabilidade do Data
folha, há pouco tornada pública, antes mesmo de prin
cipiar a fase destinada à pregação dos postulantes ao
múnus popular na refrega de 1º de outubro.

Não será demais ressaltar que o novo processo
de cunho eminentemente democrático tem em mira
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Durante o discurso do Sr. Nelson Mar- maior conhecimento da formação político-ideológica
chezan, o Sr. Mauro Benevides, § 2!l do arti- dos aspirantes ao sufrágio do eleitorado. Ao mesmo
go 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira tempo em que contribui para consolidar a formação
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Átila cívica da nossa população, convocada, a cada dois
Lins, § 2!l do artigo 18 do Regimento Interno. anos, a exercitar 'seu direito de escolha nos diversos

escalões hierárquicos - no federal, no estadual ou,
como agora, no municipal.

Mencione-se, por oportuno, que a campanha
-que hoje principia no rádio e televisão -ainda ocorre
sem a aprovação da reforma político-partidária,
considerada indispensável pelas lideranças mais
qualificadas do País. Mas, protelada desde 1995,
quando se iniciou no Senado o trabalho empreendido
para aprimorar os instrumentos legais, que até hoje
hão prevalecido entre nós, tem possibilitado
distorções inadmissíveis, como a transmigração
daqueles que se elegem por uma legenda e se
transferem para outra, sem qualquer explicação
plausível àqueles de cuja confiança são detentores,
em função da manifestação soberana das urnas.

É possível que no curso dos debates que se tra
varão nessa fase, inclusive nos palanques e comíci
os, avigorem-se os argumentos direcionados para
tornar irreversível a reforma política, compelindo o
Congresso a incluí-Ia entre as matérias que devem
merecer prioridade por parte dos integrantes das
duas Casas, cujas lideranças não poderão furtar-se a
essa missão de inquestionável significação, porque
tem sido enfaticamente referenciado desta tribuna por
Parlamentares das diversas bancadas com assento
nesta Casa.

Eu mesmo, Sr. Presidente, em três sessões, no
período do Grande Expediente, já me reportei exaus
tivamente a essa temática, apontando-a como inadiá
vel para escoimar a processualística partidária e elei
toral dos absurdos que persistem em detrimento de
tudo quanto possa representar aperfeiçoamento da
nossa vida democrática.

Que a propaganda eleitoral gratuita pelo rádio e
televisão nesses sessenta dias de campanha traga
conscientização maior ao nosso povo quanto ao im
prescindível acolhimento da aludida reforma, supe
rando-se embargos de m~nor monta, mas assegu
rando pelo menos o princípio da fidelidade partidária,
sem o qual os mandatos não se revestirão de dignida
de para os segmentos mais esclarecidos da socieda
de civil.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, até meio
incrédulos, mas com certa dose de satisfação, diria,
estamos assistindo ao reconhecimento por parte de
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Líderes da base governista de que é prc:lciso fazer É fundamental que aposentados e pensionistas
uma distribuição de renda no País. também recebam esse reajuste, assim como os servi-

Na manhã de hoje, ouvi declaração do Líder do dores públicos. Recente publicação feita pela Anfip,
PMDB no sentido de que crescimento da. economia pela Fenafísco e pela Cobap demonstra que milhares
sem distribuição de renda não resolve. Ouvi também de municípios deste País dependem da renda do apo-
outros reconhecerem que o trabalho tem ele ser valo- sentado. Portanto, se os aposentados não tiverem re-
rizado neste País. Atualmente, haja vista Oi; aviltantes ajuste salarial decente, não só eles, mas também os
valores pagos tanto aos trabalhadores da ~~tiva, como municípios brasileiros, principalmente os das regiões
aos aposentados e dasempregados, por meio do in- Norte e Nordeste, que dependem da sua renda, terão
significante seguro-desemprego que recebem, o tra- enorme prejuízo.
balho tem sido muito desvalorizado. Quero destacar agora, Sr. Presidente, que o

Recentemente, houve na Argentina Uima grande Senado aprovou, em segundo turno, emenda capita-
caminhada que partiu de uma cidade do interior rumo neada pelo Deputado Eduardo Jorge relativa à saú-
à Capital, na qual populares pediam que o segu- de, e aproveito também para salientar a importância
ro-desemprego fosse de no mínimo 350 dôlares, cer- do combate aos altos preços dos remédios, tema
ca de 700 reais. E, na Argentina, Sr. Presidente, o sa- abordado anteriormente pelo Deputado Nelson Mar-
lário mínimo é 200 dólares, e eles estão fa;~endo essa chezan.
reivindicação. De fato, já estamos produzindo os chamados

Está mais do que comprovado que li única for- genéricos, casualmente também um projeto de inicia-
ma de se combater a violência é proporcionar me- tiva do Deputado Eduardo Jorge. Se confrontarmos
Ihor renda para o povo, é promover uma política de os preços dos remédios genéricos com os dos medi-
emprego que garanta ao trabalhador que ele não camentos fabricados por laboratórios multinacionais,
voltará para casa desempregado ou sob a ameaça veremos os abusos cometidos. Entendo que apenas
do desemprego que paira hoje sobre todos os brasi· um pacto informal não vai acabara problema. Para re-
feiros. solvê-lo é necessária a produção em alta escala dos

Sr. Presidente venho também a esta tribuna genéricos, o que pode ser feito por meio de amplo en-
para divulgar algun~ dados que me foram fornecidos ten~imento baseado em ':; aprovada pelo Congresso
pela excelente revista Debate Sindical. NaCional. Podemos fazer ISSO.

Segundos esses dados, que são do próprio , _ Este não. é u~ caso de posici?namento da ,Opo-
IBGE, 1% da população detém 13,8% do total da ren- slçao ou da Sttuaçao, t~ata-se d,e Interesse nacional.
da nacional, enquanto 50% dos brasileiros ficam com Estamos !aJand? de s~ude, de vIdas: '? aposentado e
somente 13/% da renda. Irrelevante dizer que nesse o assa,lanado ~ao estao tendo condlçoes de. compr~r
1% estão os mais ricos e que os 50% da população rem~~los. E nao c,?mpram mesmo! O medlcamerj.o
correspondem aos pobres. genenco é a soluça0.

Segundo a mesma revista, a miséria do País é M~ito ~ais do que um pacto ou um e~tendimen-
tão aguda que 19,6% das famílias têm renda per ca- to~ ~ salda fOI ~pontada pela ~PI dos Medicamentos.
pita igual a meio salário mínimo. AI~as~ Sr. Pr~s~ente, ap~ovelto para res~al~ar que a

, . _ , , pnnclpal dec/sao dessa Importante Comlssao Parla-
A Outro dado dl~ que 21 ,4 ml~hoes d€'.braslle~ros mentarde Inquérito foi ade apostar nos genéricos, re-

tem renda per caplta ,d~ 55, r~als, ou seja, pratlca- médios da mais alta qualidade e que custam aproxi-
mente um terço do salano mll1lmo. madamente um terço dos remédios produzidos por

Sr. Presidente, nesse quadro de miséria absolu- laboratórios particulares que não têm respeito pelo ci-
ta, obviamente não há como combater .a violência. dadão brasileiro, principalmente aqueles que têm de
Para tanto, repito, a melhor forma seria o investimento tomar remédios de uso constante, como é o meu
em políticas de emprego, saúde, educação e valoriza- caso, pois tenho pressão alta. O preço dos medica-
ção do salário do povo brasileiro. mentos, porém, continua subindo.

Por isso insistimos em que o saJério mínimo Sr. Presidente, é fundamental que se promova
chegue a R$233,80 - este é o resultado da inflação um grande pacto para a produção dos genéricos, que
sobre os R$177.00 por nós defendidos em maio hão de chegar às prateleiras das farmácias a um terço
próximo passado. do preço dos chamados remédios de marca.



Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o
Sr. Átila Lins, § 2º do artigo 18 do Regimento
Intemo, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Francisco Rodrigues, § 2g

do artigo 18 do Regimento Intemo.

Consideram-se, portanto, de interesse comum
da região Integrada de Desenvolvimento Mana
us-Boa Vista as ações da União, dos Estados do
Amazonas e de Roraima e dos Municípios que a inte
gram, com vistas ao desenvolvimento econômico
sustentável, à conservação do equilíbrio ambiental, à
geração de emprego e à implantação de in
fra-estrutura de prestação de serviços.

O Poder Executivo fica autorizado a instituir o
Programa Especial de Desenvolvimento" Mana
us-Boa Vista. Estabelecerá, mediante convênio, nor
mas e critérios para unificação de procedimentos re
lativos às ações da União, dos Estados do Amazonas

e SR. PRESIDENTE (Francisco Rodrigues) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Átila Lins.

e SR. ÁTILA LINS (PFL - AM. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na última quarta-feira, a Comissão de
Finanças e Tributação desta Casa aprovou projeto de
lei complementar de minha autoria que cria a Região
Integrada de Desenvolvimento de Manaus-Boa
Vista, e dá out~as providências.

O projeto permitirá o englobamento de deter
minados Municípios tanto do "Amazonas quanto de
Roraima e lhes concederá benefícios provenientes
de-açães integradas da União e dos referidos Esta
dos.

Aprovado pela Comissão de Finanças e Tribu
tação, o projeto deverá ser apreciado pela Comissão
de Constituição e Justiça e, em seguida, submetido
ao Plenário desta Casa, que fará a apreciação defini
tiva para o devido encaminhamento ao Senado Fe
deral.

Sr. Presidente, a região Integrada será constituí
da pelos Municípios de Manaus, Manacapuru, Ana
mã, Caapiranga, Manaquiri, Iranduba, Rio Preto da
Eva, Careiro do Castanho, Careiro da Várzea, Auta
zes, Itacoatiara e Presidente Figueiredo, do Estado
do Amazonas, e também os Municípios de São Luiz,
Caracaraí, Mucajaí e Boa Vista, no Estado de Rorai
ma.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. e de Roraima e dos Municípios que a integram, espe
cialmente em relação a:

a) tarifas, fretes e seguros;
b) linhas de crédito especiais para as atividades

prioritárias;

c) isenções e incentivos fiscais.
Os programas e projetos prioritários para a Re

gião serão financiados Jom recursos:
1 - de natureza orçamentária que lhes forem

destinados pela União, na forma da lei;
2 - de natureza orçamentária que lhes forem

destinados pelos Estados do Amazonas e de
Roraima e pelos Municípios abrangidos pela Região
Integrada de que trata esta lei complementar;

3 - de operações de créditos externas e
internas.

A União poderá firmar convênios com os Esta·
dos do Amazonas e de Roraima e com os referidos
municípios, com a finalidade de atender ao disposto
nesta lei complementar.

Na verdade, Sr. Presidente, a idéia de se criar a _
Região Integrada de Desenvolvimento Manaus - Boa
Vista visa priorizar, com ações da União, os Municípi
os que fazem parte da grande Manaus e da grande
Boa Vista, principalmente aqueles que estão mais ou
menos localizados à margem da BR-174. Ea aprova·
ção desse projeto poderá diminuir as desigualdades
regionais e municipais, propiciando melhores pers
pectivas de desenvolvimento para essa vasta área da
região amazônica.

Portanto, estamos convictos de que os Municípi
os do Estado do Amazonas, próximos a Manaus, bem
como os próximos a Boa Vista, ao longo da BR-174,
terão seus pleitos prioritariamente examinados e con·
cedidos pelo Governo Federal, para que essas ações
possam se harmonizar. Ao invés de aplicar recursos
federais nos estados e municípios de forma esparsa,
poderemos agir de maneira centralizada nas cidades,
a fim de que essa região atinja o desenvolvimento que
todos os seus munícipes esperam.

Esperamos, Sr. Presidente, que o projeto seja
aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e,
em seguida, rio Plenário desta Casa.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Átila Lins, o
Sr. Francisco Rodrigues, § 2!2 do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Geral
do Magela, § 212 do artigo 18 do Regimento
Interno.
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o SR. PRESIDENTE (Geraldo Magela) - Con
cedo a pal.avra ao Exmo. Sr. Deputado Francisco Ro
drigues.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, abordaremos tema da mais
relevante importância: a criação da Região Integrada
de Desenvolvimento Manaus-Boa Vista. SeI esse pro
jeto de caráter eminentemente técnico tivesse sido

- aprovado pelo Congresso t'lIaci.onal,já. QQÇleria _E3star
sendo aplicado pelo DNER.

Reconhecemos a relevância da matéria que
atinge a população de dois Estados amazônicos.
Esse projeto vem se arrastando, em face da burocra
cia e dos interesses inconfessos de alguns servidores
do DNER.

Sr. Presidente, aquela imensa região amazôni
ca foi contemplada pelo Presidente Fernando Henri
que Cardoso com uma estrada importantíssima, a
BR-::17~, qUe IigaAmazonasa Venezue1al1umtrecho
de 980 quilômetros recentemente asfaltados. E tem,
nessas condições excepcionais de tráfego, a presen
ça e o trânsito nos dois sentidos: da Venezuela para o
Brasil e dos Estados do Amazonas e Roraima para a
Venezuela e Caribe.

No entanto, os burocratas do DNER tl9imam em
desenvolver uma política de monopólio, o que é um
absurdo. Vejam V. Exas.: ali estão cidadãos brasileiros
que merecem absoluto respeito!

A União Cascavel, conhecida pelos l:lmbates e
pela forma pouco ortodoxa como se apresEmta nas li
citações, usa de expedientes não recomendáveis
para induzir os burocratas do DNER, seja em Mana
us, seja em Brasília, a manter o monopólio das linhas,
prejudicando a população daqueles dois; Estados.
Isso é muito grave, Sr. Presidente.

Já participamos de várias reuniões no DNER.
Parece que algum fantasma está conduzindo os des
tinos daquele órgão.

Esperamos que o Ministro dos Transportes, EIi
seu Padilha, que se tem comportado de forma carte
siana, equilibrada e responsável, interfira ele maneira
incisiva no caso para que se possa resolver definitiva
mente o problema.

Sabemos que a União Cascavel, sob estrito re
gime de pressão sobre os técnicos, não deixa as em
presas regionais, que estão utilizando mão-de-obra e
pessoal qualificado da região, operarem no trecho
Manaus-Boa Vista-Venezuela. Isso é um ,absurdo.

Divulgaremos outras graves denúncias, através
da imprensa nacional, quando tivermos acesso a to
dos os dados.

Empresas regionais como Amatur, Transamazô
nica e Aruanã, que trafegam levando passageiros nos
dois sentidos, recebem multas diariamente por conta
do monopólio da União Cascavel. E essa empresa
não é a única do setor transporte que atua no Brasil
para atender à Amazônia.

Vamos trazer à baila nesta Casa todos os acor
dosae gaveta realiZaâosentre a União Cascavel e o
DNER em Manaus e em Brasília. É importante que
essa empresa, reconhecida nacionalmente e que me
rece o nosso respeito, continue utilizando aquele tre
cho, inclusive em parcerias internacionais. O que não
aceitamos é o fato de considerar-se uma única em
presa capacitada de fazer esse percurso.

Sr. Presidente, deve-se obedecer à determina
ção superior do Sr. Presidente da República, que não
quer maifl A Axistência de monopólios. S.Exa. interve
io ate em projetos que viIDam a esta -easa,-a1im dE,
desmistificar monopólios nefastos ainda existentes,
principalmente o do transporte rodoviário de passa
geiros.

Queremos uma solução definitiva para esse
problema. Não queremos colocar sob suspeição as
pessoas que deverão ter acesso a esse nosso pro
nunciamento, que sabem que iremos divulgar a cor
rupção ali instalada, para defenderem apenas uma
empresa: a União Cascavel.

Queremos que o Sr. Ministro ouça nossas recla
mações e consulte seus assessores. Também iremos
encaminhar ao Presidente Fernando Henrique Car
doso denúncia formal do monopólio de uma empresa
na Amazônia, o que vem causando enormes proble
mas em toda a região amazônica.

Durante o discurso do Sr. Francisco
Rodrigues, o Sr. Geraldo Magela § 2º do ar
tigo 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidtmcia, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim, § 2 11 do artigo 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passamos
a palavra ao nobre Deputado Ubiratan Aguiar. S.Exa.
dispõe de cinco minutos.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, companhei
ros Parlam~ntares, tomei conhecimento pela impren
sa nacional de manifestação do Sr. Presidente da Re
pública sobre várias providências que seriam adota-
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das no âmbito do Executivo em relação à Justiça do
Trabalho e ao Tribunal de Contas da União.

Quanto ao elenco de providências a respeito ao
Poder Judiciário e à Justiça do Trabalho em especial,
tem havido de setores da Justiça manifestações fa\}o
ráveis no sentido de que o controle dos recursos
transferidos possa ser coordenado pelo Tribunal Su
perior do Trabalho, uma vez que os tribunais regionais
funcionam atualmente como unidades autônomas e
isso tem levado à falta de maior controle e fiscaliza
ção.

Todavia, em relação ao Tribunal de Contas da
União, órgão intimamente ligado ao Poder Legislativo
na sua função fiscalizadora, cuida-se, nesse elenco
de medidas propostas, de uma relacionada com a re
dução dos prazos para a apreciação de processos
que tramitam naquela Corte.

Em conversas com membros do Tribunal de
Contas da União e também dos Tribunais de Contas
estaduais e até municipais, verifiquei a necessidade
de se dotar aquelas cortes de quadro funcional que
possa fazer as auditorias e fiscalizar a parte técnica
das obras, dando-lhe condições técnicas necessárias
e informações que permitam exercer, na plenitude,
sua função fiscalizadora.

Essa adequação dos tribunais à estrutura pro
posta é algo de fundamental importância. Dessa ma
neira, os Tribunais de Contas de todo o País poderão
cumprir este tão importante papel reclamado pela so
ciedade: a fiscalização.

A meu ver, outra providência que cabe ao Poder
Legislativo é o desenvolvimento de maior articulação
entre as Comissões de Fiscalização Financeira e
Controle, como a que temos aqui na Câmara dos De- .
putados, e o Tribunal de Contas em busca de perma
nente troca de informações e subsídios, tendo em vis
ta a realização de um trabalho de melhor qualidade,
tanto por esta Casa quanto pelo Tribunal de Contas.

Ademais, não devemos esquecer, depois de ter
mos aprovado a Lei de Responsabilidade Fiscal, lei
tão reclamada pelo povo brasileiro e tão necessária
para pôr cobro aos desvios de recursos públicos, a ir
responsabilidade com que alguns administradores
tratavam da coisa pública e o endividamento que fazi
am sem se preocupar com o que viria a ocorrer ama
nhã.

Além disso, todos os Tribunais de Contas devem
preparar-se para trabalho preventivo. Devem realizar
simpósios, seminários e cursos. C que se vê, princi
palmente quando se trata de Prefeituras de Municípi
os pequenos e de regiões mais pobres, é a falta de

pessoal qualificado para cumprir todas as exigências
da legislação. Esse trabalho preventivo representaria
avanço muito grande.

A parte repressiva - a sanção que se aplica 
não deverá deixar de existir para que não prospere a
impunidade. Porém, muito mais importante, a meu
ver, é o trabalho preventivo que deve ser desenvolvido
por meio de esclarecimento, de informação, de treina
mento, de cursos que possam ser ministrados aos
servidores, principalmente das Prefeituras Municipais.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Geraldo Magela para uma
Comunicação de Liderança, pelo Partido dos Traba
lhadores. S. Exa. dispõe de cinco minutos.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a cada dia que passa nos convence
mos ainda mais da necessidade da instalação da CPI
para investigar o Sr. Eduardo Jorge.

Sempre ao abrirmos as revistas da semana e os
jornais do dia tomamos conhecimento de um dado
novo. Diria até que mais um tentáculo do Sr. Eduardo
Jorge vai aparecer e mostrar que na verdade S. Sa.
não é aquele santo que depôs na Subcomissão da
Comissão de Constituição e Justiça do Senado Fede
ral, nem sua pele é de cordeiro.

Foi publicada esta semana grande matéria so
bre mais uma das inúmeras sociedades do Sr. Eduar
do Jorge que se beneficiou de contratos e de recursos
públicos.

Falar do Presidente do Serpro, Sr. Sérgio Ctero,
é chover no molhado, como diz o dito popular, porque
este já é antigo conhecido de se beneficiar e benefici
ar amigos em contratos públicos.

Publica a ISTOÉ desta semana informações
que reafirmam que todo esse processo tinha um ca
beça cuja sala ficava ao lado do gabinete do Presi
dente da República, ligados por uma porta. E dali ope
rava todo o processo, beneficiando os amigos do Go
verno e seus próprios amigos. E o Presidente da Re
pública diz que não sabia das operações do Sr. Edu
ardo Jorge, não sabia exatamente o que ele fazia na
quelasala.

Todo dia surge nova notícia, colocando sob sus
peita o Palácio do Planalto. A única maneira de o Pa
lácio do Planalto limpar a imagem do Presidente da
República seria concordar com a instalação da CPI e
a conseqüente apuração das denúncias de participa
ção em desvio de recursos públicos contra o Sr. Edu
ardo Jorge.
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Daqui a pouco não apenas o TRT dE~ São Paulo
será investigado, mas toda a rede de corruJpção, mon
tada a partir da sala do Sr. Eduardo JOf!~e. São mi
lhões e milhões de recursos públicos saindo dos co
fres para contas de empresas privadas e de pessoas
que têm negócios com o Governo.

Não é muito chamar essas pessoas de assassi
nas, porque quem furta do Poder Público está matan
do milhares de crianças de fome e condenando ao
analfabetismo e ao obscurantismo cultural milhares e
milhares de pessoas, além de impedir a construção
de centenas de hospitais. Milhares de quilômetros de
estradas também deixam de ser construídos, porque
o dinheiro sai dos cofres públicos e vai para contas
particulares.

Portanto, o Sr. Eduardo Jorge - poclemos dizer
alto e bom som - é um assassino, porque é o respon
sável pelas crianças brasileiras morrerem por falta de
alimento, de medicamento e sobretudo por lhes tirar a
perspectiva de sonhar. E quem mata os Elonhos sem
dúvida é um dos maiores facínoras que pode existir
na face da Terra.

Esses senhores que compõem a rede de cor
rupção, comandada da sala contígua à do Presidente
da República, também são assassinos de sonhos. Por
isso devem ser investigados e, se comprovadas as
denúncias e as suspeitas, devem ser punidos, e os re
cursos devolvidos aos cofres públicos.

A cada dia estaremos nesta Casa, Eim nome do
PT e, acredito, da maioria do povo brasileim, para res
saltar a necessidade da instalação de Comissão Par
lamentar de Inquérito que investigue a rede de cor
rupção coordenada por Eduardo Jorge, porque senão
pairará sobre o Presidente da República a permanen
te suspeita de ser também integrante desse processo.
E cabe a S. Exa. dizer se quer manter esse manto so
bre sua cabeça.

j

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) -. ConCédo a
palavra ao Deputado Eurípedes Miranda.

O SR. EUR(PEDES MIRANDA (POT - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, ontem, ao abordarmos a questão da pro
teção da região amazônica, ressaltamos que o maior
responsável pelas críticas recebidas pelos amazôni
das é o Governo Federal, que não tem se preocupado
nem feito qualquer investimento na região.

Basta verificarmos os orçamentos encaminha
dos a esta Casa para percebermos que a região ama
zônica nunca recebeu atenção especial que deveria
merecer, e parece que os países do Primeiro Mundo

se preocupam muito mais com ela do que o próprio
Governo Federal. '

Temos terras férteis e agricultáveis na região, e
evidentemente queremos trabalhar apenas essas ter
ras, as quais representam cerca de 30% do território
rondoniense. Ontem, defendemos com todas as for
ças que plano de zoneamento seja feito em todos os
Estados da região amazônica, e respeitado. O plano
de zoneamento para o Estado de Rondônia já foi
aprovado pelo Banco Mundial.

O que me traz hoje à tribuna, Sr. Presidente, é a
questão que envolve o conflito fundiário ocorrido em
Corumbiara, no Estado de Rondônia.

Espero que a justiça seja feita da forma mais
transparente e sem pressões ideológicas ou emocio
nais, mas lamento que o grande responsável pelas
mortes em Corumbiara, como pelos milhares de con
flitos de terra que se espalharam como rastilho de pól
vora por todo o Brasil, o Governo FHC, não esteja
também no banco dos réus.

Quantas mortes poderiam ser evitadas, quantos
conflitos pacificados se houvesse, em relação à refor
ma agrária, um milésimo da disposição que o Planalto
tem para atender a banqueiros e especuladores?
Lembro que o conflito entre a Polícia Militar e os
sem-terra em Corumbiara poderia t~r sido evitado se
tivesse havido um mínimo de responsabilidade por
parte do Governo Federal na questão fundiária.

Lembro ainda que durante o Plano Real, seja
pela política de juros, seja pelo abandono de toda a
política agrícola, seja pelas importações irresponsá
veis de produtos agrícolas, cerca de 900 mil proprie
tários abandonaram suas terras ou as tiveram toma
das pelos bancos credores. Enquanto isso, os assen
tamentos feitos com tanto estardalhaço não alcança
ram nem 200 mil famílias.

Esta foi a grande obra de FHC: uma reforma
agrária às avessas, enquanto se recusava a reestru
turar um organismo como o Incra ou realizar simples
convênios de demarcação com Prefeituras. A sua in
transigência, a sua arrogância ea sua vocação para a
mentira fizeram do Governo cúmplice de toda a vio
lência que se espalhou pelo campo.

Sr. Presidente, para concluir, no Governo militar,
a reforma agrária realizada no Estado de Rondônia
deu certo: assentamentos com estruturas suficientes
para que as famílias pudessem trabalhar as terras re
cebidas, com postos de saúde, hospitais, escolas, es
tradas, com a Emater e a Ceplac presentes, enfim, e
com o Governo apoiando os colonos. Hoje, verifica-se
apenas propaganda e mais propaganda da mídia te-
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levisiva, mas, na realidade, não encontramos nada de
concreto.

Lamentamos os episódios ocorridos nos Esta
dos de Rondônia e do Pará. Vivemos triste dilema no
Estado de Rondônia com o julgamento de policiais
militares e integrantes do Movimento dos Trabalhado
res Rurais Sem Terra, mas, na'verdade, o grande cul
pado e responsável é o atual Governo.

OSR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. José Machado, do PT
de São Paulq.

O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nesta semana de recesso branco, ou seja, em que
não temos sessões deliberativas, abriu-se para mim a
oportunidade de ocupar esta tribuna. E aqui estou,
entre outras coisas, em razão da homenagem que a
Câmara dos Deputados prestou, em sessão solene
realizada na manhã de hoje, ao Jornal de Piracica
ba, em comemoração ao seu primeiro centenário.

Quero agradecer em particular a V. Exa., que
compareceu à sessão solene e apresentou respeito
sos cumprimentos a esse matutino de minha cidade
que cumpriu a verdadeira façanha de completar 100
anos.

Raras são as instituições republicanas que con
seguiram chegar ao centenário. A maioria feneceu
pelo caminho, neste século tortuoso, tormentoso, de
guerras, depressões, enfim, de cataclismos que
transtornaram a vida do nosso País e - por que não
dizer? - de toda a humanidade.

Mas, Sr. Presidente, o que me traz à tribuna é o
desejo de anunciar a esta Casa algo que muitos cole
gas já sabem em razão da vivência cotidiana: minha
candidatura a Prefeito de Piracicaba, pelo Partido dos
Trabalhadores. Já fui Prefeito de Piracicaba no perío
do de 1989 a 1992, quando pude executar a linha de
trabalho defendida pelo Partido dos Trabalhadores, e
essa gestão me credenciou a disputar sucessivamen
te dois mandatos de Deputado Federal, o que muito
me honrou.

Devo minha trajetória política ao povo de Piraci
caba e de toda aquela região, uma das mais impor
tantes do Estado de São Paulo, a segunda que mais
cresce e se desenvolve no Estado, depois, evidente
mente, da CapitÇiI. Abriga aquela região importantes
universidades, centros tecnológicos, empresas de
tecnologia de ponta e pujante, dinâmica e geradora
de emprego e renda agricultura.

Piracicaba, que completa 233 anos, é um centro
universitário. Temos três universidades - duas univer
sidades públicas estaduais cuja excelência é reco
nhecida nacional e até internacionalmente, e a Uni
versidade Metodista de. Piracicaba. Com certeza, a
Universidade de São Paulo ea Universidade Estadual
de Campinas estão entre as melhores do País. Além
disso, temos lá duas outras instituições de ensino su
perior, a Fundação Municipal de Ensino, que tem cur
sos de Engenharia, e a Faculdade de Assistência So
cial.

Também está em Piracicaba o Centro Tecnoló
gico da Cooperçucar, o melhor do mundo em estudos
e pesquisas de variedades de cana etambém de sub
produtos da agroindústria canavieira. Graças ao CTC,
como o chamamos, o Brasil é, sem dúvida, o primeiro
produtor mundial de açúcar e de álcool.

Costumo dizer que Piracicaba é uma c!c~de ím
par, exuberante, porque exala cultura não apenas do
ponto de vista da cultura erudita, acadêmica, mas po
pular. Tem tradição de 233 anos. De certo modo, foi
um dos epicentros da construção da República, por
que de lá saíram políticos como Moraes Barros, que
foi Deputado Constituinte e Senador da República; e
Prudente de Morais, que, além de Senador, foi o pri
meiro civil Presidente da República.

Trata-se de cidade de magnífica história e fan
tástica tradição, pólo universitário e tecnológico. Seu
povo, operoso e combativo, esteve envolvido muito di
retamente com as últimas campanhas pela democra
cia - a anistia, as Diretas Já, o impeachment de Col
lor.

Piracicaba pode reivindicar para si a notorieda
de de nunca ter tido receio de votar em candidatos de
esquerda com perfil popular. Eu próprio fui eleito por
ela Deputado Estadual em 1986, com grande vota
ção; depois, Prefeito, eduas vezes Deputado Federal.

O que proponho a esta Casa na oportunidade
em que me candidato novamente a Prefeito dessa im
portante cidade paulista? Piracicaba, como todas as
cidades brasileiras, debate-se com um drama social.
Refiro-me ao pesadelo do desemprego, tema que V.
Exa., Sr. Presidente, tem acordado muito nesta Casa
e que, por meio das bandeiras levantadas por V. Exa.,
conquistou lugar de destaque no cenário político do
nosso País.

Para V. Exa. ter idéia, no ano passado uma mul
tinacional de Piracicaba, a Caterpiller, ganhou o prê
mio nacional de melhor empresa brasileira do ponto
de vista de qualidade e produtividade, incluindo o ISO
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9.000, O ISO 14.000 e todas as certificações que em
presa desse porte e dessa linha pode alcançar.

Em Piracicaba também estão o Grupo Dedini,
com larga tradição no País como produtor de equipa
mentos pesados para o setor de bens de capital, e a
Siderúrgica Belga Mineira, segundo pesquisa nacio
nal feita com trabalhadores, a segunda melhor em
presa para se trabalhar, dada a excelência não ape
nas na produção, mas também no relacionamento
com a cidade, sob os pontos de vista ambiental e so
cial.

Sou Relator de projeto de lei do Deputado Paulo
Rocha feito em parceria com as Deputadas Maria da
Conceição Tavares e Sandra Starling, que instítui o
chamado balanço social das empresas. Evidente
mente, meu parecer à proposta é favoráv,el. Toda em
presa brasileira digna desse nome precisa produzir
seu balanço social, precisa certificar-se como empre
sa ética, amiga da criança e do meio ambiente, preci
sa, enfim, ter como princípio e objetivo níão apenas a
busca incessante do lucro, mas também a busca do
bem-estar dos seus funcionários e da coh~tividadeem
que está inserida.

Piracicaba notabiliza-se, portanto, não apenas
por ter universidades importantes e tradiç:ão cultural e
republicana forte, mas também por abrigar empresas
que utilizam tecnologia de ponta, que exportam para
todo o mundo, empresas modelares.

Entretanto, mesmo com todas essas caracterís
ticas, nossa cidade ainda convive com o espectro do
desemprego e da miséria, com os bolsõels de miséria
e com a violência - é desafiador.

lembro-me, prezado Deputado Paulo Paim, da
experiência que tive quando fui Prefeito ele Piracicaba
pela primeira vez - sempre pelo PT, porque nasci poli
ticamente dentro do PT, permaneço no PT e continua
rei no PT. Nessa experiência, pude desenvolver ações
que reputo da maior importância para a minha vida
política e para a tradição do partido do qual V. Exa. é
ilustre integrante.

Implantamos, então, o orçamento participativo,
fizemos um Governo voltado prioritariamente para as
questões sociais, implementamos uma política ambi
entai, coisa que a cidade nunca teve e, nesse contex
to de trabalho na área de meio ambientel, fundamos 
e dele fomos o primeiro Presidente - o Consórcio
Intermunicipal das Bacias dos rios Piracicaba e Capi
vario

Não sei se V. Exa. e os demais Srs. Deputados
tiveram oportunidade de ouvir histórias do Rio Piraci
caba, um rio lendário que teve importante papel no

desbravamento do sertão paulista. Foi através dele
que bandeirantes e aventureiros adentraram o País,
demandando ao Estado de Mato Grosso, em busca
de riquezas e novas perspectivas, rasgando o sertão
e construindo o progresso.

E o rio Piracicaba, sempre muito piscoso, cau
daloso, bonito, insinuante, atravessa o centro da cida
de, onde há um belo salto. Portanto, o rio faz de Piraci
caba, além de centro industrial e operário de tradição
canavieira, uma cidade de paisagem fantástica, exu
berante.

Não é uma cidade monótona, com topografia
acidentada, mas, como disse, desafiadora por todas
essas condições, por essas características.

Piracicaba, com sua paisagem ribeirinha e seu
lendário rio, é também, Sr. Presidente, um celeiro de
músicos, artistas plásticos e de atores. Ê a cidade do
cancioneiro, da música sertaneja, do folclore.

Essa é a cidade que quero voltar a governar. E
quero voltar a governá-Ia, sobretudo, pelo desejo de
resgatar a auto-estima dos piracicabanos, porque no
Governo de Fernando Henrique Cardoso o cresci
mento econômico ora apresenta índices positivos, ora
negativos. Podemos até traçar um gráfico e verificar
que chegamos perto de zero em termos de cresci
mento econômico. Em decorrência disso, Piracicaba
é muito afetada pelo atual quadro de desemprego, o
que constitui fator extremamente preocupante. Primei
ro, porque as empresas ali instaladas, por força da ne
cessidade de competitividade, estão alterando seus
procedimentos tecnológicos e, com isso, economi
zando em força de trabalho.

Nosso problema fundamental é a anemia eco
nômica de um País que atravessa um impasse por
que não cresce, um País emparedado por um progra
ma de ajuste fiscal que não termina nunca, um País
mergulhado numa dívida impossível de ser paga, que
garroteia e impede o seu crescimento sustentado, um
País em que a política monetária posta em prática su
foca o empresariado, ao impor as mais altas taxas de
juros do mundo, e não apresenta alternativas princi
palmente para os pequenos e microempresários, sem
condições de sobreviver em meio a uma competitivi
dade selvagem que exige tecnologias modernas, fi
nanciamento, enfim, custos decrescentes. Sei que, na
condição de Prefeito, o meu poder de influenciar esse
quadro será relativamente pequeno pelas razões que
já apontei.

O quadro paralísante em que vive o País faz
com que os Prefeitos, mesmo os mais dinâmicos, os
mais realizadores e os mais arrojados, tenham inú-
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meras dificuldades de proporcionar perspectivas de
emprego para seus concidadãos. Vejo-me diante
desse desafio. Assumindo a Prefeitura de Piracicaba,
vejo-me não como um Prefeito que vai se acomodar
ou que vai se conformar com essa situação, mas
como alguém que se propõe a exercer o mandato
com a visão adquirida nesta Casa na convivência
com outros ex-Prefeitos e no estimulante debate que
aqui promovemos. Assim, descortino a possibilidade
de ser um Prefeito que exerce liderança, porque Pira-

Cicaba tem, sim, um lugar de liderança no País. Pira-
• cicaba não é uma cidade irreconhecível no mapa polí

tico nacional.
Podemos nominar outras cidades, mas, com

certeza, Piracicaba se insere entre as cinqüenta mais
importantes do País. Não apenas pela arrecadação,
não apenas pejo tamanho da sua população, mas por
sua cultura e tradição política. Nesta Legislatura, três
Deputados foram eleitos por Piracicaba, cidade influ
ente, que tem condições de pleitear um lugar político
no cenárlõ nacional. E-úm Prefeito não poãe se cõn-;;
formar com o papel de gerente administrativo do seu
Município. Não desejo assumir o cargo de Prefeito da
minha cidade com essa roupagem.

Desejo assumir a Prefeitura do Município de Pi
racicaba para ser o seu líder, para continuar a tradi
ção de Prudente de Morais, para brigar pela autono
mia dos Municípios e por verbas sociais, para brigar,
enfim, em prol do desenvolvimento econômico e soci
al do nosso País.

Isso não é tarefa s6 dos Deputados e Senado
res, é também dos Prefeitos e dos Governadores.
Não me conformo quando vejo Prefeitos e Governa
dores enfurnados em seus Municípios e Estados,
desconhecendo substancialmente que, além do pa
pei político, têm a desempenhar o de administrador,
de dotar os territ6rios que dirigem de infra-estrutura,
zelar pelos serviços públicos e proporcionar bom
atendimento à população.

Os prefeitos deste País precisam se levantar,
precisam se articular, como fizemos em 1999 ao for
mar a Frente Nacional de Prefeitos. Fui um dos funda
dores dessa Frente. Percorremos o País numa cruza
da para que os Prefeitos não se acomodassem, não
se conformassem com as limitações dos seus recur
sos orçamentários. Prefeitos são agentes políticos de
mudança, porque é nas comunidades que.,fazemos
as grandes revoluções sociais.

É com esse espírito, Deputado Paulo Paim, que
desejo voltar à Prefeitura de Piracicaba. Anima-me a
vontade de exercer o mandato de Prefeito, procuran-

do firmar cada vez mais fortemente o conceito de uma
gestão ética que combata permanentemente a cor
rupção, que se incorpore ao esforço que o País está
fazendo para erradicar esse mal que drena recursos
do povo para oenriquecimento de poucos indivíduos.

Concedo um aparte ao Deputado Ubiratan
Aguiar.

O SR. UBIRATAN AGUIAR - Deputado José
Machado, com muita propriedade, V. EXª destaca a
importância do trabalho desenvolvido pelo gestor mu
nicipal e as dificuldades por ele enfrentadas. Vivemos
em um país em que o centralismo marcou durante
muito tempo o uso dos recursos públicos - e ainda há
resíduos disso nos dias atuais. Deter recursos signifi
ca deter poder, como se eles não devessem estar
com o povo, próximos do povo, cuja instância primeira
é representada pelo Município. A educação infantil ou
fundamental ocorre no Município. Na área da saúde,
os primeiros socorros ocorrem nos Municípios e as
unidades deatendimento..ambulator:ial.aJlestão situa
das. Éassim em todos os campos: o Município éa pl'i
meira instância a ser procurada. Deve-se não s6 dotar
o Município de condições de atendimento à popula
ção, mas de outras, no campo da tecnologia, da ciên
cia, da qualidade de vida e da geração de emprego,
para não construirmos megalópoles inadministráveis.
É esse o desenho que vislumbro para a Federação
brasileira, ou seja, a priorização da ação municipal.
Para concluir, diria que as ações preventivas deveri
am ser direcionadas principalmente para os Municfpi
os menores, em forma de treinamento e capacitação
do seu pessoal. Assim, não haveria reclamação de
sanção ao gestor municipal em virtude de irregulari
dades, frutos da desinformação ou da falta de quali
dade técnica. Louvo V. Exll pelo seu pronunciamento e
faço votos de êxito na sua caminhada.

O SR. JOSÉ MACHADO - Muito obrigado. V.
Ex' é como sempre muito gentil. Incorporo contribui
ção tão importante ao meu pronunciamento. V. Exll

toca na questão do pacto federativo e ressalta o papel
saneador do Município na administração pública bra
sileira. Estou .totalmente consciente dessa responsa
bilidade e concordo com suas observações.

Para finalizar, quero dizer que a oportunidade
que se abre neste momento para os futuros gestores
é a de provar, de uma vez por todas, que é sempre
possível governar com ousadia, atrevimento, criativi
dade e, sobretudo, com ética. Nosso País precisa mu
ito de administradores honestos, que cuidem bem do
interesse e do dinheiro pÚbíico.
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Então, é com esse espfrito e com esse grau de
responsal?i1idade que carrego ao longo de toda a miM
nha vida pública que encerro meu pronunciamento di·
zendo que desejo ser Prefeito de Piracicaba. Sei que
deixarei esta Casa, caso saia vitorioso das eleições,
mas minha passagem por aqui foi dignificante - fui Lí
der da bancada do PT, o que muito me hl)nrou. Por·
tanto, saio com a certeza do dever cumprido. Oxalá
Dossa vencer as eleições.

-Mttito-obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Cumpri
mentamos o Deputado José Machado, que hoje nos
deu uma aula - tanto pela manhã como aglora à tarde
- sobre o Municfpio de Piracicaba.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Com a pa·
lavra o Deputado Ubiratan Aguiar, do Bloco Parla
mentar PSDBIPTB, do Estado do Ceará. S. Exa. dis·
põe de até 25 minutos na tribuna.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (BJoco/PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, companhei
ros Deputados, quinta-feira passada tivemos oportu
nidade de viver um daqueles momentos dia alegria na
vida parlamentar.

É extremamente diffcil a aprovação> de projeto
de iniciativa desta Casa. Matérias oriund~ls do Poder
Executivo ganham espaço, atenção e preferência na
votação. Depois de três longos anos, trami,tando entre
a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, so
frendo alterações no percurso, voltou a esta Casa - e,
num consenso, na manhã da última quinta-feira, foi
aprovada - matéria por nós proposta com o objetivo
de ampliar os recursos para a cultura nacional.

Inicialmente, nosso projeto previa a ampliação
de 1% para 10% dos recursos oriundos de loterias e
similares - 5% seriam destinados ao Fundo Nacional
de Cultura e 5% às Secretarias Estaduails de Cultura
- para o desenvolvimento de programas voltados
para a promoção da cultura popular, preservação do
folclore, artes cênicas, letras, editoração de livros,
preservação da memória nacional e monumentos das
cidades históricas.

Sempre tive comigo, Sr. Presidente, o forte sen·
timento de que esta Casa não negaria Blpoio àquela
proposta, que surgiu de conversa que tive com o Mi·
nistro Francisco Weffort. S. Exa., recém··chegado da
Inglaterra, contou-me que lá estavam ta:Kando os jo
gos em 25%. Os recursos arrecadados eram dividi
dos em cinco projetos, cada um recebendo 5%, que
passar, m a ser chamados de as "cinco boas causas
pAra a rada do milênio".

Desses cinco projetos, três referiam-se à cultu
ra. Isso significa que a área de cultura britânica pas
sou a receber 15% dos recursos arrecadados por
meio de jogos e de loterias. Tudo isso para desenvol
ver a cultura de um pafs que pertence ao Primeiro
Mundo.

Fiquei estimulado com a idéia e apresentei pro
jeto propondo arrecadação de 10%. Contudo, a des
peito do forte lobby dos assessores de Ministros da
área econômica, especialmente do Ministro Pedro
Malan, a matéria foi aprovada na Câmara e seguiu
para o Senado Federal. Naquela Casa, para não invi
abilizá-Ia totalmente - quero entender desta forma -,
o Relator, Senador Pedro Piva, concordou em reduzir
o percentual de 10% para 3%. Assim, não havia mais
como dividir o produto da arrecadação entre União e
Estados. E a matéria, após sofrer tal alteração, voltou
a esta Casa.

Pensei em fazer com que o texto originalmente
votado pela Câmara fosse -restaurado na-votação- fi
nal. Companheiros de vários segmentos da área da
cultura e do próprio Ministério, porém, advertiram-me:
"Ubiratan, é melhor 3%, que já significa 200% a mais,
do que a matéria ser vetada, e não termos avanço ne
nhum".

Isso me faz lembrar, Deputado Paulo Paim, pre
fácio escrito por meu companheiro da área de educa
ção Florestan Fernandes em livro que escrevi intitula
do "Educação: uma decisão política". Dizia ele: "Não
vencemos a guerra que sonhávamos, mas vencemos
muitas das batalhas".

Realmente, a guerra não foi vencida, mas uma
batalha foi conquistada.

A Caixa Econômica Federal diz que é o "banco
do social". Pois bem. O "banco do social" recebe 3,6%
de remuneração dos jogos e mais 8% para as despe
sas de custeio, que, em verdade, segundo dados que
me chegam, não são todos gastos em custeio. São
apropriados como remuneração, o que faz com que a
CEF, o "banco do social", passe a receber 6%,7%,
8% de remuneração. Nega-se, porém, à cultura per
centual maior do que 3%.

Todavia, o projeto concedendo estes 3% sobe
agora à apreciação do Presidente da República, e es
pero que sua sanção venha como resposta ao clamor

, da comunidade cultural brasileira.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado José Ma

chado.
O SR..JOSÉ MACHADO - Deputado Ubiratan

Aguiar, não poderia ser outro o autor de projeto volta
do para o financiamento da cultura senão V. Ex· Na
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condição integrante da Mesa, V. Exª tem tido desta
cado papel na transformação da Câmara dos Deputa
dos, além de fórum privilegiado do debate político, em
importante local também no campo da cultura. V. Exª
tem liderado incessante trabalho de resgate da me
mória desta Casa, proporcionando-nos vários even
tos nessa direção. Portanto, o projeto de lei que V.
Ex!' apresentou e que foi aprovado pela Casa é digno
de todo o nosso elogio. Pena que não tenham sido os
10% previstos originalmente. Muitos entendem a cul
tura como algo superficial, destinado meramente ao
deleite. A cultura é um elemento integrante da nossa
vida, é algo que muda inclusive o nosso comporta
mento, a nossa perspectiva, é algo que cria o amálga
ma da sociedade democrática livre, que busca novos
rumos. Portanto, a cultura é um instrumento de mu
dança, de transformação. Não é algo que tenha rela
ção estática conosco, mas uma relação dinâmica. Às
vezes, alguns tecnocratas - e V. Exª citou um deles,
talvez o mais proeminente deste momento, o que
ocupa o cargo tecnocrático mais poderoso do País 
não têm a sensibilidade para isso. V. Exª disse que
conspiraram para que o seu projeto fosse rejeitado.
Graças à sua persistência e prestígio nesta Casa,
seus colegas Parlamentares não deixaram que a tec
nocracia se sobrepusesse à iniciativa de um homem
idealista que deseja investir para que o nosso povo
seja mais culto. Portanto, quero dar-lhe meus para
béns pela aprovação do projeto e dizer que espero
que continue militando na defesa desses bons princí
pios, dessas boas causas. V. Exª marcou importantís
simo tento. Sinto-me, de certa forma, cúmplice dessa
vitória, porque o meu partido colaborou para que o
projeto deVo Exª fosse aprovado. Meus cumprimen
tos pelo excelente trabalho que desenvolve em defe
sa da cultura do nosso País.

O SR. UBIRATAN AGUIAR - Agradeço ao no
bre Deputq,do José Machado o aparte, que, com mui
ta alegria, incorporo ao meu pronunciamento.

A propósito, nobre Deputado, quero ressaltar que,
na votação de quinta-feira, os Deputados Walter Pinhei
ro e José Pimentel, ambos do partido de V. EXª, em
nome da Comissão de Educação, Cultura e Desporto
da Comissão de Finanças eTributação, respectivamen
te, ofereceram pareceres favoráveis ao projeto.

Sr. Presidente, a cultura está muito acima de
todos nós, é um reclamo de toda a sociedade. Faz-se
necessário que invistamos nessa área, para que
amanhã não sejamos um povo sem memória e que
não cultua· os valores fundamentais da pessoa
humana.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago o
exemplo da pequenina Guaramiranga, a Suíça cea
rense, cidade de clima ameno, a mil metros de altitu
de, onde resolvemos implantar projeto voltado para o
turismo. Perguntamo-nos inicialmente o que o turista
faria em suas noites e em parte dos seus dias. Decidi
mos oferecer um teatro confortável e peças de quali
dade, para o deleite do turista e também da popula
ção local. E esse teatro, Sr. Presidente, não só é uma
casa de espetáculos, mas também uma escola de for
mação teatral. Oferecemos a crianças e jovens forma
ção artística, e isso transformou a cidade na sede dos
encontros daqueles que fazem teatro no Nordeste. E
Guaramiranga será a sede do VII Festival do Teatro
Nordestino este ano.

Naquele município, também se pôs em funcio
namento uma escola de música, algo que embevece
toda a sociedade. Dá gosto ver crianças e jovens es
tudando. Logo mais poderão estar na Banda de Músi
ca do Município, ou trabalhando em conjuntos rUlusi
cais, ganhando a vida.

Também implantamos uma biblioteca pública em
plena praça, onde todos podem se abeberar dos co
nhecimentos de quantos que, com o seu conteúdo in
telectual, favoreceram asociedade com seus escritos.

Estamos p ~ora cuidando da elaboração de um
projeto de museu da cidade, que contará a história da
era do café que se cultivava em toda aquela serra e a
história das famílias tradicionais. Com esse projeto,
estaremos preservando a história que a geração atual
não conhece.

Nesta hora, Sr. Presidente, é que sentimos as
dificuldades advindas da falta de recursos. Iniciado há
quatro anos, somente agora será concluído o Teatro
Rachei de Queiroz, mercê do esforço e da abnegação
de quantos se somaram para torná-lo realidade. Por
que ele não. ficou pronto antes? Porque a cultura não
dispõe de recursos.

O mecenato não atende às necessidades da co
munidade brasileira quando quer fazer a produção de
filme ou peça teatral, seja no Norte, seja no Nordeste,
seja no Sul. Considere-se o caso da cultura tradicio
nal. O processo de globalização, de massificação da
comunicação tem destruído toda a cultura nacional.,E
não a preservamos porque nos faltam meios para de-
fendê-Ia. .

Quantas vezes ando pelo meu Estado e eqcon:
tro talentos esquecidos, adormecidos. Poetas e escri
tores com os trabalhos prontos, muitos até manuspri
tos, que não podem vir à lume porque não há recur
sos para publicação. Não há recursos nem por parte



43576 Quarta-feira 16 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2000

de quem escreve nem dos órgãos de cultura para pro
mover a sua publicação. Aqui e acolá desponta uma
universidade com uma gráfica que desempenha o pa
pei de editor desses livros, ou uma comunidade que
se organiza para promover os escritores e patrocinar
as publicações. Mas são iniciativas esporádicas.

Quem como nós, Parlamentares, conhece a vida
e a alma da nossa gente sabe das dificuldades que en
frenta um Prefeito Municipal para tirar os jovens das
ruas, do vício e envolvê-los em programas que lhes
permitam crescer intelectualmente. Essa dificuldade
têm seu início na absoluta falta de recursos, já que cri
atividade há. Programas são criados, mas não prospe
ram, não vicejam porque faltam meios que os levem
avante. Foi com esse intuito que apresentamos o pro
jeto aprovado nesta Casa quinta-feira passada.

Ouço, com prazer, o Deputado Pedro Fernan-
des.

o SR. PEDRO FERNANDES - Deputado Ubira
tan Aguiar, um de seus admiradores nesta Casa,
acompanhei sua luta pela aprovação dElsse projeto.
Na quinta-feira, em benefício da cultura, V. Ex" con
cordou com a redução do percentual olriginalmente
proposto. Deveriamos abrir uma frente que, nesta
Casa, discutisse a programação das teIE~visões. Atu
almente, a televisão, nesse processo de ~llobalização,

e principalmente visando ao mercado ele consumo,
não deixa espaço para a cultura local. Precisamos
instituir lei que garanta, na programação das grandes
redes, pelo menos um percentual de tempo destinado
às emissoras locais para o reavivamento da cultura
local. Estamos cheios de enlatados americanos de
cunho policial, violentos e apelativos. DiÃ~em as gran
des emissoras, que a cultura local não déL retorno. So
licito de V. EX- ajuda para concretizarmos essa gran
de frente que terá como objetivo fazer com que as te
levisões, por lei, sejam obrigadas a veicular um per
centual mínimo de programação local. Com issq, pre
servaremos as nossas raízes. Muito obrigado e-para
béns a V. Ex!! pela aprovação do projeto"

O SR. UBIRATAN AGUIAR - Deputado Pedro
Fernandes, nós que agradecemos a V. E'ki , que ponti
fica nesta Casa com seu talento e dedicação, oaparte
com que nos honrou e que incorporamos ao nosso
pronunciamento.

Sr. Presidente, o que esperar dos recursos que
serão apartados, não aqueles que desejávamos, mas
os que foram possíveis? Que as escolas de be
las-artes, na verdade, ressurjam nos nossos centros
urbanos, que os pintores nelas se aperfeliçoem epos
sam mostrar o seu talento.

E, na terra onde o Chico da Silva, se
mi-analfabeto, fazia seus gráficos, lançava o óleo so
bre a tela e mostrava o seu talento internacionalme[l
te reconhecido, quantos outros Chicos da Silva não
existirão? Quantos terão tido a sorte de um Bandeira,
que ganhou o exterior para mostrar sua capacidade?
Muitos são os Bandeiras espalhados neste território
nacional, muitos são os talentos que estão esperando
a oportunidade de ter aperfeiçoado o seu estilo e con
tribuir para projetar o País internacionalmente.

Não será um decreto ou uma lei que colocará o
Brasil no Primeiro Mundo, mas o talento do seu povo.
a investimento feito em educação precisa ser com
plementado com a cultura humanística, com estudos
feitos na escola para o desenvolvimento da criativida
de e da vocação de cada um. Em cada um de nós há
um artista em potencial que precisa ser garimpado
para ser lapidado. E esse artista, nos diversos cam
pos, tenho certeza, brilhará lá fora. Haveremos de
chegar ao patamar de país de Primeiro Mundo pelo
nosso avanço no campo da educação, da ciência e da
tecnologia, da cultura.

Oxalá um dia possamos ver um país onde na
Constituição não precise mais ser inscrito o percentu
al da receita a ser aplicado na área social, seja na
educação, seja na cultura, seja na saúde. Oxalá um
dia Ubiratan Aguiar ou João Calmon não precisem
mais propor lei ou emenda constitucional sobre quan
to deve ser aplicado em educação e cultura. Oxalá
isso seja fruto do entendimento de toda a sociedade,
que, ao escolher seus governantes, há de ver realiza
da pelas mãos de cada gestor a correta aplicação de
recursos naquelas áreas que melhorem sua qualida
de de vida e fazem com que os talentos desabrochem
e a Nação se afirme.

Por essa razão, Sr. Presidente, companheiros
Parlamentares, quinta-feira passada foi um dia de
muita alegria para mim. Espero que logo mais, confor
me me disse o Ministro Francisco Weffort, o Presiden
te Fernando Henrique Cardoso possa, junto à comu
nidade da cultura brasileira, sancionar essa lei, dan
do-nos oportunidade para que alcancemos soma de
recursos em torno de cem milhões de reais/ano. É o
que esse projeto proporciona a todos os brasileiros.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ubiratan
Aguiar, o Sr. Paulo Paim, § 2l? do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro
Fernandes, § 29 do artigo 18 do Regimento
Interno.
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VI- ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) 
Apresentação de proposições.

Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

(Não há apresentação de 'Proposições.)

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Pas
sa-se ao horário de

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Paim, pelo
PT. O nobre D~putado dispõe de até dez minutos.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho à tríbuna comentar dois congressos que
serão realizados nos meses de agosto e outubro.

No mês de agosto, será realizado o congresso
da Central Única dos Trabalhadores. Espera-se a
presença de mais de 3 mil delegados de todo o
País. Enfatizo esse evento por entender que o
movimento sindical vive momento delicado, uma
época de vacas magras, como se diz no Rio Grande
do Sul.

É fundamental que o debate ç;ue vai acontecer
nos encontros estaduais realizados antes desse
evento nacional se dê com a maior qualidade e de
forma muito fraternal, para que, do encontro que
terá lugar em São Paulo, em agosto, possa se tirado
um plano de ação e de lutas que unifique o
movimento sindical.

Diria mais: espero que desse debate surja uma
caminhada, em que possamos ver, lado a lado, todas
as centrais sindicais, todas as confederações de tra
balhadores defendendo as questões básicas do inte
resse da classe trabalhadora em nosso País. Existem
divergências? Claro que sim, como existem divergên
cias entre partidos, que nem por isso deixam de for
mar- trago um exemplo da Casa - blocos partidários
com uma visão de sociedade afim, ou seja, um pen
samento semelhante.

Sr. Presidente, num momento delicado como
este, em que o desemprego avança em todo o País e
a renda está cada vez mais concentrada nas mãos de
uma minoria, é fundamental que se tenha uma pauta
de luta coordenada, encampada e dirigida pelos líde
res sindicais com o apoio de todos os homens públi-,.
cos e partidos políticos que entendem necessária
uma mudança de rumo no projeto econômico que diri
ge hoje a sociedade.

Além desse evento, que considero fundamental,
no mês de outubro haverá o congresso da COBAP 
Confederação Brasileira de Aposentados e Pensio
nistas. Sei que tenho sido até repetitivo, mas não me
canso de falar sobre isso e voltarei à tribuna quantas
vezes forem necessárias para defender o idoso, o
aposentado e o pensionista.

Não há como deixar de vincular o idoso ao sa
lário mínimo. Infelizmente, 12 milhões de aposenta
dos e pensionistas ganham o correspondente a 151
reais. Não há como esquecer os milhões de aposen
tados e pensionistas que ganham um pouquinho
mais do que o salário mínimo e não tiveram sequer o
reajuste a ele correspondente. A situação dos apo
sentados e pensionistas é desesperadora.

Espero que saiamos do congresso da Cobap,
que será realizado em Brasília, com propostas claras
e definidas para pressionar o próprio Congresso Na
cional, o Executivo e o Judiciário.

Sr. Presidente, é um absurdo que, em passado
recente, um cidadão tenha se aposentado perceben
do três salários mínimos e hoje receba apenas dois.
Quem se aposentou com dois, recebe um, e quem se
aposentou com um salário de 100 dólares, que há
pouco tempo correspondia ao salário mínimo, hoje re
cebe o correspondente a 70 dólares. E fazia eu uma
palestra no interior do Rio Grande do Sul quando al
guém me disse para lembrar também dos idosos que
não são aposentados ou pensionistas e que não re
cebem nada.

É um absurdo um cidadão de 50 anos de idade
não ter acesso ao mercado de trabalho, ser discrimi
nado. Passou dos 45 anos, a dificuldade para conse
guir emprego é enorme. Se procura o segu
ro-desemprego, não consegue; se procura emprego,
não consegue; se tenta se aposentar, não consegue.
Milhões de companheiros, trabalhadoras e trabalha
dores, encontram-se nessa delicadíssima contingên
cia. É preciso que se rediscuta a situação do aposen
tado, do pensionista e do idoso.

Segundo projeto de lei por mim apresentado
nesta Casa, as empresas deveriam manter um per
centual de trabalhadores com idade acima de 45
anos, o que não acontece. Nos países do Primeiro
Mundo, é comum a supervalorização do cidadão com
mais de 50 ou 60 anos, pela sua capacidade de for
mador, de instrutor. No Brasil, o cidadão com mais de
45, 50 anos entra na faixa dos discriminados, o que



43578 Quarta-feira 16 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2000

faz com que apresentemos projetos de lei exigindo
percentual de vagas para ele.

Sr. Presidente, a Confederação BI'asileira de
Aposentados e Pensionistas está organi2:ada em to
dos os Estados do Pafs. No Rio Grande do Sul, a Co
bap, congrega uma federação e cerca de 132 associ
ações. Hoje está em debate naciona', corno se fosse
uma grande novidade, a criação de um sindicato dos
aposentados. No meu entendimento - e por isso as
minhas preocupações -, esse sindicato viria a dividir
os aposentados, que já estão organiziados numa
grande e única confederação, nas federações estadu
ais e nas associações. Devemos ter cuidado com
essa idéia, aparentemente simpática. Nião estamos
criando o sindicato dos aposentados.

Espero que o Congresso da CobalP sirva para
unificar os aposentados, os pensionistas 19 mesmo os
que aínda não estão aposentados num grande movi
mento em busca de melhores condições de vida para
aqueles que estão na terceira idade, a melhor idade.
Tomara que cheguemos aos 70, 80, 90 ou - por que
não dizer? - aos 100 anos.

Sr. Presidente, o jovem de hoje deve entender
que será muito feliz se, no futuro, for chamado de ido
so. Às vezes, alguns jovens não entendem o valor da
terceira idade. E, quando digo valor, não me refiro só
ao amor e ao carinho que devemos ter para com os
idosos, mas também ao aspecto profissional. Os jo
vens donos de empresas têm de entendf~r que existe
nessa camada da população enorme potencial a ser
valorizado e usado para o bem do próprio Pars. Na ca
minhada que faço pelo Brasil, tenho falado muito so
bre esse assunto.

Nesta Casa, sou autor do Estatuto do Idoso - e
foi criada uma Comissão Especial para apreciá-lo. A
partir de outubro, quando terminar a disputa eleitoral,
essa Comissão voltará à atividade. Uma vez aprova
do, tenho certeza de que o Estatuto do Icloso será im
portantfssima ferramenta para a valoriza,ção da terce
Ira idade ou, como gosto de dizer, da mellhor idade, a
exemplo do que representou para asocietdade o Esta
lUto da Criança e do Adolescente.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Com
a palavra o Deputado Francisco RodrigUl3s, que falará
pelo PFL. S. Exa. dispõe de até dez minutos.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo mais uma vez a tribuna nesta tarde
para divulgar o trabalho que vem sendo desenvolvido
no meu Estado. O Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso já autorizou o infcio da pavimenta
ção dos 980 quilômetros da BR-174 até a fronteira
com a Venezuela. Os Estados do Amazonas e de Ro
raima uniram forças para ligar, por meio dessa rodo
via, o Brasil ao pafs vizinho.

O acesso à Hidrelétrica de Guri, na Venezuela,
também em função do projeto de ocupação ordenada
e estratégica da Região Norte, fará com que o nosso
Estado tenha farto e confiável fornecimento de ener
gia elétrica. Isso propiciará mais segurança e confia
bilídade para que lá se implantem indústrias, agricul
tura e, conseqüentemente, forte comércio, o que fará
com que o Estado de Roraima se integre à comunhão
nacional.

Grandes problemas afligem o nosso povo. Sa
bemos das dificuldades constantemente criadas por
organizações não-governamentais que procuram de
negrir a imagem de um Estado como o nosso, quase
esquecido e confundido pela própria população brasi
leira, mas que tem território semelhante ao do Estado
do Paraná, com 230 mil quilômetros quadrados; ex
cepcionais características de solo, clima e vegetação,
além de privilegiada posição geográfica: está há ape
nas cinqüenta minutos de vôo do Caribe. Tem 1.900
quilômetros de fronteira com a República da Guiana,
ao nordeste, e com a Venezuela, ao norte e ao noro
este.

É, portanto, um Estado de extraordinário poten
cial. Se forem criadas condições básicas de in
fra-estrutura e implementada uma logfstica confiável
de transporte e energia, Roraima certamente dará
conforto a este País, em função das condições geo
políticas que apresenta.

No momento, estamos concluindo a última gran
de obra do Presidente Fernando Henrique Cardoso
na BR-174, a construção de uma ponte de aproxima
damente 900 metros sobre o Rio Branco.

No infcio deste Governo sempre cobrávamos
ações efetivas que oferecessem melhores condições
de vida à população roraimense, composta em mais
de 70% por migrantes, como eu mesmo, de todos os
rincões da Pátria, a maior parte proveniente do Esta-
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do de V. Exa., o Maranhão. Nos Governos passados,
praticamente nada foi feito para ajudar a desenvolver
o Estado.

Se algumas vezes discordamos de determinada
conduta ou política do Governo Fernando Henrique
Cardoso, neste caso, por uma questão de justiça e
gratidão, temos de elogiar o Presidente. São quase
mil quilômetros de asfalto silenciosamente construí
dos-que naje-integram o nosso Estado à comunhão
nacional.

São mais de 1.400 quilômetros de rede de ener
gia elétrica que o País, por intermédio da Eletrobrás,
buscou na Venezuela, para atender ao nosso Estado,
que hoje tem como fonte de energia básica as caríssi
mas e pouco cqnfiáveis termoelétricas.

Sr. Presidente, o Governador do Estado, na me
dida do possível, tem procurado implementar um polí
tica de õcupação ordenada do nosso te-rrltório co"m o
propósito de dar melhores condições de vida à popu
lação. O Estado de Roraima, que detém 4 milhões de
hectares de terras de cerrado, portanto, a última fron
teira agrícola deste País, tem enorme potencial de
produção.

Recentemente, empresários do Centro-Sul e do
Centro-Oeste do País, vindos principalmente dos
Estados do Mato Grosso e Goiás, lá estão desenvol
vendo o cultivo de milho, soja e arroz, com elevadíssi
ma produção.

Também estamos desenvolvendo trabalho no
sentido de dotar Roraima de infra-estrutura para que
o Estado se incorpore ao processo produtivo da cultu
ra do café e da pimenta do reino. Com a ajuda do Go
verno Neudo Campos, a partir deste ano de 2000, es
taremos implementando dessas culturas absoluta
mente nobres e que encontram naquelas férteis ter
ras esquecidas e adormecidas as condições neces
sárias ao seu cultivo.

Portanto, Sr. Presidente, eu diria que o Estado
hoje tem nova fisionomia~ Apesar das dificuldades e
das constantes levas de migrantes que chegam todos

,)

os dias, Roraima dará em futuro próximo resposta po-
sitiva aos investimentos qye o Governo FePeral ali
tem feito.

Esta Casa é o fórum de onde ecoam as vozes
que defendem os Estados e a Federação. Esperamos
que elas sejam ouvidas nos gabinetes ministeriais,

principalmente nos dos Ministros da Agricultura e da
Reforma Agrária.

Há urgente necessidade de se criar específica
política para que possamos implementar uma
agricultura extremamente forte no nosso Estado,
porque lá temos as condições ideais de solo, de
clima e de temperatura, o que faz a grande
diferença.

É_necessário que o Ministério da Agricultura
volte suas vistas para aquele Estado, que tem
praticamente dois terços do seu território no
hemisfério norte. Aliás, Rio Branco é a única Capital
do País localizada no hemisfério norte. Assim sendo,
sofre variações de clima, de temperatura e as
condições edáficas próprias o cultivo de inúmeros
produtos agrícolas.

Portanto, Sr. Presidente, a única coisa que nos
falta hoje é a presença mais efetiva, mais permanen
te,- mais clara.e, acima de tudo, mais responsável do
Ministério da Agricultura e do Ministério da Reforma
Agrária no sentido da promoção do ordenamento da
quelas terras que ainda pertencem à União. Faz-se
necessário cadastrá-Ias e transferi-Ias para o Estado,
para que, por meio dos mecanismos legais, seja dada
a titularidade àqueles que detêm sua posse. Só assim
eles poderão apresentar as garantias necessárias
para obterem financiamentos nas instituições de cré
ditp. Aí, sim, o desenvolvimento do Estado será um
processo irreversível, como atualmente ocorre em To
cantins, um dos Estados mais novos da Federação
brasileira.

Sr. Presidente, não é apenas um pedido o que
fazemos ao Ministério da Agricultura e ao Ministério
da Reforma Agrária, mas também uma queixa para
que atendam urgentemente aquela população que
está ansiosa por produzir com garantias. E a garan
tia mais sagrada é a posse oficial da terra.

Pedimos, portanto, a presença do Ministério da
Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento Agrá
rio em Roraima. O resto sabemos fazer. Os pecuaris
tas e os agricultores saberão fazer daquelas terras as
mais produtiv~s do País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes ) 
Encerro a sessão, designando para amanhã, quar
ta-feira, dia 16, às 14 horas; a seguinte:
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ORDEM DO DIA
(Às 16 horas)

TRABALHO DE COMiSSÕES

AVISOS
PROPOSIÇOES EM fASE DE RECEBIIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSO~;

l-EMENDAS

adultos a disciplina "Educação Ambientar, e
dá outras providências.

prazo suspenso de 14108/00 até 21108100.

PROJETOS pE LEI:

322199 (RUBENS BUENO) Dispõe sobre o
processamento de pequenas causas na
justiça do trabalho.

.. .' .
3.083197- (SERAFIM VENZON) Dispõe sobre a

"lJWizaçlo, . ·purante o - processo respectivo
referente à apuração e julgamento do ilícito

..oometido, de veícuJos terrestres, aé~·.pt;_

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO· ART 54
SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO F'LENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR (art. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 12)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 31! combinado com art.132, § 2!')

NO 535199 (ENIO BACCI) Toma obrigat6ria o uso da
mensagem "Doe sangue, doe órgãos, SALVE
UMA VIDA", na publicidade oficial do governo
federal e dá outras providências. .

Prazo suspenso.de 14108/00 até 21/08100.

2.2 PÉLA - INAD.EQUAÇAo FINANCEIRA EfOU
ORÇAMENTARIA (Art. 54)

PRojETOS DE LEI:·

1.554196 (FRANCISCO RODRIGUES) DispOe 8obrtl.'
a, ,rdetjnição. -da. Concepção Estratégjpa
Naclonal~,que oríentará.a :PQIítica: interna, a
política externa e a.polrtics .de .defesQ e dá
,OI:JtJ;as-prov.idências, . I

"P~ JUspenso.rl, 14108100 até -21/08100, _

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE EIOU
AO MÉRlTO-, INJURlDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE.

2.030199 (GERALDO MAGELA) Alter.a os arts. 23 e
5S:d~ Le! n51 9.615, de 24 de março de~1998,'

que institui Rormas gerais sol5re desporto e
'dá-õutras providências". (E seus apen8ldHtJ
PLs. n~ 2.207199 do· (;)ép. Paulo OCtávio;
2.'23&'99 da Dep. Pedro Canedo)f

Prazo suspenso de 14108/00 até 21/D181OO.

NO 1.~· (PEDRQ :"FERNANÍlliS) Inclui no
'~urrrculo esco!ar da eàu1csçio básica,
superior; especial, profissional e de jovens e

II-RECURSOS

NO; 272199 (ENIO BACCI) Dispõe sobre a
3.921/97 (PAULO PAIM) Dá nova redação ao § 12 do funcionamento de lojas de conveniências e

art. 18 da .Lei n2 8.036, de 11 de maio de. congêneres junto a postos de
1990, para assegurar ao 'trabalhador o com~rcial~zação de combustíveis e dá outras
pagamento de multa rescls6ril!l, no caso de prOVIdênCias.
exUnção de vínculo empregatício motivada' - prazo suspenso de 14108/00 até 21/08100.

- por ~sentadoria proporcionall por tempo de •NO
seMço.

Prazo suspenso de 14108100 até 21/01IlOO.

617199 (MIRO TEIXEIRA) Cria frentes proclutlvas de
trabalho nas áreas que especifica.

prazo suspenso de 14108100 at6 211019100.

1.17.819~ (~R. HÉLIO) Assegura !~ratutdade- da
Il1Scnção no vestibular para estutlantes de
escolas pOblicas em universidades públicas.
(E seua apensados: PU n2 2"116199 dO" Dep:
Lujz Blttencourt; 2.433/00 da Oep. José
Carlos Coutinho). .

prszo.suspênSt) de' 14108100 até 21f08/tJO. -

1.2 COM PARECERES. QUANTO
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCILUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §12)
INTERPOSiÇÃO DE RÉCURSO:
(art. 58. '§32 combinado com art.132. §22)
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10;00Antonio Cambraia,
10:?5'nialma Paes
10:50Babâ
11:15Waldomiro Fioravante
11:40 Osvaldo Biolchi

;

.05 Airton Aoveda .
1 . OAmon Bezerra
12:5 José Thomaz NonO
13:20 Salvador Zimbaldi

15:00Jorge Alberto
15:25 Marcelo Déda
15:50 Ricardo Ferraço
16:15 Marcus Vicente
16:40Luiz Bittencourt
17:05 Aloizio Mercadante
17:30 Sérgio Carvalho
17:55Zenaldo Coutinho
18:20Vanessa Grazziotin

15:00José Ronaldo
15:25Aldo. Arantes

15:00 Fernando Ferro
15:25 Augusto Franco
15:00 Eliseu Resende' .,.
15:25Lavoisier Maia

15:00 Sérgio Novais
15:25 Fernando Marroni
15:50Miriam Reid
16:15 Eduardo Seabra
16:40Yeda Crusius .; .
11:05José Antonio Almeida
17:30Mariaa Serrano"
17:55Gessivaldo Isâias
18:20Joaquim Francisco

12:55Silvio Torres
13:20 Professor Luizinho

28 ~'!'f8ira

22 31·felra

23 1. 4a.feira

21 2'·feira

;25. 61.fei~

RELAÇÃO DE DEPUTADOS iNSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE DO MÊS DE AGOSTO

17 5a feira 15:00 Damião Feliciano
15:25Arnaldo Madeira

- aquáticos apreendidos com carga Ilegal ou
drogas.

prazo suspenso de 14/08/00 até 21/08/00.

871/99 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO)
Dispõe sobre a criação de Juntas de
Conciliação e Julgamento na 61 Região da
Justiça do Trabalho, define jurisdiçôes e dá
outras providências.

Prazo suspenso de 14/08/00 até 21/08/00.

N° 878/99 (ENIO BACCI) -Acresce os incisos XVI e
XVII ao art. 20 da Lei n2 8.036, de 1990,
permitindo saque do FGTS após cinco anos
ininterruptos na mesma empresa. (E seu
apensado: PL. 1.762/99 do Dep. Nilson
Mourão).

Prazo suspenso de 14/08100 até 21/08/00.

N° 890/99 (BISPO WANDERVAL) Altera a redação
dó art. 151 da Lei n2 8.176, de 8 de fevereiro
de 1991.. e dá outras providências.

Prazo suspenso de 14l.08/00 até 21/08/00.

N° 2.808/00 (OSVALDO BIOLCHI) Concede isenção
do pagamento do Adicional ao frete para
Renovação da Marintra'Mercante - AFRMN - _
para as cargas de matérias-primas
destinadas à elaboração de fertilizantes.

prazo suspenso de 14108100 até 21108/00.

18 6- feira 10:00
10:25 Nelson Trad
10:50 Márcio Bittar
11 :15 Chico da Princesa
11 :40 José Militão '
12:05 Agnelo Queiroz
12:30 Geraldo Magela

29 3-·feira

30 4a·felra

081 S-·feira

15:00 Jaime Martins
15:25Luiz Sérgio
15:00Carlito Merss
15:25José Chaves
15:00 Jutahy Junior .
15:25Coriolano Sale.s..
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I - COMISSÕES PERMANleNTES

COMISSÃO DE CONSTlnJlçÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇ~ÃO

AVISOS

.
Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A .. Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROPOSIÇÕES SUJEITJ\S A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE QUINTA-FEIRA (DIA 1710810~1)

PROJETO DE LEI NlI 486199 - do Sr. Enio Bacci - que
"amplia prRo para 30 (trinta) dias juntada da
procuração em processo eMl e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR

DE

Projetos de lei (art. 119, I e § 1°)

DeculSo: f-Sessão
Última Sessão: 22/08/00PROJETO DE LEI N51 1.676/99 - do Sr. Aldo Rebelo

que "dispõe sobre a promoção. 8 deffJ8a e o uso da
\(ngua portuguesa e dá outras providências-.
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

Projetos de L,i (Irt. 119, I n § 1°) PROPOSiÇÕES EM FASE

A .. Da Análise da Constitu.clonalidade, RECEBiMENTO DE EMENDAS
Juridicidade e Mérito:

A .. Da Análise da Constitucionalidade,
B .. Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade e Mérito:
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI NR 2.50S-A/OO - do Sr. SrJvio Torres
- que -denomina -Aeroporto de Guurolhos ";'" André
Franco Montara" o aeroporto Intemacio1r'1al da C~de de
Guarulhos. Estado de São Paulo-,
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO

PROJETO DE lEi Nll 3.126-AJ97 - do Sr. Agnelo
Quelroz - que "disp6e sobre a obrigatoriedBde de
confecção de carteiras de Identidade para os nascidos
na rede pública de saúde em todo oterritório nacional e
dá outras provic.fêndas-.
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO
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PROJETO DE LEI NlI 1.696/99· do Sr. José Dirceu - PROJETO DE LEI NlI 3.117/00 - do Sr. lão Alcântara-
qu~ ~acrescenta dispositivos à Lei n li 9.504, de 30 de que "altera o art. 91 da Lei nll 9.504. de 30 de setembro
setembro de 1997. a fim de criar Comissão de de 199r.
Acompanhamento do Sistema Eletrônico de Votação". RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO A:"'VES
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA

PROJETO DE LEI N" 1.976/99 - do Sr. Pedro Celso 
q.Je •autoriza o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal a celebrar com os Tribllnais Regionais Eleitorais
dos Estados de Goiás e Minas Gerais, a fim de,
observada a Lei n° 9.504. de 30 de setembro de 1997.
assegurar-se a informatIzação do processo de votação
nas eleições do ano 2000. nos Municípios da Região
Integrada de Desenvolvimento do Entorno".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI NlI 2.345/00· do Sr. Jaques Wagner 
que "altera o art. 146. inciso 111. da Lei nll 4.737. de 15
de julho de 1965 - Código Eleitoral, exigindo documento
com fo~ogratia no ato da vo~ação~. ,
RELATOR: Deputado JOSE GENOINO

PROJETO DE LEI N~ 2.448/00· do Sr. Gustavo Fruet·
que "altera a redação do ar.. 359 da Lei 0 11 4.737, de 15
de julho de 1965 - Código Eleitoral".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO

PROJETO DE L.EI NlI 2.703/00 • do Sr. José Roberto
Batochio • que "acrescenta artigo à Lei n~ 9.096. de 19
de setembro de 1995".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI ~ 2.n1/00 • do Sr. Salvador
Zimbaldi • que "acrescenta at'liçp à. Lei nll 9.504, de 30
de setembro de 1997. dispondo sobre a obrigatoriedade
de registro dos programas de governo dos candidatos
às eleições majoritárias".
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ

PROJETO DE LEI N!! 2.926/00 - do Sr. José Roberto
Batochio - que "acrescenta parágrafo ao artigo 576 do
Decreto-Lei nIl 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal"
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES

PROJETO DE LEI NIl 2.996/00 - do Sr. A1eeste Almeida
• que "suprime os incisos 111 e IV do artigo 219 do
Código CJvil Brasileiro· LaJ nll 3.071, de 01 de janeiro de
1916".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA

PROJETO DE LEI NlI 3.095/00 • do Sr. Ronaldo
Vasconcellos· que "modifica a Lei nll 5.700. de 12 ele
setembro de 1971. instituindo a Ararajuba como sfmbolo
nacional".
RELATOR: Deputado AYRTON XER~Z

PROJETO DE LEI NlI 3.106100 - da Sra. Elcione
Barbalho • que "altera o art. 511 da Lei nll 9~. de 24 de
julho de 1996, e acrescenta o art. 52.A a essa Ler.
RELATOR: Deputado JÚWO DELGADO

PROJETO DE LEI NQ 3.177/00 • do Sr. Jair Bolsonaro •
que "altera a Lei nll 8.906. de 4 de julho de 1994,
Estatuto da Advocacia e da OAB. incluindo um § 311 ao
art. 28~.

RELATOR: Deputado JOSÉ ANÔNIO ALMEIDA

PROJETO DE LEI NQ 3.206/00 - cio Sr. Ricardo Barros·
que "altera artigos da lei nll 7.210, de 11 de julho de
1984 - Lei de Execução Penal· para dispor sobre a
emissão anual de atestado de pena a cumprir".
(Apensado o PL 3.234/001
RELATOR: Deputado JOAO PAULO

PROJETO DE LEI NlI 3.215/00 - do Sr. Adolfo Marinho 
que ~àispõe sobre a ex\inção tio ins\i'u)\o da enfl\euse
em imóveis urbanos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCANTARA

B M Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE lEI WI 387·Al95 - do Sr. Salatiel
Carvalho· que "veda. no calendário das eleições gerais,
concursos públicos e exames vestibulares. a
designação de dias ou datas coincidentes com os
consagrados a eventos religiosos e ao exercício do
culto. de qualquer crença". {Apensado o PL 684/95)
RELATOR: DepU1ado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI NQ 1.062195 - do Sr. Elias Murad •
que "toma obngatório o uso do café como alimento
básico da merenda escolar". (Apensados os Pls 647199;
2.126196 e 2.496/00)
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL

PROJETO DE LEI NQ 1.562-8196 • cio 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". (Apensado o PL 1.913196)
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI N!2 3.142197 • do Sr. Fernando
Gabe\fS - ~ue "d\$p6e sabre a abrtga.torieda.de d.e
aquisição ele títulos publicados no País pelas bibliotecas
das Instituições de ensino superior".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI N2 4.124-A198 • do Sr. Paulo Rocha 
que "acrescenta incisO ao aFt. 181 da L.ei nQ 9.503/97·
Código de Trânsito Blasileiro".
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE LEI Nll 4.203-AI98 • do Sr. Paulo Rocha·
que "acrescenta Inciso ao art. 40 da Lei nQ 9.503197 •
Código de Trânsito Brasileiro". (Apensados os PLs
638199 e 4.270/98)
RELATOR: Deputado ARY KARA
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PROJETO DE LEI Nll 4.495·8198 • do Sr. Jair
Meneguelli • que "dispõe sobre a promoção e a
fiscalização da defesa sanitária anima! quando da
realização de rodeios e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI NII 4.649·8198 • do Sr. Fabio
Feldmann e ela Sra Rita Camata - que "dispõe sobre o
acesso público aos dados e informações existentes nos
órgãos e entidades integrantes do SlSNAMA".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM

PROJETO DE LEI W 362-A/99 - do Sr. Enio Bacci • que
"exige contratos em Hnguagem acessível e tamanho
mínimo de letras com corpo 14/16 e dá outras
proYidências". (Apensado o PL 363199)
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO

PROJETO DE lEI NII 585·8199 • do Sr. Régis
Cavalcante - que "dispõe sobre a exigência de exame
psicológico para professores e alunos ele modalicl.ades
esportivas sob a denominação de artes marciais e dá
outras providências", (Apensado o PL 1182/99)
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL

PROJETO DE LEI Nll 1.140-Al99 • do Sr. Padre Roque·
que "altera a redação dos incisos I e " do art. 40 da Lei
nII 9.503, de 1997. que institui o CódIgo de Trânsito
Brasileiro". (Apensado o PL 1.411/99)
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE LEI NII 1.164·AI99 - do Sr. Sérgio
Carvalho - que ·denomina "Aeropm1o de Porto
Velho/Governador Jorge Teixeira de Oliveira " o
Aeroporto de Porto Velho, Estado de ROIndônia".
RELATORA: Deputada NIL.MAR RUIZ

PROJETO DE LEI Nll 1.219-Al99 - do Sr. lédio Ro&a 
que "dispõe sobre a criação do Dia Nacional do
Consumidor".
RELATOR: Deputado FERNANDO COFIUJA

PROJETO DE LEI ~ 1.386-A199 • ck) Sr. Wanderley
Martins· que "insere parágrafo ~nico no, art. 85 da Lei nll

9.503, de 1997, que instituiu o Código de Trênsito
Brasileiro". (Apensado o PL 1990199)
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI Nll 1.394·AJ99 • do Sr. Aberto
Mourão .. Que "altera o art. 260 da Lei nll 9.503, de 23 de
setembro de 1997, a fim de proibir a remuneraç!o de
empresas por serviços terceirizados. tfmdo por base de
cálculo o volume de multas aplicadas", (Apensado o PL
1.740199)
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI Nll 1.42G-A199 .. do Sr. Alberto
Mourão - que "altera a redação do Inc:iso IX do art. 22,
Lei nll 9.503197, que Institui o Código de Trênslto
Brasileiro".
RELATOR: Deputado I~ALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI NJl 1.432-A/99 .. da Sra. Alcione
Athayde • que "institui o 12 ele agosto como Dia
Nacional da Juventude".
RELATOR: Deputado IÉDlO ROSA

PROJETO DE LEI Nll 1.4aO-A/99 - do Sr. Simão Sessim
- que "denomina "Viaduto Jefferson Cavalcanti Tricano"
o viaduto no quilômetro 82 da rodovia BR-116, na
cidade de Teresópolis - RJ•.
RELATOR: Deputado AYRTON XER~Z

PROJETO DE LEI NR 1.534-A/99 - do Sr. Jorge Costa 
que "proíbe a privatização de usinas hidrelétrn:as em
todo o pais".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI N2 1.641·AJ99 - do Senado Federal
(PLS 195199) - que "dispõe sobre o controle do uso de
1aIidomida". (Apensado o PL 2.803/00)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI Nll 1.877·A199 - do Sr. Sérgio
Carvalho • que "estabeleee critérios para o
licenciamento ambiental de atividades de pesquisa e
lavra mineral e para a recuperação de áreas
degradadas por mineração, regulamentando o § 2" do
art. 225 da Constituição Federal",
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET

PROJETO DE LEI NR 1.894-A/99 - do Sr. Luiz
Bittencourt • que "obriga 06 postos revendedores de
combustfvels automotlvos a exibirem cartazes de
advertência sobre o perigo do uso ele telefones celulares
nesees 88tabelecimentos",
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

PROJETO DE LEI Nll 1.936·AI99 • do Senado Federal
{PLS 235199} • que "Institui o Dia Nacional de Prevenção
e Combate à Hipertensão Arterial e dá outras
providênclas".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA

PROJETO DE LEI ~ 2.232·A/99 • do Sr. Miro Teixeira·
que "promove a1ter89Õ8S na Lei nll 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que instituiu o Céldgo de Trinsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado INALOO LEITÃO

PROJETO DE LEI Ni 2.2.72·AJ9'9 - do Sr. Gerváaio SiNa
• que "altera dlspoeltivos da Lei nR 9.503. de 23 de
setembro de 1997 • Código de TrAnsito Bradelro,
quanto ao Ii::enciamento do veiculo""-
RELATOR: Deputado INALOO LEITAO

PROJETO DE LEI Nll2.275-A199 • do Sr. Paes landim·
que "denomina o trecho da BR-32.4, compreencHdo enUe
as cidades de Remanso-BA e São Raimundo Nonato
PI".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI N2 2.646-AIOO • do Sr. Pedro celso •
que"aJtera a lei nR 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que inItItui o CódIgo de Trlnsito Brasileiro, para



Agosto de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 16 43585

estabelecer obrigatoriedade de interposição de recurso,
nos termos que especifica".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI NI! 2.665/00 • do Senado Federal
(PLS 218/99) - que "denomina 'Senador João Calmon'
a Escola Técnica F.ederal do Espírito Santo - Uned, de
Colatina".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE LEI NI! 2.672-AfOO • do Senado Federal
(PLS 512/99) • que "denomina 'Rodovia Luiz Carlos
Prestes' o trecho que especifica da rodovia BR-020, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO

PROJETO DE LEI N2 2.à91·A/OO - do Senado Federal
(PLS 380/99) • que "altera dispositivos da Lei nl! 9.503,
de 23 de setembro de 1997 • Código de Trânsito
Brasileiro, de modo a permitir dispensa de exame de
saúde a categorias profissionais especificas".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

Substitutivos (art. 119, li e § 1°)

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
-COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, .
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI NII 1.277/95 - do Sr. Nilmãrio
Miranda - que "acrescenta dispositivo à parte geral do
Código Penal, relativo às circunstâncias agravantes".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

Decurso: 28 Sessão
ÚIUma Sessão: 2VOWOO

Projetos de Lei (aFt. 119, Ie § 1°)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI NR 3.989-A/97 - do Sr. Enio Bacci •
que "dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas e
equipamentos hospitalares e dá outras P!ovidências".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHAES

PROJETO DE LEI NII 4.823-A/98 - da Sra. Rita Camata
- que "altera a Lei nR8.069, de·13 de julho de 1990·
Estatuto da Criança e do Adolescente".
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES

" ,

PROJETO DE LEI NS1 1.181-A/99· da Sra. Angela
Guadagnin - que "altera a Lei nll 9.469, de 10 de julho
de 1997, que regulamenta o cl'lspositivo nõ inciso VI do
art. 411 da Lei Complementar nIl 73, de 10 de fevereiro
de 1993; dispõe sobre a intervenção da União nas
causas em que figurarem ,como autores ou réuS, entes
da administração indil8ta; regula os pagamentos

devidos pela Fazenda Pública em virtude de Sentença
Judiciária, e dâ outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI NII 2.846/00 - do Sr. José Carlos
Elias - que "altera o art. 38 do Código de Processo Civil,
relativo à procuração judicial',
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI NQ 2.914/00 - do Sr. Bispo
Wanderval- que "acrescenta dispositivo à Lei n° 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o
condomínio em edificações e as inco~rações

imobiliárias",
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

PROJETO DE LEI NQ 2.923/00· do Sr. Alberto Fraga 
que "acrescenta o§ 6i ao art. 5R da Lei n21.060, de 5 de
fevereiro de 1950, dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

PROJETO DE LEI NII 2.924/00 • do Sr. José Roberto
Batochio - que "acrescenta parágrafo ao art. 50S da Lei
nl! 5.869, de 11 de janeiro de 1973 • Código de
Processo Civil".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI NII 2.925/00 - do Sr. José Roberto
-Batochio • que "acrescenta parágrafo ao artigo 899 do
Decreto-Lei nll 5.452, de 1Q de maio de 1943 
Consolidação das Leis do Trabalho". ,
Ao Deputado: AYRTON XEREZ

PROJETO DE LEI N2 2.927/00 • do Sr. Feu Rosa - que
"altera dispositivos do Código de Processo eMI relativos
ao processo de execução"., •
RELATOR: Deputado INALDO LEITAO

PROJETO DE LEI Nll 2.976/00 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "acrescenta parágrafo único ao art. 15
da Lei nQ'6~515, de 26 de dezembro de 1977, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI NII 2.982/00 - do Sr. Robson Tuma •
que "prevê nova redação opara o art. 289 do Código
Penal - Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940, acrescentando modalidade de falsificação de
moeda de polímero".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA

PROJETO DE LEI NR 2.986/00· do Sr, Geraldo Magela
• que "dispõe sobre os crimes praticados contra
jornalista em decorrência do exercício daprofissão·.
RELATOR: DePl:Itado MARCOS ROLlM

B .. Da Análise da Constitucionalidade e
Juridlcidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI NR 124195 - do Sr. Paulo Paim - que
·aItera a redação dos artigos 47 e 120 da Consolidação
das Leis do Trabalho". (Apensados os PLs 1.322/95 e
1.875199)
RELATOR: DeputadoJUTAHV JÚNIOR.



PROJETO DE LEI N!l20o-A/99 - do Sr. Jaques Wagner
- que "dispõe sobre a criação da área de Proteção
Ambiental - APA, no Distrito de Sou&aS, Municrpio de
Campinas, Estado de São Paulo",
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY

PROJETO DE LEI NSl 102-8199' da Sra. Maria Elvira •
que "dispõe sobre a comercialização de preservativos
mascuRnos de látex de borracha".
RELATOA: Deputado EDUARDO PAES

.l:lROJETO DE LEI N~ 382-A/99 - do Sr. Nilson Mourão 
que "dispõe sobre a mudança do nome do Aeroporto
Intemacional Presidente Médici, de Rio Branco, para
Aeroporto Intemacional Chico Mendes",
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA

PROJETO DE LEI N~ ;424-Al99 - do Sr. Henrique
Fontana • que ·cria o Indice Nacional de Custos d9
Serviços de Saúde, fixa critérios para ~ atualização das
tabelas de procedimentos do Sistema Unico ele Saúde e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N429·8199~ do-Sr.Jaques wagner
• que "pro/be contratos entre entidades ou empresas
brasileiras ou sediadas em território nacional e
empresas que exploram trabalho degradante em outros
parses",
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOfNO

• PROJETO DE LEI Na 644-A199 - do Sr. Remi Trinta •
que "modifica disposições da Lei nll 8.069, de 13 de
julho de 1990, que "dlspõe sobre o Estatuto da Criança
e dO Adolescente e dá outras provlclências", proibindo a
exposlçio pública de imagens eróticas em capas de
revistu eembelagens de videocassetes".
RELATOR: Deputado ZULAlê COBRA

PROJETO DE LEI N" 646-A/99· do Sr. lédio Rosa
que "altera o art. 320 da lei na 9.503, de 23 de setembro
de 1997. que instltuI o CódIgo de Tr6nsito Brasileiro".
{Apensad08 os PLs 840 1999 e 1.035199)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO

PROJETO DE LEI Nll715-AI99 - do Sr. J0s6 LInhaNI
que "asaegura acesso de religiosos, para fins de
888lst6nàa, MS hoepitals, clínicas e similares de ordem
póblica OU priva~. (Apensactoe 08 PLs 881199 e
1.293199)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI N2 1.721-6/96 - da Sra Teima De
Souza - que "obriga os meios de comunicação a fazer
campanha para encontrar crianças desaparecidas".
Apensados os PLs 2.128/96 e 2.193196)
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR

PROJETO DE LEI N2 2.855-AI97 - do Sr. Confúcio
Moura - que "dispõe sobre a utilização de técnicas de

-reproch'Ção humana ass[stida e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SERGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI W! 3.614197 - do Sir. Luiz Alberto 
que "estabelece a obrigatoriedade da identificação
étnicc.-raclal nos serviços de saúde públicos e privados".
(Apensado o PL 3.875/97)
RELATOR: Oeputado JOSÉ DIRCEU

PROJETO DE LEI Nll 3.688-A/97 - dI:> Sr. Paudemey
Avellno· que "altera a redação do CapLlt e acrescenta §
S!l ao art. 311 da Lei nll 7.986, de 28 de dezembro de
1989, que regulamenta a conCessão de benefício
p1évista-- no art. 54 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias". (Apensados os PLs
144199; 668/99 e 2.094199)
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI Nll 4.040-AI97· do Sr. Paulo Paim 
que "altera dispositivo do art. 69 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, e dá outras providênc:ias".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU

PROJETO DE LEI N1l4.087-AI98 - deI Sr. Enio Bacci
que "dispõe sobre a instalação de sanitários e
bebedouros póbllcos, dentro elas agências bancárias e
órgãos públicos de todo o país".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

PROJETO DE LEI ~ 4.19S-BI98· do Sr. Luciano
Plzzatto - que "determina que 08 meios utilizados por
deficientes flsicos para garantir sua livre Jocomoção e
qualidade de vida não sofram ~ões."

RELATOR: Deputado JUTAHV JÚNIOIR

PROJETO DE LEI NSl 4.73B198 - da iSra. Veda CRJSius
• que "altera o inciso V do art. as da Lei n° 8.0e9. de 13
de Julho de 1990 • Estatuto ~1 Criança e do
Adolescente, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO
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PROJETO DE LEI N1l213-A/95 - do Sr..João Fassarella do nascituro portadores do vírus HIV'. (Apensados os
- que "acrescenta parágrafos 5~ e 62 ao ,artigo 57 da Lei PLs 109199 e 2.163199)
nll 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES

PROJETO DE LEI N!l4.857-BI98· de. senado Federal· PROJETO DE LEI Na 1.009-A/99 - do Sr. Enio Baccl •
que "dIep6e sobre a Ungua BrMiIeI'ra de SlnaIa e dá _ que ~autonza a entrada de pessoas oetornlzadaa pela
outras providências". (Apensado o PL, e51199) porta cI.arUIra dos verculos de transporte coletivo. cI6
RELATOR: Deputado BISPO RODRI<:lUES outI'a8 providênci8S",

RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA
PROJETO DE LEI Nll 68·AI99· da ~)ra. Iara Bemardl 
que "disp~ sobre a asel8t6ncia à seúde da gestante • PAOJETO DE LEI~ 1.103-8199- do Sr, Aldo ReIMIo·

qU& "dá nova redaçio ao § 3D do art. 1° da Lei n° 8.902,
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de 27 de abril de 1981, Que "dispôe sobre a criação de
estações ecológicas, áreas de proteção ambiental, e dá
outras providências'.
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N21.199-A/99· do Sr. Cunha Bueno
• que 'acrescenta dispositivo à Lei n2 8.078, de 11 de
setembro de 1990. que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI N2 1.564/99· do Sr. Francisco
Garcia - que "altera o Inciso 11 do art. 9° da Lei n° 7.998,
de 11 de janeiro de 1990. reduzindo o tempo mínimo
exigido de cadastramento do empregado junto ao Fundo
de Participação PIS-PASEP, para fins de recebimento
do abono salarial".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI N2 1.639-A/99· do Senado Federal·
que "acrescenta inciso ao art. 473 do Decreto-Lei n°
5.452. de 10 de maio de 1943, que 'dispõe sobre a
Consolidaçào das Leis do Trabalho e dá outras
providências·. (Apensado OPL 1.7M/99)
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

PROJETO DE LEI N2 1.856/99 - do Senado Federal 
que "altera a Consolidação das leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943. para dispor sobre a estabilidade do emprego
portador do vfrus HIV e dá outras providências",
(Apensado o PL 2.319/00)
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOfNO

PROJETO DE LEI NR 2.015199· do Sr. Enio Bacci - que
"altera o inciso I e o parágrafo único do art. 22 da Lei nO
9.615, de 24 de março de 1998 e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI NR 2.212199· do Sr. Ronaldo
Vasconcellos • que "institui o Dia do Bacharel em
Turismo".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

PROJETO DE LEI N2 2.301/00 - do Sr. Lincoln Porteia 
que "detennina a obrigatoriedade da execução semanal
do Hino Nacional dos estabelecimentos de ensino
primário e médio".
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO

PROJETO DE L.EI N2 2.327-A100 - do Sr. Dr. Hélio •
que "altera o § 411 do art. 45 da L.ei n28.666. de 21 de
junho de 1993, o çaput e o § 22 do art. 311 ela Lei n2

8.248. de 23 de outubro de 1991, e o art. 4R do Decreto
nll 1.070, de 02 de março áe 1994".
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO

PROJETO DE LEI Nll 2.414100 - do Sr. carlos Dunga 
que "denomina "Palácio Des. Rivando Bezerra
Cavalcanti". o edifício sede do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado da Para/ba-.
RELATOR: Oeputado \N/ll.OO LEITÃO

PROJETO DE LEI Nll 2.669/00· do Senado Federal •
que "dispõe sobre a instituição do Dia Nacional do
Imigrante Italiano e dá Clutras providências",
RELATOR: Deputado IEDrO ROSA

PROJETO DE LEI Nll 2.671/00· do Senado Federal·
que "acrescenta inciso ao art. 411 da Lei n29.394, de 20
de dezembro de 1996".
Deputado NELSON MARCHEZAN

PROJETO DE LEI N2 2.673-AfOO· do Senado Federal·
que 'altera a descrição da BR-116, constante da relação
descritiva das rodovias do Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei nO 5.917, de 10 de setembro de
1973'.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI Nll 2.678·AlOO - do Senado federal 
que "altera a lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973,
que aprova o Plano Nacional de Viação, de modo a
incluir, na Relação Oescritiva das Rodovias do Sistema
Rodoviário Federal, a rodovia que especifica, sob a
designação BR-43S".
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSÕES)

Decurso: 38 Sessão
Última Sessão: 18/08100

Projetos de Lei (art.119,1 e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 3.196100 - do Sr. João Paulo 
que "Dispõe sobre a obrigatoriedade dos fabricantes de
aparelhos celulares alertarem seus usuários sobre a
possibilidade de danos à saúde".
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLlA

Decurso: 4- Sessão
Última Sessão: 16/08/00

PROJETO DE lEI Nll 3.008/00 - do Sr. Luciano Pizzatto
- que" altera o parágrafo único do art. 42 da lei nll 8.078,
de 11 de setembro de 1990"
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA

PROJETO DE LEI Nll 3.015100 - do Sr. luiz Sérgio •
que "obriga as Instituições financeiras e as ernpreBBS
comerciais que operem com erédito a imprlmir. no cam6
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de cobrança das prestações, o valor do desconto por
pagamento anteoipado".
ReLATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI Nll 3.063/00 - do Sr. Darcísio Perondi
• que "autoriza que a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária crie um serviço 0800 destilrlado a ouvir as
reclamações, sugestões e denúncias dos consumidores
de produtos registrados na Agência".
RELATOR:'Deputado ARLINDO CHINAGLlA

PROJETO DE LEI N° 3.068/00 - do Sr. Márcio Bittar •
que "dispõe sobre as comprovaçé)es de vida e
residência, e dá outras providencias".
RELATOR: Deputado FERNANDO ZUI'PO

PROJETO DE LEI NQ 3.098/00 -. do Sr. Pedro
Pedrossian • que "acrescenta os incisc)s VI e VII ao art.
31 da lei nll 8.977, de 06 de janeiro de '(995".
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR

PROJETO DE LEI Nll 3.100/00 - deI Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
divulgação dos órgãos públicos de defesa do
consumidor" .
RELATOR: Deputado PAULO DE ALMEIDA

PROJETO DE LEI Nll 3.110100 - do Sr. Milton Menti 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade da exposição de
informações comprobatórias da calibração de
instrumentos ou equipamentos de mEldição que afetem
produtos ou serviços oferecidos à população".
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO

PROJETO DE LEI NQ 3.142/00 - da SI'a. Marinha Raupp
• que " dispõe sobre o percentual mínimo de recursos
destinados para a educação indígena".
RELATOR: Deputado BADU PICANÇO

PROJETO DE LEI Nl! 3.172/00 - do Poder Executivo 
que "altera a redação do art. 29 da Lei nll 4.771, de 15
de setembro de 1965".
RELATOR: Deputado FLÁvia DERZI

PROJETO DE LEI N1l3.1871OO - do Sr. José índío • que
"proibe a venda no país de procMoe farmacêuticos
'fortificante, tônico. complemento dl9 ferro e i fósforo.
estimulante do apetite e crescimento, energético e
similal'88', destinados ao uso infantil, que contenham
álcOOl em sua fórmula".
RELATOR: Deputado SALATlEL CAFIVALHO

Decurso:38 Sessão
Última Sessio: 18/08/00

Substitutivos (art. 119, II e § 1°)

As PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/SsAo

PROJETO DE LEI NR 1.913/99· do Sr. José Roberto
Batochio - que "toma obrigatória a assistência de
advogado em transações imobiliárias acrescentando
parágrafo ao art. 111 da Lei nl! 8.906, de 04 de julho de
1994".
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSÕES)

Decurso: 38 Sessão
Última Sessão: 18/08/00

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N1l1.966·Al99 - do Senado Federal
que "Institui o 'Dia Nacional da Doação de Órgãos'".
RELATOR: Deputado AGNELO Ql.!EIROZ

PROJETO DE LEI Nll 2.186/99 - do Sr. Luiz Bittencourt
- que "Institui o Dia Nacional do Cerrado".
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN

PROJETO DE LEI N!! 2.252199 - do Sr. Sérgio Novais 
que "Institui o dia nacional da água".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI Nll 2.900100 - da Sra. Nice Lobão 
que "Declara feriado nacional o dia 22 de abril, data
comemorativa do Descobrimento do Brasir.
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

PROJETO DE LEI NIl 2.940100 - do Sr. José C&rIos
Coutinho - que -Acrescenta inciso ao art. 473 do
Decreto-Lei n1l 5.452, de 111 de maio de 1943, que dispõe
sobre a C.LT. e dá outras providênCias".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA

PROJETO DE LEI N1l2.961/00 - do Sr. Wilson Santos 
que -Extingue as listas trfpUces do processo de escolha
dos dirigentes universitários regulado pela Lei n2 9.192,
de 21 de dezembro de 1995".
RELA70R: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI Nll2.96E\JOO • do Sr. Raloel
Barbosa - que "Denomina a subestação de energia
elétrica do Unhão Norte-SUI da Eletronorte, situada no
Munlcrpio de Miracema do Tocantins, de 'subestaçAo
DeIfino Araújo Macedo"•
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ
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PROJETO DE L.EI Nll 3.006/00 - do Sr. Albérico
Cordeiro - que ~Dispõe sobre a denominação de
logradouros, obras, serviços e monumentos públicos e
dá outras providências".
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI

PROJETO DE LEI Ng 3.055/00 - do Sr. Bispo
Wanderval - que "Altera a' Lei nll 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998, para incluir, na categoria de
intérpretes ou executantes, os dubladores~.

RELATOR: Deputado FLÁVIO ARNS

PROJETO DE LEI Nll 3.087/00 - da Sra. Mansa Serrano
- que -Institui o dia 17 de setembro como "Dia do
Patrimônio Cultural do MERCOSUL', e dá outras
providências".
REDLATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA

PROJETO DE LEI Ng 3.113/00 - da Sra. Nice Lobão ..:
que "I'nstitui o Programa de Bolsas de Manutenção para
Atletas",
RELATOR: Deputado CLÓVIS VOLPI

PROJETO DE LEI Nll 3.127/00 - do Sr. Waldemar
Costa Neto - que "Cria o Sistema Unificação de seleção
de Ingresso em Instituições de Ensino Superior',
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI Nll 3.137/00 - da Sra. Marisa Serrano
- que AAdiciona parágrafo ao art. 311 da Lei nll 9.131, de
24 de dezembro de 1995, definindo atividades de
extensão na avaliação do ensino superior".
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA

PROJETO DE LEI NIl3.168fOO - do Sr. Laura Carneiro
- que ADispõe sobre o dia do Profissional de Educação
Física".
RELATOR: Deputado EURICO MIRANDA

PROJETO DE LEI Nll 3.212/00 - do Sr. Alexandre
cardoso - que "DlspOe sobre a Isenção de estudantes
carentes do pagamento de taxas de inscrição pRra
participar do Exame Nacional de Ensino Médio 
ENEM".
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO OE LEI NQ 2.008199 - do Sr. WIlson Santos 
que "denomina "Senador Vicente Vuolo" a ponte
rodoferroviária sobe o Rio Paraná, entre os Estados de
Mato Grosso do Sul e São Paulo' (apensado o PL nll

2.994100).
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARROS

PROJETO DE LEI N2 2.761/00 - do Sr. A1oízio Santos 
que "toma obrigatória a gravação, no capacete do
proprietário, da placa da motocicleta".
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

11 - COMISSÕES TEMPORÃRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 308-A/96 - ACUMULAÇÃO

DE EMPREGO PÚBLICO

AVISO

PROPOStÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES) .

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

Decurso: 9· Sessão
O/tima sessão: 17,08,00

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO Nll 308-A.
DE 1996 • que 'dá nova redação ao parágrafo 22 do
artigo 17 do Ato das disposições transitórias da
Constituição Federal'.
RELATOR:

lU COORDENAÇÃO DE
COMISSÕES PERMANENTES

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESsOES) A • Encaminhamento ·de matérias às

Comissões, em 14/08100:
DeculSo:3-sessão
Última sessão: 18/08/00

Substitutivo (art.119, li, do RICO)

Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicaçio e Informática:
MENSAGEM:
'NR 59/00 e 1VR 111/00
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eCultura

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
586/00; 593/00 e 603/00

PROJETO DE LEI:
33O~00 e 3383100

RECURSO:
96100 e 97/00

Comisslo de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias:
PROJETO DE LEI:
3.311100

e Comia.io de Educação,
Desporto:
PROJETO DE LEI:
3289/00; 3332100 e 3364/00

CulturaEducação,.

Comissão de Constituição tI Justiça e de
Redação:
PROPOSTA DE EMENDA ÁCONSTITUiÇÃO:
2~00;259/oo;260roO;26~OO;26&C~

PROJETO DE LEI:
3244/00

Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias:
PROJETO DE LEI:
3.246/00; 3254100 e 3.259/00

Comissão de
Desporto:
PROJETO DE LEI:
3246/00 e 3271/00

Comissão de
Comércio:
PROJETO DE LEI:
3256/00 e 3269/00

Economia, Indústria e
Comis.io de
Comércio:
PROJETO DE LEI:
3245/00

Economia, Indústria e

Comisslo de Relaç6es Eltteriores e de
Defesa Nacional Comlsdo de Finanças e Tributação:
PROJETO DE LEI: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
3264100 588/00

Comiasio de Trabalho, de AdmlnlstraçJo e
Serviço Público
PROJETO DE LEI:
3250100, 3251/00, 3261/00 e 3270100

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAl=l:
140/00

PROJETO DE LEI:
3276/00

Comissão de Viaçio e Trans:portes:
PROJETO DE LEI:
3257100 e 3265100

B • Encaminhamento de matérias às
Comissões, em 15108/00:

Comissão de Agricultura e F)olltica Rural:
PROJETO DE LEI:
3292/00

Comlsaio de Seguridade Social e Familia:

PROJETO DE LEI:
3277100: 32S4IOO; 3305100 e 3310100

Comleslo de Trabalho, de Administração e
serviço Público
PROJETO DE LEI:
3222100; 3281~; 3283100; 3290100; 3293100; 3301100
e 3314/00

Comissio de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática::
MENSAGEM (TVR):
1100; ~oo; 3100; 4100; 5100; 610(); 7/00; 8100: 9100;

10100; 11100; 12/00; 13100; 14JOO; 15100; 16100; 55100;
56/00; 57100; 58100 e 60100

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
516/00

Comlulo de Viação e Transportes:
PROJETO DE OECRETO LEGISLATIVO:
588100

PROJETO DE LEI:
3181/C1O; 329MJO e 3318100

Cominio de Constituição e Justiça e de
Redaçio:
PROPOSTA DE EMENDA ÁCONSTITUiÇÃO:
233/00; 261100 e 266100;

r
. - - ." '.-', "',-. .

, - -"

r-, ..' ': " • ,

(Encerra-se a sessie, às ••A.~ horas e ••J-R minutos.)
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COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

51! Legislatura - 21! Sessão Legislativa
Ata da Sétima Reunião (audiência pública),

realizada em 26 de abril de 2000
Às dez horas e trinta e oito minutos do dia vinte e

seis de abril de dois mil, reuniu-se, no Plenário 8, Anexo
11, da Câmara dos Deputados, sob a presidência do De
putado Salatiel Carvalho, a Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente eMinorias, em reunião de
Audiência Pública com a participação das Comissões
da Amazônia e de Desenvolvimento Regional, de De
senvolvimento Urbano e Interiorede Agricultura e Políti
ca Rural, para "Discussão da proposta de projeto de
conversão à Medida Provisória nº 1.956-47/99, que dá
nova redação aos arts. 3º, 16 e44 da Lei nº 4.771 , de 15
de setembro de 1965, e dispõe sobre a proibição do in
-crementcrda conversão- de --ãreas-florestais na região
Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, edá ou
tras providências". Presentes os Senhores Deputados
Salatiel Carvalho, Presidente, Celso Russomanno, Pe
dro Bittencourt e Arlindo Chinaglia, Vice-Presidentes,
Badu Picanço, Luiz Ribeiro, Márcio Bittar, Ricarte de
Freitas, Sebastião Madeira, Luiz Bittencourt, Ricardo
Izar, Expedito Júnior, Luciano Pizzatto, Paes Landim,
Ronaldo Vasconcellos, Ben-Hur Ferreira, João Magno,
Fernando Gabeira, Fernando Zuppo, Pastor Valdeci Pa
iva e Régis Cavalcante - Membros Titulares - Aloízio
Santos, Duílio Pisaneschi, Fátima Pelaes, Vanessa
Grazziotin, Xico Graziano, Remi Trinta, Silas Brasileiro,
Aroldo Cedraz, Fernando Ferro, João Paulo, Marcos
Afonso, Alcione Athayde, Fernando Coruja, Inácio Arru
da e Valdemar Costa Neto - Membros Suplentes. Dei
xaram de registrar presença os Deputados João Cola
ço, Flávio Derzi, José Borba e Paulo Baltazar. Registra
ram presença ainda os Deputados Moacir Micheletto,
Babá, Benedito Dias, Elcione Barbalho, Jorge Costa,
Josué Bengston, Paulo Rocha, Raimundo Santos, Vic
Pires Franco, Kátia Abreu, Nilson Pinto, Valdir Ganzer,
Luiz Carlos Heinze, Serafim Venzon, Almir Sá, Roberto
Balestra e a Senadora Marina Silva. Compareceram os
seguintes expositores: JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA
COSTA, Secretário de Biodiversidade e Florestas do
Ministério do Meio Ambiente e Presidente da-Câmara
Técnica do Conama destinada a estudar mudanças do
Código Florestal; ADALBERTO VERíSSIMO, Pesquisa
dor do Instituto do Homem edo Meio Ambiente da Ama
zônia - IMAZON; ÁLVARO GARCIA, Conselheiro do

Conselho Federal de Engenharia, Agricultura eAgrono
mia - CONFEA; ANTÔNIO HERMAN BENJAMIN, Pro
curador de Justiça, Assessor Legislativo - MP/SP e Co
ordenador do Grupo de Trabalho do Código Flores
taVConselho Nacional de Procuradores Gerais de Justi
ça; CARLOS ALFREDO JOLY, Professor Doutor do
Departamento de Botânica da Unicamp; FLÁVIO
MONTIEL, Diretor da Unidade Política do Greenpeace;
JOÃO PAULO CAPOBIANCO, Coordenador do Pro
grama Mata Atlântica do Instituto Socioambiental- ISA;
MANUEL CE8ARIO, Professor Doutor e Coordenador
de Políticas Públicas para a Amazônia - WWF; MARIA
TEREZA JORGE DE PÁDUA, Presidente da Fundação
Pró-NaturezalFUNATURA; PAULO KAGEYAMA, Pro
fessor Doutor da Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queirós da - ESALQ/USP. Dando início à reunião, o
Deputado Salatiel CalValho, Presidente da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
convidou os Deputados Vanessa Grazziotin, Vi
ce-Presidente da Comissão da Amazônia e Desenvolvi
mento Regional, Wilson Santos, Membro Titular repre
sentando a Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, Gérson Peres, Presidente da Comissão de
Agricultura e Política Rural, e Moacir Micheletto, relator
da Comissão Mista do Congresso Nacional que exami
na a Medida Provisória nº 1.956-47/99 para tomarem
assento à mesa. Após, franqueou-lhes a palavra. Finda
a exposição do relator, Deputado Moacir Micheletto, o
Presidente concedeu a palavra, por dez minutos, aos
demais expositores. Concluídas as exposições, utiliza
ram da palavra para as indagações, os Senhores Depu
tados Ronaldo Vasconcellos, Fernando Gabeira, Babá
e Marcos Afonso, autores dos requerimentos que solici
taram a presente reunião, e os Senhores Deputados
Márcio Bittar, Arlindo Chinaglia, Kátia Abreu, Jorge Cos
ta, Xico Graziano, Giovanni Queiroz, Ronaldo Caiado,
Almir Sá e Roberto Balestra, pela ordem de inscrição.
Para concluir os debates, o Presidente concedeu a pa
lavra ao Deputado Moacir Micheletto para suas consi
derações finais. A seguir, agradeceu aos expositores
pelo pronto atendimento aos convites formulados, aos
parlamentares pela efetiva participação e permanência
no recinto até o encerramento dos debates, à imprensa,
assessores e demais participantes. Após os agradeci
mentos, declarou encerrados os trabalhos às quatorze
horas e quinze minutos. E, para cqnstar, eu, , Aurenil
ton Araruna de Almeida, Secretário, lavrei a presente
ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado Salatiel Carvalho, e encaminha
da à publicação no Diário c;la Câmara dos Deputa
dos.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado SSllatiel Carva
lho) - Declaro aberta a reunião de audiência pública
da Comissão de Defesa do Consumidor" Meio Ambi
ente e Minorias, com a participação daEI Comissões
da Amazônia e de Desenvolvimento Regional, de De
senvolvimento Urbano e Interior e de Agricultura e Po
lítica Rural, para discutir a proposta de pr,ojeto de con
versão à Medida Provisória n2 1.956-47/49, que altera
o Código Florestal.

A presente reunião foi requerida, na Comissão
d....e..-iD~e...fe'"'"'s.....ado Consumidor, Meio Ambieme e Minorias,
pelos Deputados Ronaldo Vasconcellos e Fernando
Gabeira, coordenador e membro do grupo de traba
lho instituído na Comissão para acompanhar a revi
são e a atualização do Código Florestal brasileiro. Na
Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regi
onal, esta reunião foi requerida pelos nobres Deputa
dos Marcos Afonso, Babá e Paulo Rocha; na Comis
são de Desenvolvimento Urbano e Interior, pelo nobre
Deputado Sérgio Novais.

Conv1Cfo para fazer parte da Mesa dos trabalhos
a ilustre Deputada Vanessa Grazziotin, representan
do o Presidente da Comissão da Amazônia e de De
senvolvimento Regional, Deputado Evandro Milho
men; como representante da Presidênc:ia da Comis
são de Desenvolvimento Urbano e Interior, o Deputa
do Wilson Santos; o Presidente da Comilssão de Agri
cultura e Polrtica Rural, nobre Deputad,o Gerson Pe
res; e também o ilustre Relator da Comissão Mista
que examina a Medida Provisória nll 1.956, o Deputa
do Moacir Michaletto.

Queremos dar boas-vindas a todos os integran
tes das Comissões que participam desta sessão de
debate sobre o novo Código Florestal. Registramos,
com muita satisfação, a presença de convidados por
parte das quatro Comissões que estão dando suporte
a esse evento, para aqui atuarem como expositores,
como debatedores, enfim, para enriquecer debate da
maior importância, sobre legislação também da maior
importância para nosso País.

Temos a satisfação, portanto, de registrar a pre
sença dos convidados representantes de órgãos go
vernamentais, organizações não-governamentais,
enfim, autoridades e pessoas ligadas à temática do
novo Código Florestal brasileiro: or. José Pedro de
Oliveira Costa, Secretário de Biodiversidade e Flores
tas do Ministério do Meio Ambiente e Presidente da
Câmara Técnica do Conama, destinnda a estudar
mudanças do Código Florestal; Dr. Adellberto Verfssi
mo, pesquisador do Instituto do Homem e do Meio
Ambiente da Amazônia; Dr. Álvaro Gamia, Conselhai-

ro do Conselho Federal de Engenharia, Agricultura e
Agronomia; Dr. Antônio Herman Benjamin, Procura
dor de Justiça, Assessor Legislativo do Ministério Pú
blico de São Paulo e Coordenador do Grupo de Tra
balho do Código Florestal, Conselho Nacional de Pro
curadores-Gerais de Justiça; Dr. Carlos Alfredo Joly,
Professor Doutor do Departamento de Botânica da
Unicamp; Dr. Flávio Montiel, Diretor da Unidade polr
tica do Greenpeace; Dr. João Paulo Capobianco, Co
ordenador do Programa Mata Atlântica, do Instituto
Socioambiental- ISA; Dr. Manuel Cesario, Professor
Doutor e Coordenador -de Políticas Públicas- para a
Amazônia, da Organização Não-Governamental
WWF; Ora. Maria Tereza Jorge de Pádua, Presidenta
da Fundação Pró-Natureza; e Dr. Paulo Kageyama,
Professor Doutor da Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queirós da ESALQ/USP.

Inicialmente, concederemos a palavra ao ilustre
Deputado Moacir Micheletto, para fazer o relato de
todo seu trabalho. S. Exa. tem a grande responsabili
dade de exercer a funcão de Relator desta Comissão
Mista.

O Deputado Moacir Micheletto fará sua exposi
ção inicial, e, em seguida, passaremos a palavra aos
expositores. Inclusive solicito, desde já, para que haja
um bom proveito do tempo e oportunidade para os
Srs. Parlamentares e convidados fazerem suas per
guntas, já que estamos realizando uma sessão con
junta com quatro Comissões, que dirijam suas ques
tões ao ilustre Relator aqui presente, a fim de que, ao
final, S. Exa. manifeste sua posição em relação às
perguntas.

Sem perda de tempo, passaremos a palavra aos
Parlamentares autores dos requerimentos nas várias
Comissões e, em seguida, aos Deputados inscritos
na relação que já está à disposição neste plenário.

Porém, antes de passar a palavra ao Sr. Deputa
do Moacir Micheletto, gostaríamos de ouvir a repre
sentante da Presidência da Comissão da Amazônia e
de Desenvolvimento Regional, Deputada Vanessa
Grazziotin, para as considerações iniciais, manifes
tando o interesse daquela Comissão no debate de
questão da maior importância para nosso País.

Com a palavra a Deputada Vanessa Grazziotin,
representando a Comissão da Amazônia.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, companheiras
ecompanheiros, nesta Mesa represento o Presidente
da Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Re
gional, Deputado Evandro Milhomen, que não está
presente por motivo de força maior.
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Quero apenas dizer que o debate que as três
Comissões travarão hoje de forma conjunta - Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias, Comissão da Amazônia e de Desenvolvimen
to Regional e Comissão de Desenvolvimento Urbano
e Interior - é de fundamental importância para o País
como um todo. Nosso interesse é fazer com que a mu
dança proposta pelo Governo no Código Florestal
permita o desenvolvimento do nosso País, mas que
mantenha também a integridade e a defesa do nosso
meio ambiente.

Então, o propósito e o objetivo de todos nós, te
nho certeza absoluta, é único: garantir o desenvolvi
mento com a preservação ambiental, fundamental
para a qualidade de vida de toda a população brasilei
ra.

Sr. Presidente, para não perder mais tempo,
pois estamos todos ansiosos para iniciar os debates,
devolvo a palavra a V. Exa.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigada Deputada Vanessa Grazziotin.
Aproveitando bem o tempo, passamos de pron

to a palavra ao nobre Relator da Comissão Mista,
para a exposição perante as quatro Comissões aqui
representadas.

Com a palavra o Deputado Moacir Micheletto,
com a antecipação dos nossos agradecimentos pela
boa vontade de estar debatendo com as quatro Co
missões assunto de tão grande importância. Tem S.
Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO 
Cumprimentamos nosso Presidente, as Sras. e os
Srs. Parlamentares e os companheiros presentes
neste plenário.

Vou tentar fazer um relato do nosso trabalho,
que teve início em outubro de 199B. Bem dizendo,
quase chegamos com nosso relatório pronto. Anteci
po que, oficialmente, estaremos colocando-o nas pá
ginas da Internet quem sabe já na próxima quar
ta-feira.

Convido os Srs. Parlamentares e demais inte
ressados para um café da manhã na Casa do Cerra
do, em Brasília, onde entregaremos oficialmente tam
bém nosso relatório, para que possamos ter ainda a
apresentação de emendas. A reunião da Comissão
Mista deverá ser feita no dia 10 de maio, o que já está
sendo programado com o Presidente da Comissão,
Senador Jonas Pinheiro.

Estou entregando a V. Exas. algumas recomen·
dações do nosso relatório, algumas informações. Na

verdade, não é o relatório em si. Não estou tentando
colocar aqui os pontos convergentes, Sr. Presidente.
Estamos tentando colocar os pontos em que não hou
ve convergência, o que estamos fazendo e até o
avanço do nosso relatório ante o Código Florestal
brasileiro, que tem mais de 35 anos. Na realidade,
não podemos conviver sem suas mudanças.

Estamos entregando a V. Exas. um trabalho que
se iniciou em outubro de 199B. Ouvimos paciente
mente todos os segmentos. O Conama fez sua pro
posta para o nosso relatório, resultante de diversas
audiências públicas da Câmara técnica e votação no
plenário do Conselho. E, nesse relatório, houve o voto
contrário da Confederação Nacional da Agricultura.

Temos a honra de ter aqui o Presidente da Co
missão de Agricultura e Política Rural, Deputado Ger
son Peres.

Tenho que deixar claro aos Srs. Parlamentares o
problema que estou enfrentando desde o início da
elaboração do nosso relatório, com a forte pressão
principalmente de organismos internacionais, tentan
do, desde 1998, denegrir a imagem, não expondo a
verdade do nosso relatório nas páginas de jornais e
na Internet. Por isso, eu falava ontem ao Presidente
da Comissão, nobre Deputado Salatiel Carvalho, que
gostaríamos de discutir o relatório no Parlamento bra
sileiro. Temos de começar a observar'aqui claramente
que não há ranço ambientalista, não há ranço ruralis
ta, Sr. Presidente. Há ranço de Brasil.

Quero deixar algo bem claro. Se eu entrar nessa
situação, não é nosso problema. Estou tentando mos
trar que o Parlamento é livre, ele tem direito de fazer
aquilo que a sociedade pede, e o nosso relatório está
baseado nisso. Vamos deixar bem claro.

Tenho um antagonismo - e não vou escondê·lo
- principalmente com a ONG WWF e com o Greenpe
ace. Mentiram e continuam mentindo para o mundo
inteiro que estamos fazendo um relatório no sentido
de destruir a Amazônia, destruir o meio ambiente bra
sileiro.

Sou engenheiro agrônomo, sou um Parlamentar
e só me curvo perante os brasileiros. Não vou cur
var-me perante aqueles que de fato lá destruíram e
querem aqui impor. Temos nosso sentimento de bra
silidade. Quero deixar claro isso. Por isso, propus que
viria a essas valentes Comissões da Amazônia e de
Desenvolvimento Regional e de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias com uma condição:
não sento à mesa com pessoas ligadas a essas orga
nizações internacionais. Quero discutir a questão
com o Brasil, e não com eles.
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Então, aceitamos nosso relatório. SI'. Presiden
te, não posso entregar o relatório porque ainda tenho
que conferir informações. Estou ouvindo e ouvirei ain
da opiniões a respeito do que poderia ser alterado.
Acho que esse é o papel que temos de fazer. Tudo
que está em verde aqui é o que já aceitei cio Conama.
Aceitamos inclusive quase 70% do relatórlio do Cona
ma.

Estou sendo criticado por essas ONG no senti
do de que o relatório está sendo feito na cEllada da no
ite, no Palácio do Planalto. Eles queriam que eu fosse
ouvir quem? A Margareth Thatcher ou sE~ja lá quem
for.

Fui ouvir o Governo brasileiro. Estamos ouvindo
exaustivamente o Ministério do Meio Amlbiente, exa
ustivamente o Ministério da Agricultura" exaustiva
mente o Ministério do Transportes. Temos várias es
tradas paralisadas por ações cíveis, elas não podem
ser construídas. Fui ouvir o Ministério de Minas e
Energia. Santa Catarina, por exemplo, tl3m mais de
quatro usinas hidroelétricas paralisadas" E fui ouvir
outros Ministérios.

Então, estou, desde 1998, percorrendo e ouvin
do os Estados. O que tem o nosso relat6rio? Conse
guimos trazer o relatório do Conama e o ouvimos. Fi
zemos seminários em Palmas, no Estado do Tocan
tins, em Florianópolis. Tivemos audiências públicas
na Comissão Mista em Cuiabá, no Mato Grosso, em
Belém do Pará. E tive a paciência de ficar mais de 200
horas ouvindo pessoas e entidades para chegar a
essa conclusão.

O meu relatório, em fase de conclusão, deverá
ser entregue a V. Exas. e baseou-se em cinco enfo
ques, dentro da medida provisória, para transformar o
relatório em conversão de lei.

Primeiro, tivemos um enfoque sob a ótica técni
co-científica. Eu não seria nenhum louco, nenhum es
túpido de colocar no relatório aquilo que ach9 que
deve ser. Ouvi cientistas, ouvi técnicos, ouvi institui
ções, para que eu pudesse ter um rumo e tentar ela
borar o relatório.

Tivemos uma outra ótica, a econô~hica. Não dá
para discutir o meio ambiente sem ouvil' o setor pro
dutivo, sem ouvir a agricultura. Assim como a agricul
tura não pode deixar de ouvir o meio ambiente. E,
exaustivamente, estamos conseguindo tlrabalhar com
as duas comissões: a Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias e a Comissão de
Agricultura e Política Rural, para que p()ssamos jun
tos achar um caminho correto no equmbrio entre o
meio ambiente e a agricultura brasileira.

Um país como o nosso, gastando 8 bilhões de
reais com importação de alimentos, está com mais de
30 milhões de famintos. E não dá para falar em árvo
res e florestas sem vermos a fome do povo brasileiro.

Ouvimos a outra ótica do nosso relatório: a insti
tucional. As entidades que estão aqui e que nos re
presentam foram todas ouvidas por mim. Inclusive há
um calhamaço de propostas que foram analisadas
por nós. Ouvimos todas as instituições possíveis des
te País, inclusive privadas e oficiais, de Estados e de
fora. 8ó não ouvi instituições internacionais.

ótica polftica. Não dá para reformularrnos o Có
digo Florestal brasileiro sem ouvir o sentimento políti
co. Esta Casa é a ressonância do sentimento político
deste País. Procurei ver o que representa a Amazônia
no contexto da economia brasileira, o que representa
o Cerrado na economia brasileira e o que representa
inclusive o Sul do Brasil, porque há propostas polêmi
cas inclusive em cima dessas três regiões. Precisa
mos ter a coragem de discutir, e é isso o que fizemos.
Então, está na ótica política.

E a outra ótica é a jurídica, a quinta. Tentei con
sultar brilhantes assessores jurídicos nesse vazio ju
rídico existente na medida provisória, para que pu
déssemos transformar em projeto de lei etivéssemos,
então, a visão jurídica concreta de uma lei de fato que
pega. O povo diz: "Tem lei que pega e tem lei que não
pega". Quero fazer uma lei que pega. É esse o nosso
trabalho.

Vou ser bem rápido, para depois discutirmos.
Quais sãos as principais partes das inovações do
nosso relatório? Isenção da recomposição da reserva
legal em propriedades com até 25 hectares em qual
quer parte do País. Essa proposta não é minha, é de
Parlamentares do Sul do Brasil, principalmente. ~
uma proposta do Deputado Hugo Biehl, que depois
deverá estar presente aqui, e do Deputado Dilceu
Sperafico. Com fortes argumentos me convenceram.
Tenho dados matemáticos e estatísticos a respeito.
Não segui essa proposição apenas pelo ímpeto do
Deputado Hugo Biehl, nem do Deputado Dilceu Spe
rafico. Estamos baseando-nos em dados matemáti
cos, em dados concretos, no peso da economia, no
peso do social e no peso do meio ambiente.

Utilização dos recursos naturais através das in
dicações do zoneamento econômico, ecológico, regu
lando, a critério dos Estados, os percentuais da Re
serva Legal nas propriedades situadas 'na região Nor
te eparte norte da região Centro-Oeste. Devo comen
tar isso mais na frente.
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Outra inovação do nosso relatório: institui a ser
vidão florestal na qual o proprietário voluntariamente
renuncia, em caráter permanente ou temporário, aos
direitos de supressão a corte raso para uso alternati
vo do solo. O proprietário poderá manter em sua pro
priedade uma reserva ecológica temporária ou per
manente, sem perder o direito aa mesma.

Só vi até agora sanções punitivas em cima do
agricultor. E esse pessoal que é lá de fora? Por que
não apresenta soluções para esse tipo de problema?
E estamos propondo isso num debate longo em cima
da servidão florestal. É uma novidade. E vamos tentar
analisar se vai servir ou não.

Criação da cota de reserva florestal. Permite
que o proprietário que não dispõe de Reserva Legal
em sua propriedade venha adquirir o título da CRF,
para compensara Reserva Legal de sua propriedade.

Acho que a maioria dos Parlamentares aqui visi
taram outros países do mundo. Vou citar o exemplo
dos Estados Unidos: anda-se quilômetros e quilôme
tros de área agricultável e não se vê um pé de árvore
plantada. E nós estamos tentando colocar recomposi
ção aqui para que se mantenha a área produtiva. Mas
o déficit que eles têm da Reserva Legal recompõem
em outra área.

Outra inovação: o Projeto de Lei nº 1.576/99,
que cria o programa para instituir o Bônus de Conser
vação Ambiental para Compensar Financeiramente
os Proprietários Limitados em suas Atividades. A
idéia foi tirar das seguintes iniciativas: primeiro, Proje
to de Lei n2 1.576, que cria o Programa de Reserva
para a Preservação Ambiental, do Deputado Wilson
Santos, do Mato Grosso, que deve estar presente
aqui e defenderá junto conosco a proposta. Admiti in
clusive no meu relatório. Segundo, Projeto de Lei nll

575/99, que cria as Áreas de Preservação Temporá
ria - APT, do nobre e valente Deputado Giovanni Qu
eiroz, do Pará, que está presente aqui e deverá, depo
is, fornecer-nos mais subsídio a respeito. Autoriza o
Poder Executivo a instituir programa de fomento à re
composição de Reserva Legal e ao reflorestamento
em áreas degradadas ou abandonadas, que inclua o
fornecimento dê sementes e mudas de essências flo
restais, que serão fornecidas gratuitamente a peque
nos produtores rurais. Outra inovação: que as áreas
de florestas naturais nativas, plantadas e existentee
na propriedade rural em percentagem superior às
destinadas à manutenção da preservação permanen
te da Reserva Legal sejam isentas de tributação do
Imposto Territorial Rural.

Quero deixar claro para V. Exas. o eixo do proje
to, o eixo do nosso relatório, para acabar com essa
histeria internacional, com essa loucura nacional de
achar que quem está errado é dono da terra, quem
está errado é aquele que defende a produção, quem
está errado é aquele que defende a manutenção da
floresta neste País. Não dá para discutir isso no Brasil
sem primeiro termos uma espinha dorsal, um eixo. E
o nosso relatório propõe este eixo, definido entre o zo
neamento econômico e ecológico.

Não dá para admitir que um leigo tente ditar re
gras de capacidade de uso de solo, de perfil de solo,
quando desconhece essa tecnologia. Como não va
mos admitir alguém que venha falar de floresta e não
conheça ao menos o mínimo de uma composição flo
restal.

E deixei claro o nosso zoneamento, está rodan
do para V. Exas. o que é. E, vejam bem, peguei essa
definição, admiti, tirei do Ministério do Meio Ambiente.
Foi feito por eles. Diz o seguinte:

Zoneamento econômico-ecológico: ins
trumento técnico de levantamento, diagnósti
co e proposições 'com vista ao ordenamento,
planejamento, gestão e uso racional dos re
cursos naturais em um dado espaço territorial,
visando à indicação das áreas passíveis de
uso econômico, rural ou urbano, de conser
vação ou preservação ambiental, em função
de suas peculiaridades ambientais, aptidões
e potencialidades agroecol6gicas e in
fra-estrutura construída, e à orientação de
políticas públicas, inclusive de crédito e in
centivo, de dotação de infra-estrutura e de
normatização jurídico-legal, com vistas ao
desenvolvimento sustentável.

É ele quem vai dizer se 80% devem permane
cer de Reserva Legal na Amazônia, se devem per
manecer 20%, 80%. É ele, não somos nós. Esse é o
instrumento, essa é a linha dorsal do nosso relató
rio.

Da Servidão Florestal.

Art. 44-C. Ressalvadas as áreas de re
serva legal e de preservação permanente, o
proprietário rural poderá instituir servidão
florestal, mediante a qual voluntariamente
renuncia, em caráter permanente ou tempo
rário, a direitos de supressão a corte raso
da floresta para uso alternativo do solo.

Isso não é inovação.
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§ 19 O regime de uso e conservação
de área de servidão florestal é (I mesmo da
reserva legal, podendo ser utilizElda, total ou
parcialmente, mediante maneJo florestal
sustentável de uso múltiplo, reEllizado con
forme projeto aprovado pelo órgão ambien
taI competente.

§ 29 A servidão florestal deve ser aver
bada à margem da inscrição are matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competen
te, após anuência do órgão ambiental esta
dual competente, sendo vedada!, durante o
prazo de sua vigência, a alteraç,~o da desti
nação da área, nos casos de transmissão a
qualquer título, de desmembramento ou de
retificação dos limites da propriedade.

Quero entrar aqui nos pontos polêmicos do
meu relatório. Depois vou deixar a critério dos no
bres Parlamentares que apresentaram e:ssa propos
ta e que aceitei inclusive em nosso relatório.

Pontos polêmicos
Isenção da manutenção da reserva le

gai dos 25 hectares nas pequenas proprie
dades.

Nas pequenas e médias propriedades
a observ!mcia dos dispositivos relativos à
"reserva legal" e às "áreas de preservação
permanente~ tal como prevê o Código Flo
restal, é, em geral, inviável, uma vez que re
duz drasticamente a área destinada à pro
dução.

Companheiros, não vou acompanhar nas tabe
las, porque estão com V. Exas. Não tive a loucu ra de
colocar isso a bel-prazer meu. Mas a s,ensibilidade
deste Parlamento, a sensibilidade de qUE~m conhece
este País tem que analisar sem crueldade esse item
que estamos colocando. São dados qUEJ coletamos
da Fundação Getúlio Vargas, do IBGE, de Secretari
as de Agricultura, do Ministério da Agricultura, que
nos deram um panorama e nos permitiram chegar a
essa conclusão. Ainda estamos abertos a uma dis
cussão a esse respeito.

Como se pode verificar na tabela abaixo, numa
área padrão para a estrutura fundiária do Paraná, se
toda a legislação ambiental prevista no Código Flo
restal fosse cumprida, o produtor teria apenas
48,63% de sua propriedade para produzir.

Tenho aqui, está em mãos de V.Exas., não vou
deter-me nisso, porque acho que temos que adiantar

a hora, e estou aqui mais para ouvir, inclusive, as críti
cas e as recomendações do meu relatório.

Mas pasmem V. Exas. Isso é meu Estado, o
Estado do Paraná, e vale para qualquer Estado brasi
leiro. A área aproveitável e não aproveitável numa
propriedade rural típica, segundo a estrutura fundiária
do Estado do Paraná. Por exemplo, numa área total
de 150.000 metros quadrados, que correspondem a
15 hectares, se pegarmos, em área de mata ciliar, dos
15 hectares, no mínimo 4,3% são em reserva perma
nente, e essa é intocável.

Residências e benfeitorias: O, 1 hectare.

Caminhos de acesso: 0,25 hectares.
Subtotal não aproveitável: 4,65 hectares.
Subtotal aproveitável: 10,34 hectares.
Área de Reserva Legal: 3 hectares.

Na realidade, esse cidadão que tem 15 hectares
passa a ter apenas 3,34% de hectares para poder so
breviver.

Depois há outra tabela.

O que estou propondo representa apenas a mé
dia dos Estados do Sul do Brasil, 7% da área total do
Estado, mas representa 70% da área de produtores
nessa atividade. O que estamos tentando aqui?
Aquele que cria o frango, aquele que tem o peixe,
aquele que tem área de fruticultura está com essas
atividades em cima dessa área. E nós ainda vamos
querer diminuir? Eu procurei e, se ainda houver, eu
aceito nesses quase dois anos uma legislação em
qualquer país do mundo, uma legislação que engesse
o país em 20%.

É a pergunta que me faço: por que as pessoas
que vêm mentir levam para o mundo uma imagem ne
gativa do Brasil e as que estão morando aqui não nos
trazem uma legislação da França, da Inglaterra, da
Espanha, dos Estados Unidos, de qualquer país do
mundo que tenha um legislação dessa natureza, para
que eu possa nortear-me? Por que a França, a Espa
nha, a Inglaterra, essa gente que mantém esse pes
soal aqui para denegrir a imagem brasileira, por que
eles também não têm uma lei no s~u país? Por que a
Europa não passa a ter também 20% da sua área
agricultável em floresta? Por que só nós?

Estou ainda, como brasileiro, aguardando uma
legislação de qualquer país do mundo que tenha isso.
Aqui nós temos as tabelas. Eu não estou inventando
nada disso. Estou analisando sob a ótica da realidade
brasileira.

Outro ponto polêmico: Reserva Legal na Ama
zônia.
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Há grande polêmica sobre o assunto,
há que se considerar, entretanto, o que dis~

põe o Código Florestal, na redação original
do art. 44, a Medida Provisória nº 1.956, e
as proposições de reformulação do disposi
tivo.

Entreguei a V. Exas. o que está no art. 44, no iní
cio do Código Florestal brasileiro, da medida provisó
ria. Depois temos a proposta do Conama e a proposta
do Relator.

Companheiros, aqui está a grande polêmica, e
.estamos tentando achar um ponto de convergência

A proposta do Conama, no art. 16, diz:
As florestas e outras formas de vegetação nati

va (...) são suscetíveis de supressão, desde que se
jam mantidas, a título de Reserva Legal, no mínimo:

No meu rélatório eu tive até que definir o concei
to de Reserva Legal, o conceito de reserva perma
neme. Não dá para vender a imagem para o mundo
de que Reserva Legal é o mesmo conceito de reserva
permanente. Até isso tivemos que fazer, está no rela
tório. -

E diz ainda o relatório do Conama:

I - oitenta por cento da propriedade ru
ral situada em área de floresta localizada na
Amazônia Legal.

Isto é, oitenta por cento não podem ser tocados,
têm que ser mantidos em Reserva Legal na Amazô
nia. Vou depois dar-lhes alguns dados, para V. Exas.
verem por que estou mantendo a proposta do Relator,
que ainda vamos discutir. Estamos abertos à discus
são. Se me convencerem, quem sabe eu possa mu
dar. Eu estou colocando no meu relatório que mante
nho o que está no art. 44 do Código Florestal brasilei
ro: 50% na Amazônia.

Se V. Exas. pegarem uma tabela... Por que estou
propondo isso? Peguem, por exemplo, na pág. 6, o
Acre, unidade da Federação. O Acre tem um território
de 15.369.750 hectares e tem 4 milhões e 700 mil
hectares em imóveis rurais, isto é, 30,89% da sua
área está como imóveis rurais. Debrucei-me com vári
os técnicos nessa área. Faço o seguinte cálculo, se
mantivermos os 50% e os 80%: a área territorial do
Acre é de 15.369.750 hectares; 30,26% da área do
Acre está em área protegida. Área protegida, para
quem não conhece, é aquela ocupada por r.aservas
de Estado. Há uma série de dados aí. E 30,89% são
de imóveis. Ora, se somos 30% de área protegida e
30% de área de imóveis, tenho 61,15% de área prote
gida e imóveis num território de 15 milhões. Na reali-

dade, se pego 100% de área total e tiro 61 %, que é de
imóveis e área protegida, restam para mim 38,85%,
que são áreas devolutas do Governo existentes na
quele Estado, áreas que estão lá à disposição do
INCRA e que são de militares e assim por diante.

Agora vem o raciocínio. Por que tento colocar
50% na Amazônia, e não 80%? Ora, se pego 30,89%,
que são a área em imóveis rurais no Acre, que corres
ponde, de 15 milhões de hectares, a 4.747 mil hecta
res, vou colocar ainda mais a Lei da Reserva Legal.
Então, de 50% de 4.747 mil hectares que restam, te
nho que aplicar a Lei da Reserva Legal. Ele vai ficar
com apenas 2.373.922 hectares. É o que vai restar
num Estado como o Acre, apenas, num território de
15 milhões de hectares.

Ora, mas se aplicarmos aquilo que o relatório do
Conama quer, que os ambientalistas querem, princi
palmente pela força internacional, porque há caminho
e nós vamos ter que denunciar isso, há dois coman
dos em cima dessa realidade. Primeiro um comando
da internacionalização da Amazônia. É um assunto
que podemos discutir depois e vamos levantar em ou
tro debate nesta-Casa. E outro comando: um coman
do em que o Brasil não pode produzir grãos. Querem
engessar a área produtiva brasileira, porque existem
países que têm o comando desse produto no mundo,
e nós somos uma ameaça à economia desses países.
Nós vamos denunciar isso com dados. Não quero en
trar nesse campo.

Agora, vamos supor que fiquem 80% do Acre
em Reserva Legal. O Acre fica com apenas 949.562
hectares para trabalharmos na agricultura naquele
Estado.

Se eu pegar Roraima, é o seguinte. Aqui é que
quero tentar fazer o debate. Por que estou até um
pouco agressivo? Porque ameaçaram invadir meu
gabinete, me deram o título de Deputado motosserra,
o Senador Jonas Pinheiro e eu, desmoralizaram nos
sa reunião na Comissão Mista, num papel sem prece
dente, desrespeitando esta Casa, tentaram invadir o
Palácio do Planalto com a motosserra na mão. E esta
mos tentando reagir a isso. Mas reagir com respónsa
bilidade, com dados. Se me apresentarem dado~~ que
me convençam, eu vou mudar, é a racionalidade.

Vejam V. Exas. o exemplo de Roraima. Inclusive
estou propondo aqui, e é claro que não vou propor
isso no meu relatório se permanecer esse tipo de coi
sa aqui. Roraima é um santuário ecológico da huma
nidade, caminha para isso. E está nas tabelas aí. Se
as tabelas estão mentindo, é a Fundação Getúlio Var
gas que mente, é o IBGE que mente, são as Secreta-
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rias que mentem, é o Ministério da Agricultura que
mente. Estou me baseando nesses dados aqui. Eu
não inventei essas tabelas aqui. Eu não inventei es
ses dados aqui.

Vejam bem. Se olharem as tabelas. veremos
que 71,40% do território de Roraima, de 22 milhões,
501 mil hectares, está como área protegida. E apenas
10,59% do território de Roraima está com imóveis ru
rais. Isto é, em imóveis rurais e mais área protegida,
81,99% de Roraima está com áreas nesse percentual

-de -22 miItlões.-Ora.-se eu pego 22 milhõ..es, .5OLmilL

que é a área total, e tiro 81,45%, restam iI8,95% de
área do Governo, do Incra, devoluta que lá está.

O raciocínio é o seguinte: se ten~lo apenas
10,59% de área agricultável no Estado del Roraima,
que corresponde a 2.382.902 hectares, ainda tenho
uma lei que diz que, em cima disso, 50% não podem
ser tocados, que é a Reserva Legal. Restam-me ape
nas 1.914.910 hectares. Se eu aceitasse o relatório
do Conama nesse percentual de 80% em Reserva
Legal, o E~tado de Roraima fiGa-com apenas 4Z8.596
hectares. E uma pergunta que eu, corno IElgislador e
como brasileiro, faço: que futuro tem um E:stado des
se, cujo perfil, cuja vocação é aagricultura El a agrope
cuária? Fazer o que com esse Estado? Éum momen
to de reflexão.

Como eu disse, vim aqui para ouvir. Aqui estão
os pontos polêmicos. Não quero adentrar-me. Exis
tem outros avanços importantes no nosso relatório.
Vou entregá-lo oficialmente na quarta-feira. Jogarei
na Internet, para que o mundo inteiro tenha acesso ao
seu conteúdo, a fim de que a WWF e o Gl'eenpeace
não inventem, não mintam para o mundo sobre o que
estamos fazendo, não desrespeitando nosso Pa:'la
mento. Estamos fazendo um trabalho sério, entregan
do o relatório.

Para encerrar, quero ressaltar que, delsde o mo
mento em que fui indicado Relator da Comil:lsão Mista
que analisa a Medida Provisória n!.! 1.95,6-48 pela
Frente ParlamentarAmbientalista e pela FrEmte Parla
mentar da Agricultura, procurei ouvir e disc:utir a ma
téria exaustivamente, contando com a colaboração
de representantes dos Ministérios do Meio Ambiente
e da Agricultura e do Abastecimento, sendo ainda ne
cessária a colaboração de membros dos Ministérios
de Minas e Energia, dos Transportes, da Fazenda e
da Casa Civil da Presidência da República, aos quais
agradeço as valorosas contribuições prestiadas até o
presente momento. Incontáveis colaboraliões tam
bém foram remetidas por prefeituras, entidades ambi
entais. Ministério Público e assembléias estaduais.

Esperava das organizações internacionais cola
borações para que melhorasse o meu relatório. La
mentavelmente, apenas ouvimos críticas destrutivas
a respeito do referido trabalho. Ainda estou aberto
para receber essas pessoas. O que fizeram conosco
desde 1998 até o momento, nas páginas da internet...
Os meus computadores chegaram a receber mais de
mil e-mails por mês, desaforados inclusive. Se fizes
sem ante o FMI o trabalho que estão fazendo, para
que o referido Fundo perdoasse um ano da nossa dí
vida, seria possível recuperar a Amazônia e instru
-mentalizar nossõPãís. Isso apenas com o perdão da
dívida por um ano. Era isso que deveria ter sido feito, e
não agredir esta Casa e os Parlamentares da forma
que estou aqui expondo. Denegrindo inclusive a ima
gem dos Parlamentares da Frente Parlamentar da
Agricultura, dizendo que este é um relatório ruralista.
Isso não é verdade. Digo mais uma vez, no relatório
não há ranço de ruralista nem de ambientalista, há
ranço de Brasil, e estamos aqui para defender nosso
País.

Desde o início dos trabalhos, Ievàntei ühf desa
fio para que fosse apresentada à Comissão Mista,
mais precisamente ao Relator, uma lei semelhante ao
nosso Código Florestal, que impusesse aos particula
res o ônus de abster-se de cultivar 50% ou 20% de
suas propriedades sem qualquer compensação fi
nanceira. Até o presente momento, nenhum exemplo
de qualquer outro país do mundo mostrou ser tão ra
dicai nesse sentido, o que nos leva a crer que as de
mais nações preocupam-se, em primeiro lugar, com o
bem-estar social da sua população, com a geração de
empregos e renda para seus habitantes, com o seu
desenvolvimento econômico, e, resolvendo tais de
mandas sociais, integram a coletividade em esforços
de conservação do meio ambiente.

A responsabilidade, como Relator da Comissão
Mista da medida provisória, é, em primeiro lugar, não
desconsiderar os interesses nacionais pelo desenvol
vimento sustentável; ouvir todos os segmentos nacio
nais interessados; e ainda não criar conflitos sociais,
demandas judiciais, incitamento à desobediência civil
contra o ordenamento ambiental, contra as autorida
des e instituições. Cumpre-me fazer um trabalho sério

, e responsável, para não elaborar leis impossíveis de
serem cumpridas, como foi o caso do fiasco em que
se transformou a lei que instituiu a Taxa de Fiscaliza
ção Ambiental, aprovada no início deste ano e que
tanto desgaste trouxe ao Governo deste País.

Informo que ainda estou à disposição para to
dos os esclarecimentos considerados necessários
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sobre o projeto de lei de conversão. Estarei no aguar
do de contribuições emanadas desta reunião de au
diência pública, até a próxima sexta-feira.

Muito obrigado. (Palmas.) ,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Agradeço ao nobre Relator a exposição compe
tente e eficaz. Aproveito inclusive para manifestar, em
nome da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias e das demais comissões aqui
presentes, nossos votos de congratulação pelo esfor
,ço que tem feito e pelo espírito conciliador e aberto
para receber todas as contribuições.

Registro que a lista de expositores, já menciona
da, surgiu a partir de sugestão dos Srs. Parlamenta
res. Ontem ouvi com muita atenção a observação
apropriada do Relator, concernente a posicionamen
tos que, na sua versão, foram radicais eaté desrespe
itosos por parte de entidades, que estão listadas aqui
e irão pronunciar-se por sugestão não desta Presi
dência, mas dos Srs. Parlamentares. Antecipo que
esta Presidência não permitirá que nenhuma entida
de aqui se pronuncie de forma desrespeitosa ao es
fOl'ço dos Srs. Parlamentares e ao nível do debate que
estamos aqui travando.

Repito: os expositores que farão uso da palavra
foram sugeridos pelos autores de requerimentos e
por Parlamentares integrantes das quatro Comissões
aqui presentes. Não cabe a nós cassar a palavra ou a
participação de nenhuma entidade aqui já menciona
da. Faço um apelo para que o debate aqui travado
seja do mais alto nível, como é costume desta Casa,
nesta e nas demais Comissões.

Antes de passar a palavra aos senhores exposi
tores, concedo a mesma ao Presidente da Comissão
de Agricultura e Política Rural, aqui presente, uma
das Comissões responsáveis pela promoção deste
evento, tendo em vista a importância do assunto para
a Comissão que o nobre Deputado Gerson Peres pre
side. Tem S. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, vou declinar de minha participação, para dar
oportunidade ao debate, para que seja mais proveito
so.

Na realidade, estamos diante de um problema
polêmico e precisamos ouvir as partes interessadas.
Dispõe sobre o incremento de conversões de áreas
florestais em propriedades e reservas legais, em rela
ção tanto ao cerrado, quanto às florestas.

Há pessoas aqui que conhecem bem a Amazô
nia. Esse é um projeto que visa desestabilizar o de
senvolvimento da Amazônia, porque aquela região

busca se aproximar, em pé de igualdade, das regiões
mais desenvolvidas do País. É melhor ouvir esses ho
mens que, como nós, estão interessados no assunto
a escutar aqui uma exposição já suprida pela brilhan
te participação do Relator, pessoa que honra nossa
Comissão e traz um trabalho proveitoso para o deba
te.

Era isso o que tinha a dizer. Agradeço a todos a
atenção. Felicito nosso Relator e nosso Presidente.
Agradeço o convite para que nossa Comissão tam
bém esteja presente a esta audiência, pois esse pro
blema diz muito a respeito do objetivo da Comissão
da qual faço parte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Agradeço ao nobre Deputado Gerson Peres,
Presidente da Comissão de Agricultura e Política Ru
ral.

Rapidamente, vamos passar a palavra aos ex
positores sugeridos pelos Srs. Parlamentares. Em se
guida, ouviremos as questões dos Srs. Parlamenta
res.

Convido a tomar assento à mesa para sua expo
sição e seu questionamento - gostaria que fossem fe
itos mais questionamentos para que possamos apro
veitar o tempo - o Dr. José Pedro de Oliveira Costa,
Secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministé
rio do Meio Ambiente e Presidente da Câmara Técni
ca do Conama, destinada a estudar mudanças do Có
digo

Florestal. Solicito à Assessoria da Comissão
que encaminhe o Dr. José Pedro de Oliveira Costa à
mesa, para participação nesta audiência pública.

Tem S.Sa. a palavra.
O SR. JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA COSTA 

Obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, Deputado
Salatiel Carvalho. Deputada Vanessa Grazziotin, no
bre Deputado Gerson Peres, Deputado Moacir Miche
letto, Srs. Parlamentares, representantes do setor
produtivo e de organizações não-governamentais, fa
rei uma breve exposição em nome do Ministério do
Meio Ambiente, explicando resumidamente o proces
so. Estarei à disposição para fornecer qualquer outro
detalhe, no sentido de cooperar com os trabalhos.

O Ministério do Meio Ambiente fez, no final do
ano passado, com a Comissão Mista o acordo de que
usaria os meses de dezembro, janeiro e fevereiro
para fazer uma discussão dentro da Câmara Técnica
do Conama - assunto que já vinha discutindo e conti
nuará fazendo -, sobre a reformulação do Código Flo
restal, para contribuir com a Comissão Mista, da qual
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o Deputado Moacir Micheletto é o Relator, no sentido
de trazer uma visão ampla, técnica, produtiva e, ao
mesmo tempo, seguramente ambiental, para que pu
déssemos suplantar uma série de discussões acalo
radas que existiam na ocasião. Esse traballho foi reali
zado pela Câmara Técnica. Quero inclusive agrade
cer novamente a vários de seus membros, aqui pre
sentes.

A referida Câmara Técnica foi presidida por re
presentante do Ministério do Meio Ambiente - eu, re
presentando a Secretaria de Biodiversidade e FJores
tas - e teve na sua vice-presidência representante do
Governo do Acre. Dela participaram tanto membros
do setor produtivo, como também membros do setor
ambiental, Estados e vários outros componentes.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente, criado
pelo Congresso Nacional em 1981, é o órgào máximo
de assessoramento da administração e do qual parti
cipam representantes dos Estados, dos Municípios,
do setor produtivo e do setor ambiental. É o órgão de
debate das grandes questões nacionais. Portanto, en
tendemos - o Ministério do Meio Ambientei e o Minis
tro Sarney Filho - que era este o órgão principal para
trazer um assessoramento, papel do ConsE~lho Nacio
nal do Meio Ambiente.

A Câmara Técnica reuniu-se exaustivamente
em alguns momentos quase que diariamente, através
de grupos de trabalho -, propôs e realizou audiências
públicas em todas as regiões do Brasil. Em algumas
regiões, houve espontâneas discussões, mais de vin
te no total, que trouxeram subsídios, que foram todos
considerados. Terminado o trabalho da Câlmara Téc
nica, este foi levado ao plenário do Conatrna. Antes
disso, o Ministro do Meio Ambiente houve por bem
consultar inclusive a Frente Verde Parlamentar do
Congresso, que fez l:r,1::,. série de sugestõe:s de ampli
ação do âmbito de discussão.

Esse debate foi então refeito, ampliado, 6 que
nos deu a característica de uma proposta mais ahran
gente, em que a questão produtiva foi exauistivamente
discutida. Foram incluídas questões relativias a incen
tivos, formas de flexibilizar áreas de reservas e uma
série de outras atitudes e propostas que são do inte
resse do setor produtivo, na busca de acertos da
questão do Código Florestal na questão da proteção
e produção racional das florestas, objetivando tam
bém uma visão não apenas no setor ambiental, mas
seguramente do setor produtivo. Esse foi o objetivo do
trabalho, e, logo a seguir, o tema foi também discutido
amplamente com outros setores do Governo, inclusi
ve sob a liderança da Casa Civil.

O relatório oferecido à Comissão Mista é de au
toria do Conselho Nacional do Meio Ambiente, com o
apoio do Governo brasileiro. Quero dizer que, no mo
mento em que o Parlamento discute essa questão 
estamos agradecidos por estarmos aqui -, o Governo
se coloca, dentro da independência dos Poderes, à
disposição para colaborar, como o fazemos e faremos
- como disse ao Deputado Moacir Micheletto -, para
que possamos discutir esse trabalho. Agradeço muito
por isso estar acontecendo.

Quero, a título de esclarecimento, fazer alguns
comentários a respeito do que o Deputado Moacir Mi
cheletto disse sobre a preocupação do Governo em
colocar a taxa de 80% de Reserva Legal da Amazô
nia. No que diz respeito à floresta, está relacionado à
informação que temos e que é pública de que, hoje,
mais de 165 mil quilômetros quadrados da Amazônia
são de áreas derrubadas e hoje abandonadas. São
áreas que não estão sendo colocadas a serviço da
produção, e é fundamental que sejam equacionadas.
Continuar a derrubar mais florestas sem equacionar a
utilização dessas áreas é, no entender do Ministério
do Meio Ambiente, uma situação que não é a ideal. É
claro que esse Código poderá, sendo aprovado as
sim, no futuro, ser remodelado, como o foi duas ve
zes.

Também, no que diz respeito aos dados que o
Deputado Moacir Micheletto apresentou em relação
ao Acre - já mencionei que o representante do Esta
do do Acre era o Vice-Presidente da Câmara Técnica
que tratou desse assunto -, nas áreas protegidas que
estão computadas tanto no Acre, quanto em Roraima,
temos trechos que permitem a produção, como é o
caso das áreas de proteção ambiental, das reservas
extrativistas e de outras áreas que poderão ser tam
bém aprovadas em projeto de lei em fase final de dis
cussão no Senado. De qualquer forma, a proposta
que trouxemos é uma contribuição do Ministério do
Meio Ambiente, do Conselho Nacional do Meio Ambi
ente - órgão máximo assessor do Executivo - e do
Governo brasileiro ao Congresso Nacional. Cabe
agora ao Congresso, por intermédio de suas lideran
ças, a discussão. Estamos à inteira disposição para
contribuir, dentro de nossa parte, sempre que formos
chamados.

Agradeço novamente aos Parlamentares o con
vite, às várias Comissões aqui prese'1tes e a todos
que contribuíram para o processo. I

Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Muito obrigado, Dr. José Pedro de Oliveira Cos-
ta"

Com a palavra mais um expositor sugerido pe
los membros das Comissões aqui presentes, Dr.
Adalberto Veríssimo, Pesquisador do Instituto do Ho
mem e do Meio Ambiente da Amazônia. Tem S. Sa. a
palavra.

Antes, registro, com muita satisfação, a presen
ça da Senadora Marina Silva.

O SR. ADALBERTO VERíSSIMO - Obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, colegas, técnicos do
Governo, fare~ um enfoque em três aspectos básicos,
porque acho que não apenas a discussão da propos
ta da revisão da medida provisória, mas também ou
tras iniciativas da Amazônia, parte de três pressupos
tos que, técnica e economicamente, são bastante dis
cutíveis.

O primeiro ponto é que se faz necessário au
mentar a produção agrícola na Amazônia, através de
uma conversão de floresta. Como o Secretário de Bio
diversidade, Dr. José Pedro de Oliveira Costa, disse
muito bem, temos 165 mil quilômetros quadrados de
áreas de florestas desmatadas, abandonadas e de
gradadas. Além disso, temos mais ou menos 200 mil
quilômetros quadrados de áreas pouco aproveitadas.
No Amazonas, já temos 765 mil quilômetros quadra
dos de áreas alteradas e desmatadas sem utilização,
área equivalente aos Estados de Santa Catarina e do
Espírito Santo. Primeiro, temos de pensar no aprovei
tamento dessas áreas, antes de ampliarmos o des
matamento sobre as áreas úmidas.

O segundo pressuposto é de que toda aAmazô
nia tem vocação agrícola, e as grandes extensões
úmidas da região, principalmente a Amazônia Cen
tra', teriam o mesmo comportamento agronômico do
que a faixa de transição, que compreende Mato Gros
so, Tocantins e sul do Pará. Pesquisadores da Embra
pa e vários cientistas mostram que as diferenças plu
viométricas e de solos restringem severamente o de
sempenho da agricultura nas áreas úmidas.

O terceiro pressuposto é de que floresta não re
presenta uma atividade econômica. Na verdade, a ati
vidade florestal madeireira representa 15% do Produ
to Interno Bruto da Amazônia, muito mais do que toda
a atividade agropecuária conjunta, que representa
10% ou 11 % do referido Produto Interno Bruto.

Em termos de empregos gerados, a atividade
madeireira representa três vezes mais do que todo o
setor da agricultura, incluindo a agricultura familiar na
Amazônia. A floresta não representa necessariamen-

te um obstáculo ao desenvolvimento da região. O
Brasil é, hoje, o maior produtor de madeira tropical do
mundo e também o maior consumidor desse produto.
Tem-se uma atividade econômica pujante, que pode
dinamizar a economia de Estados como Amazonas,
Acre, parte do Estado do Pará e do Estado de Rondô
nia.

A nossa conclusão, em função de vários núme
ros analisados - tenho dados em mãos para quem
estiver interessado em ter acesso a essas informa
ções -, dados oficiais do IBGE, é de que a vocação da
maior parte da Amazônia é florestal, em seu sentido
amplo de uso sustentável, através da atividade made
ireira e de conservação também. Porém, existem áre
as daquela região com vocação agrícola.

Acho a idéia de zoneamento também muito
apropriada, porque, em algumas regiões, podemos
intensificar o uso da agricultura de maneira que a so
ciedade e o Governo ganhem, com uma discussão ra
cional, com base em informações científicas, mas
com respeito também à vocação e aos anseios do
povo daAmazônia. Sou daquela região, sinto-me con
fortável em falar desses números. Sou engenheiro flo
restal, engenheiro agrônomo, tenho formação em
Ecologia e tenho um pouco dessa visão tripartite dos
temas.

É este o meu depoimento, e estou aberto a ou
tras considerações.

Muito Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Agradeço ao Dr. Adalberto Veríssimo.
Concedo a palavra ao Dr. Álvaro Garcia, repre

sentante do Conselho Federal de Engenharia, Agri
cultura e Economia.

O SR. ÁLVARO GARCIA - Sr. Presidente, gos
taria de fazer uma pequena retificação. O órgão que
represento é o Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia.

Sr. Presidente, o Conselho Federal de Engenha
ria, Arquitetura e Agronomia vem, ao longo da sua
história ~ trajetória, encampando uma luta intransi
gente em defesa da nossa engenharia, da nossa ar
quitetura e da nossa agron<1mia.

Essa intransigente luta reveste-se na formata
ção de um projeto nacional. Nós, no Conselho Fede
ral, estamos hoje imbuídos, mais do que nunca, em
criar as condições para que o País tenha um projeto
genuinamente nacional.

Por conta dessa postura que o Conselho Fede
ral vem adotando, entendemos que esse projeto naci-
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onal passa necessariamente pelo desenvolvimento
das populações que aqui residem.

Nesse sentido, não entendemos um projeto na
cionalista, mas de reconhecimento, valori;~ação, por
conta da capacidade que têm os brasileiros de encon
trar soluções para os problemas brasileiros\.

O Conselho Federal congrega em tomo de 800
mil profissionais distribuídos nas áreas de engenha
ria, arquitetura e agronomia, e esses pn::>fissionais
são responsáveis e vivem praticamente da. utilização
dos recursos naturais, como solo, água e florestas. E,
pela utilização desses recursos naturais" geramos
empregos, riquezas, desenvolvimento e bem-estar da
população.

Por isso, mais do que nunca, nossa visão de de
senvolvimento é o desenvolvimento sustentável, a
maneira de utilizaros recursos de forma a perpetuara
possibilidade de crescimento contínuo e fOlrmação de
uma nação soberana e forte.

Entendemos também que nós, brasileiros, pro
fissionais que atuamos na área, somos capazes. A
agronomia é uma modalidade que muito tem contri
buído, através da engenharia de pesca, da. engenha
ria florestal e de todas as outras modalidades que
compõem o conjunto da agronomia do Conselho, e
temos dado valiosas e importantíssimas contribui
ções para que possamos encontrar soluções para
problemas como os que aqui estão sendo menciona
dos, sem a necessidade de sermos estaglnados por
pressões externas.

Para exemplificar, Sr. Deputado, hojle, na área
florestal, existe uma difusão enorme de ce-rtificaçães
- certificação de florestas, de produtos florestais, de
produtos. E, nessa certificação, na maioria das vezes
ou na sua totalidade, estão sendo tratados critérios e
princípios fora do fórum que entendemos ser o mais
justo e mais representativo, que é o Congresso Nacio
nal. Atualmente, são impostas regras e princípios
para que possamos produzir florestas, produzir pro
dutos agrícolas, formatados em outros ambientes que
não o Congresso Nacional. E isso me pareGe ser uma
maneira de colocar o pé no pescoço - vamos dizer
assim - de setores produtivos, principalm(~nte o ma
deireiro, o da celulose, o dos produtos agrícolas e de
outros produtos da área da agronomia.

Portanto, senhores, entendemos qUEI estabele
cer normas, regras e até mesmo punições lê necessá
rio, até porque não temos condições de estabelecer
uma homogeneidade de comportamento humano, in
felizmente. Mas também entendemos que essas nor
mas, que essas regras não devem imobilizar, estag-

nar e desestimular a capacidade e a possibilidade de
construir um país forte, soberano e justo.

O Conselho Federal coloca-se ao lado daqueles
que buscam o desenvolvimento do País, da melhoria
de qualidade de vida da população e ainda daqueles
que acreditam que somos capazes de construir um
país livre e soberano.

Então, senhores, o Conselho Federal coloca-se
à disposição naquilo que tem de mais rico, que é a in
teligência nacional da engenharia, da arquitetura e da
agronomia, no sentido de contribuir para a construção
desse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Obrigado, Dr. Álvaro, pela participação.

Convido a tomar assento à mesa, para sua par
ticipação, o Dr. Antônio Herman Benjamin, Procura
dor de Justiça e Coordenador do Grupo de Trabalho
do Código Florestal, do Conselho Nacional de Procu
radores-Gerais de Justiça.

Tem S.Sa. a palavra.
O SR. ANTÔNIO HERMAN BENJAMIN - Sr.

Presidente, Deputado Salatiel Carvalho, Deputado
Gerson Peres, Deputada Vanessa Grazziotin e carís
simo Deputado Moacir Micheletto, represento aqui o
Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Procura
dores-Gerais de Justiça, que vem analisando as pro
postas de reforma do Código Florestal.

Gostaríamos, em primeiro lugar, de festejar a
transparência e o caráter democrático, principalmen
te desta segunda fase, do processo de reforma do
Código Florestal.

Gostaríamos também, em nome dos membros
do Ministério Público que trabalham com a questão
ambiental - eu mesmo sou promotor de Justiça há
dezoito anos -, de festejar também o próprio Código
Florestal. Nesse intuito louvável de todos nós, o de
procurarmos aperfeiçoar o Código Florestal, não po
demos esquecer-nos de que esta é uma lei extraordi
nária, uma lei que, guardadas as devidas proporções,
representa para o Direito Público aquilo que repre
sentou para o Direito Privado o Código de Defesa do
Consumidor, que vai completar dez anos, código esse
que teve no Deputado Gerson Peres um dos seus
grandes interlocutores e debatedores. Portanto, não
vamos esquecer-nos desse ponto fundamental ao
tratarmos do Código Florestal. Uma lei aprovada, tal
vez, por sonhadores, uma lei fora do seu tempo, mas
que hoje é absolutamente necessária e precisa ser
mantida na sua espinha dorsal. E parece que é exata
mente esse espírito que orienta o Deputado Moacir
Micheletto.



Agosto de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 16 43603

Infelizmente, ainda não temos aqui o texto do
Deputado Moacir Micheletto, o segundo texto do Re
lator, mas também o texto do Conama procurou aper
feiçoar o Código Florestal, num espírito de democra
cia e de discussão técnica. E o Ministério Público tam
bém festeja esse espírito do Conama, nós nos junta
mos ao Conama, como todas as outras instituições
públicas e privadas, ao setor produtivo, às ONG. Mas,
não obstante isso, apresentamos ao Deputado Rela
tor 22 pr.QPostas d~ ~Iterações menores, mas que
aperfeiçoam esse texto do Conama, que, com certe
za, vem no espírito e no sentido de melhorar o Código
Florestal brasileiro.

Permitam-me, Deputado Moacir Micheletto e
Deputado Salatiel Carvalho, mencionar que a propos
ta do Conama traz pelo menos dezoito benefícios
principais ao produtor rural, dezoito alterações de fun
do, não são acessórias, que não estão previstas hoje
no Código Florestal. Não tenho tempo aqui para Iis
-tádasloclas.-CnrrLalgumas concordamos, de outras,
respeitosamente, discordamos, mas posso mencio
nar algumas delas.

Anistia. A Lei de Política Agrícola deu trinta anos
para a recomposição da Reserva Legal. E já se pas
saram oito anos, dando de novo trinta anos, penali
zando o produtor rural que obedeceu à lei e, infeliz
mente, beneficiando aquele que infringiu-a. No nosso
modo de ver, é uma pássima aula de cidadania que
mostramos e entregamos ao cidadão brasileiro. (Pal
mas.)

Em segundo lugar, a compensação entre Re
serva Legal e APP. Aqui há justificativas de todos os
lados, mas não queremos entrar nessa discussão
neste momento, porque nos falta tempo.

Reserva legal condominial. Aqui, sim, Deputado
Moacir Micheletto, o Ministério Público é absoluta
mente favorável, e essa é uma inovação por qual V.
Exa. tem-se batido muito, porque não nos interessam
reservas legais fragmentadas, num sistema de can
tões sUíços, onde a fauna desaparece e a própria flo
ra corre o sério risco de desaparecer, como mostram
os estudos dos especialistas nesta área.

A importância do zoneamento ecológico e eco
nômico também é um dos pontos altos do relatório do
Deputado Moacir Micheletto, já mesmo no seu primei
ro relatório e agora enfatizada novamente por ele.

A recomposição da Reserva Legal por"Tegene
ração natural. Isso não está hoje no Código Florestal
e favorece o proprietário rural.

A composição para fins de recuperação da Re
serva Legal, com outra área em outra propriedade. O

Código Florestal hoje exige, no nosso modo de ver
ponto sujeito a aperfeiçoamento, que a Reserva Le
gai seja em cada propriedade. "Cada" é a expressão
utilizada pelo Código Florestal atual.

A recuperação com exóticas. A desconexão da
Reserva Legal por trinta anos, na hipótese de aquisi
ção de áreas públicas no interior pelo proprietário, de
algumas unidades de conservação.

Servidão florestal. Somos absolutamente favo
ráveis. Entendemos que a lei não pode ser baseada
apenas em comando e controle. Vivemos numa soci
edade capitalista e por que não vamos trazer também
para a área ambiental os instrumentos econômicos,
as isenções tributárias, os benefícios creditícios de
verdade, não aqueles que estão na lei e não são cum
pridos?

Por último, o livre acesso às APP e a ampliação
do conceito de pequena propriedade, que pode che
gar agora, na proposta do Conama, a 150 hectares.

Citei apenas alguns desses dezoito benefícios
principais. Poderíamos chegar a outros tantos, se
computássemos os benefícios acessórios e indiretos.

Ainda sem ter acesso ao texto final elaborado
pelo Deputado Moacir Micheletto e pela sua diligente
e capaz Assessoria, aqui presente, gostaria de pres
tar homenagem ao Sr. Ronaldo e a toda sua Assesso
ria por ter-nos recebido de forma tão amigável e ao
Ministério Público brasileiro. Gostaríamos também de
deixar uma sugestão única de fundo, quiçá já esteja
até adotada no texto de V. Exa. Precisamos no Código
Florestal de mecanismos claros. Em dezoito anos
como promotor de Justiça e, em vários desses anos,
como promotor de Justiça do Meio Ambiente, dificil
mente encontrei um proprietário rural que não quises
se cumprir a lei. Muitas vezes, encontrei um proprietá
rio rural que descumpria a lei, tantas vezes descum
pria a lei porque desconhecia ou não entendia a lei.
Vamos fazer uma lei clara, que não seja barroca, que
não seja rococó, e quiçá mesmo - vamos sonhar em
termos de processo legislativo, como fizemos no Có
digo de Defesa do Consumidor - uma lei que o pró
prio proprietário rural, através de uma cartilha do ór
gão ambiental, possa ter orientações básicas para se
comportar como cidadão bom que ele é, e é essa a
realidade da grande maioria.

Por derradeiro, apenas como professor de Direi
to Ambiental, permita-me, Deputado Moacir Michelet
to, dizer o seguinte: a Reserva Legal, realmente, com
esse título, não existe em outros países. Mas outros
países têm mecanismos majs rigorosos do que a Re
serva Legal.
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Cito aqui dois exemplo dos Estados Unidos,
país mencionado com muito acerto pelo Deputado
Moacir Micheletto. Nos Estados Unidos, a() contrário
do Brasil, um terço do seu território pertenc:e ao Esta
do. Pouca gente sabe disso. E esse um terço está
submetido a controles estatais de proteçslo do meio
ambiente, inclusive as suas florestas.

Nos Estados Unidos, não existe Resl~rva Legal,
o que já foi mencionado, mas existe uma leli chamada

- ~ndangered Specíes-Acl, Lei das espécies ameaça':
das de Extinção. Se uma espécie, pode SElr um cara
mujo, ameaçada de extinção for encontradla em qual
quer propriedade do país, não são 20% ou 50% da
cobertura florestal que ficam impedidos de derruba
da, mas a totalidade da cobertura florestal. E a Fran
ça, a Alemanha, a Inglaterra e outros tantos países
nos dão exemplos de legislações mais ri!~orosas de
proteção das florestas. Isso não quer dizer que tenha
mos, necessariamente, de copiá-los.

Vamos festejar de novõ-o Código Flc1restal; por
que o legislador de 1965 soube inovar e inovou para
melhor, com razoabilidade e com equilíbrio.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Muito obrigado, Dr. Herman.
Com a palavra o Dr. Carlos Alfredo Joly, repre

sentando a Universidade de Campinas - UNICAMp,
onde é também integrante do Departamento de Botâ
nica.

O SR. CARLOS ALFREDO JOLV - Bom-dia.
Agradeço à Comissão o convite para vir aqui exporal
gumas idéias relativas ~ alteração do Código Flores
tal.

Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o
Deputado Moacir Micheletto pelo relatório apresenta
do até o momento. Acho que uma série ele contribui
ções que saíram de formas de discussão itoram incor
poradas ao relatório, como o Deputado já mencionou,
e acho também que esse debate é extremamente ne
cessário, para que tenhamos uma legisla(;:ão que efe
tivamente atenda aos anseios da sociedade brasilei
ra.

Pela primeira vez, de forma corajosa, o Código
Florestal está sofrendo uma alteração que passa a
tratar também das formações não florestiais. O cerra
do é tratado com uma deferência plenam(~nte mereci
da, porque, certamente, é uma das áreas mais ricas
em espécies, tem uma diversidade extremamente
elevada, diversidade essa que se acentua ainda mais
nas áreas fragmentadas e nas manchaei de cerrado
que ocorrem na região amazônica.

Por que uma riqueza especial ria região amazô
nica? Porque essas áreas são remanescentes de flu
tuações climáticas, principalmente do pleistoceno,
sobraram isoladas, circundadas por áreas florestais
e, em função disso, passaram por um processo bioló
gico de desenvolvimento e de aparecimento de espé
cies que ocorrem só nessas áreas. Elas são restritas
a essas áreas. Então, a proteção dos cerrados na re
gião amazônica precisa merecer atenção especial.

-Daí a proposta de se colocar 50% das áreas de-cerra-
do na discussão que várias entidades mantiveram ao
longo dos últimos meses.

Outro ponto que me parece fundamental é mu
dar um pouco a nossa ótica de ver a floresta ou as
áreas de cobertura vegetal nativa como um empeci
lho ao desenvolvimento, como foi abordado aqui vári
as vezes. Precisamos mudar o nosso modelo de de
senvolvimento.

Como já foi mencionado, em vários dos países
considerados desenvolvidos,-as áreasflorestais ou as
áreas naturais são muito mais reduzidas do que as
que ainda temos. Importamos esse modelo, mas fa
zemos isso olhando com um viés que nos impede de
ver que a floresta é a principal riqueza. No Brasil, há
uma enorme riqueza de espécies. Para termos uma
idéia, no Estado de São Paulo, que terminou recente
mente um trabalho de levantamento das espécies de
plantas nativas que ocorrem no Estado, há cerca de
8.500 espécies. A Grã-Bretanha, como um todo, tem
cerca de 1.800 espécies. É so para dar um parâmetro
da diversidade. Estamos falando sobre São Paulo,
que está no limite e tem a peculiaridade de ter gran
des maciços de Mata Atlântica, ainda há áreas de cer
rado e, por isso, tem essa riqueza. Isso dá uma idéia
do potencial que temos.

Cabe a nós - eaí falo como comunidade científi
ca e em parte aos órgãos governamentais responsá
veis por essas áreas - desenvolvermos pesquisa
para identificarmos efetivamente que espécies nati
vas podem ter um potencial de aproveitamento eco
nômico. Usamos menos de 5% das espécies nativas
que existem no País. Deveríamos desenvolver pes
quisas não só, como já foi mencionado, do ponto de
vista do potencial madeireiro, mas, principalmente, do

_ponto de vista do desenvolvimento de novos produtos
químicos, identificação de princípios ativos que pos
sam vir a ser utilizados querseja pela indústria farma
cêutica, quer seja pela indústria alimentícia.

Identificação de novas riquezas. Estaremos
transformando a floresta na nossa principal floresta, e
não necessitaríamos estarsubstituindo a floresta pela
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agricultura tradicional, importada de modelos que não
são os nossos. Então, acho que precisamos aprender
a usar a nossa riqueza. Esse é um viés que precisa
permear o Código Florestal de maneira mais clara.

Era esta a contribuição que eu tinha a dar. J

Agradeço a oportunidade de trazê-Ia, Sr. Depu-
tados. '

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Agradeço ao Prof. Carlos Alfredo.

Convidamos para fazer parte da Mesa o Dr. Flá
,vio Montiel, que representa a Organização
Não-Governamental Greenpeace, como diretor da
unidade política, Tem S.Sa. a palavra.

O SR. FLÁVIO MONTIEL - Bom-dia a todos. Sr.
Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Minori
as, na qual tive a oportunidade de trabalhar no passa
do, como assessor técnico, durante três anos, é sem
pre um prazer poder voltar a esta Casa e participar de
debate tão importante, tão profícuo e de repercus
sões e conseqüências fundamentais e decisivas para
o destino de nosso País.

Gostaria de centrar nossa avaliação na propos
ta do projeto de conversão de lei elaborada pelo De
putado Moacir Micheletto. Antes, porém, uma vez que
fomos citados na discussão de outro tema, quero lem
brar aos presentes que o Greenpeace já teve a opor
tunidade - tendo sido convidado inúmeras vezes -,
tanto no Senado, como na Câmara dos Deputados,
de participar de discussões envolvendo o tema da in
ternacionalização da Amazônia. E nunca nos furta
mos, pelo contrário, sempre atendemos aos convites,
sempre estivemos presentes, sempre apresentamos
nossa posições de maneira aberta e transparente.
Portanto, não temos por que negar qualquer iniciati
va, negar o convite para qualquer outra iniciativa nes
se sentido. Podemos, então, deixar claro e bem trans
parente quem representa, ou quem defende, de fato,
a internacionalização da Amazônia, ou melhor, inte
resses de grandes grupos econômicos, esses, sim,
que querem manipular os rumos e destinos do desen
volvimento econômico da Amazônia e do Brasil.

Penso não ser esse o foco adequado, e coloca
mo-nos à disposição para qualquer convite que esta
Casa faça. Voltaremos aqui para debater com toda a
transparência esse assunto, que é de fundamental
importância e que também nos interessa muito.

Abordando a questão relativa ao tema, ao foco
desta audiência pública, que é a discussão sobre o
Código Florestal, gostaríamos de chamar a atenção
para o momento que estamos vivendo. Estamos pas
sando hoje exatamente pelos 500 anos de Brasil, um

momento, portanto, não apenas de comemoração,
mas de reflexão sobre o que tem sido o processo de
devastação, de espoliação das populações indíge
nas. E podemos fazer uma comparação, um paralelo
entre o que têm sido os ciclos econômicos, esses,
sim, importados e que até hoje, sob o chamado manto
da revolução verde, são os que predominam no País,
são os que continuam insistindo numa relação ambí
gua, conflitante e contraditória entre expansão eco
nômica e defesa de princípios do desenvolvimento
sustentável, com respeito às culturas, com respeito
às etnias deste País.

Apenas para exemplificar, tivemos os ciclos da
cana, do café e do pau-brasil. No momento em que
comemoramos 500 anos, constatamos, no Brasil 
que, aliás, tem o nome em função de uma espécie, o
pau-brasil, caesalpinia echinata -, a devastação des
sa espécie, que aconteceu de meados do século XVII
para o século XVIII. E o nome pau-brasil, inclusive, na
época, enfrentou uma grande resistência da Igreja
Católica, que pressionou porque queria o nome Terra
santa. Quer dizer, a vocação florestal do País ficou
muito bem definida no momento em que o País pas
sou a se chamar Brasil, e não Terra de Santa Cruz,
como desejava a Igreja Católica, com todo o respeito
- e isso já foi dito aqui.

Então, podemos dizer que esse foi o prim~iro

desastre ecológico que o Brasil sofreu. E não só um
desastre ecológico, mas um desastre étnico e cultu
ral, porque envolveu, a ferro e\{ogo, o massacre, a ex
ploração das populações que, \originalmente, já vivi
am aqui. Quer di~er - e já foi ditO)sso -, essa não é
uma proposta de Código Florestal vinculada ao ranço
internacional, mas, sim, ao ranço brasileiro.

A questão é justamente esta: temos que tirar o
ranço brasileiro e apresentar uma proposta que não
seja importada, como é desde 1500, e que continua
mantendo a relação entre desenvolvimento e expan
são econômica com a destruição da floresta.

É interessante destacarmos e reafirmar esse
aspecto, porque, como foi dito anteriormente, nos
nossos 500 anos de descobrimento, que estamos co
memorando agora, tivemos, há duas semanas, a di
vulgação dos índices, das taxas de desflorestamento
na Amazônia legal feitos pelo INPE, em seu projeto
Prodes. E o que temos é ainda uma taxa injustificável,
insustentável. Quer dizer, por mais que haja um pe
queno início da reversão da tendência, o fato de as
estimativas de 1999 serem de 16.932 quilômetros
quadrados - segundo dados oficiais divulgados pelo
INPE -, não significa ainda uma tendência concreta
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de reversão dessa exploração, dessa de~itruição que
se faz da floresta. Nesse sentido, no momento em
que o Brasil comemora 500 anos, há uma necessida
de profunda de se reverem os mecanismos, os proce
dimentos, a sistemática e a concepção, () modelo de
desenvolvimento que temos para o País.

Foi dito também: qual o futuro de um Estado
como Roraima, que tem 70% de sua área legalmente
protegida? Ora, o futuro são alternativas para a Ama·
zônia. E devemos reafirmar que a Amazônia não tem
como vocação principal a atividade agropecuária. Ao
contrário. É isso que está como pano de l:undo nessa
discussão toda, não se vamos deixar SS%, 50% ou
20% para a Reserva Legal, em mancha~; de cerrado
na Amazônia, mas a vocação, o destino. Alternativas
econômicas para a Amazônia existem, o problema é
que elas não são implementadas, não 19xiste ainda
uma definição clara, há iniciativas por parte do Gover
no Federal e por parte de alguns Governos estaduais
no sentido de ordenar e dar o tratamento adequado
para a floresta amazônica. Exemplo disso é o zonea
mento ecológico-econômico, discussão que vem ar
rastando-se há mais de vinte anos, e até hoje só um
Estado na Amazônia, o Acre, conseguiu elaborar um
diagnóstico, já apontando alguns indicativos do po
tencial de uso das florestas e da disponibilidade de
usos da Amazônia para atividades agropecuárias. O
Acre, em onze meses, frente há vinte anos de discus
são do zoneamento ecológico-econômico da Amazô
nia, conseguiu apresentar uma proposta que já indica
um ordenamento e possibilidades de uso e ocupação
do solo da Amazônia. Quer dizer, isso, sim, nós acre
ditamos que seja um avanço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado S~llatiel Carva·
lho) -Informo que V. Sa. dispõe de mais dois minutos
para concluir.

O SR. FLÁVIO MONTIEL - Pois não. Infeliz
mente, nós teríamos uma série de outras obServa
ções a fazer, mas farei apenas uma, além de uma per
gunta ao Deputado Moacir Micheletto. Primeiro, com
relação à Amazônia, acho que estão faltando meca
nismos para que se defina a utilidade, ~l capacidade
produtiva da floresta em toda sua divE~rsidade, em
toda sua riqueza. É inadmissível vermos um ribeirinho
cortar um pé de andiroba, um pé de copaíba de 20,30
metros de altura, vendê-lo a 20 reais para um inter
mediário que passa rio abaixo, enquanto 30 mililitros
do óleo de copaíba são vendidos nas 1iarmácias de
IJrodu' 1S naturais a 5 reais. Quer dizer, se formos
apont, as alternativas econômicas que existem para

a Amazônia, seria necessário mais do que um dia
apenas para discutir.

O segundo aspecto é que precisam ser criaElas
e definidas políticas públicas para valorizar a floresta
em pé, para definir qual a função social da proprieda
de rural, dentro do que prevê a Constituição. Porque
essa necessidade que existe hoje de conversão da
floresta em outros usos, principalmente agropecuári
os, se dá pela necessidade de reafirmar a função so
cial da propriedade rural. Portanto, queríamos propor
que se abra uma discussão nesta Casa e junto ao Go
verno Federal no sentido de que se estabeleçam me
canismos para, de acordo com o que existe hoje 
que é grau de utilização da terra e o grau de eficiência
da exploração agrícola -, se definam padrões e índi
ces de produtividade dos produtos florestais. Dessa
forma, o produtor, o proprietário rural poderá mostrar
que a sua propriedade é produtiva e se enquadra no
que está previsto na Constituição Federal, que é o
cumprimento da função social, sem ter que devastar,
sem ter que derrubar econverter as florestas. Era isso
que gostaríamos de dizer.

E há outra questão importante: não sei se foi por
falta de observação, mas, na proposta aprovada pelo
Conama, está o nome do Greenpeace. E toda a dis
cussão feita no âmbito do grupo de trabalho da câma
ra técnica do Conama, que apresentou essa proposta
e chegou à aprovação pelo plenário do Conama, con
ta com o respaldo, o apoio e a participação do Green
peace.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Muito obrigado, Sr. Flávio.

O SR. FLÁVIO MONTIEL - Por último, a per
gunta que eu gostaria de fazer, em relação à proposta
do Deputado Moacir Micheletto, é a seguinte: será
justo isentar da responsabilidade de recuperação da
Reserva Legal os proprietários com propriedades de
até 25 hectares? Quer dizer, quem cumpriu a lei que
se dane, quem não cumpriu também não tem proble
ma. Ou seja, aquele que cumpriu a lei está sendo pu
nido indiretamente porque, na proposta, as proprie
dades rurais de até 25 hectares estariam isentas de
recuperação da sua Reserva Legal, da sua área de
cobertura florestal. Então, achamos que essa é uma
proposta injusta, que precisa ser debatida no âmbito
da Comissão Mista, para que cheguemos a uma pro
posta adequada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Obrigado, Sr. Flávio, pela sua p~rticipação.

Informo que, ao final das exposições, o Sr. Rela
tor fará sua avaliação, e, em seguida, passarem('\c ).
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participação efetiva dos Srs. Parlamentares. Desde
já, agradeço aos expositores a permanência neste re
cinto, para ouvir também o posicionamento dos Sr.
Parlamentares.

Concedo a palavra ao Sr. João Paulo Capobian
co, Coordenador do Programa Mata Atlântica, do
Instituto Socioambiental - ISA:

O SR. JOÃO PAULO CAPOBIANCO 
Bom-dia. Sr. Presidente, Deputado Gerson Peres,
Deputada Vanessa, representando as Comissões de
Meio Ambiente, Agricultura e Amazônia e
especialmente, Deputado Moacir Micheletto, R~lato;
do projeto dei lei de conversão da medida provisória
aqui em discussão.

Antes de mais nada, gostaria de dizer que hoje,
para qualquer ambientalista, é um dia de glória. Esta
reunião tem uma importância muito especial para
nós. Primeiro, pelo número de Deputados presentes,
o que demonstra o interesse que o assunto desperta.
Mais do que isso, demonstra claramente que os
Deputados presentes, representando os demais
Deputados, entendem que esse assunto é da maior
importância, porque diz respeito aos interesses do
Brasil, das gerações atuais e também das gerações
futuras. E isso, para nós, é extremamente importante.

Confesso a V. Exas. que, ao iniciar a discussão
sobre a reformulação do Código Florestal, ou o que
chamamos de modernização do Código Florestal,
~uitos de nós, eu inclusive, éramos contra. Não pode
riamos abrir o debate de uma lei tão importante, como
é o Código Florestal - embora todos reconhecêsse
mos e reconhecemos a necessidade de aprimorar
ess.e instrumento legal -, porque temíamos que, ao
abm o debate e submeter essa lei a uma revisão, o
cenário resultante poderia ser de perda. "Este Con
gresso", muitos diziam, "não irá conduzir a reformula
ção de lei tão importante de forma tão favorável como
foi em 1965:' Então, nós pensamos: "Puxa, mas, tan
tos anos de democracia, será que não melhoramos o
processo, será que vamos ter uma perda real?"

O que estamos vendo é que isso não era verda
de. Acho que estamos no final de um processo de ne
gociação. O Deputado Micheletto, evidentemente, na
sua fala inicial, mexeu com todas as lombrigas de
qualquer ambientalista. Eu poderia incorrer no erro de
responder a questões que penso não interessar a
nós, porque, na verdade, o que interessa para nós é o
conteúdo"e, quanto a ele, a nosso ver, estamos muito
perto de um entendimento com o Deputado Michelet
to e com todos os que estão trabalhando nesse proje
to.

Srs. Deputados, o processo de discussão do
Código no Conama foi extremamente rico, extrema
mente democrático e participativo, surpreendeu to
dos nós. Quando foram convocadas audiências públi
c~s, temíamos audiências públicas vazias, porque,
afinai de contas, elas ocorreram em janeiro e feverei
ro, e o Brasil não trabalha em janeiro e fevereiro
quanto mais para reunir pessoas para discutir um có~
digo florestal! Nó nos perguntávamos: a quem inte
ressa, afinal, o Código Florestal? De um lado, aos am
bientalistas, que o defendem e, de outro, aos ruralis
tas, como o senhor mesmo disse - e nós concorda
mos -, que querem destruí-lo. Parecia este o placar
do jogo: ambientalistas salvadores do Código, ruralis
tas ?estruidores do Código e uma sociedade apática,
desinteressada. Esse era o cenário. E o que vimos é
que isso não aconteceu. Ao contrário, a sociedade
brasileira participou intensamente. Mais de 5 mil pes
soas se reuniram nas audiências públicas em todo o
País, para dizer que querem proteger as florestas bra
sileiras, que querem garantias de que vamos estan
car o processo de desmatamento da Amazônia e da
Mata Atlântica, que acontece em ritmos absoluta
mente estratosféricos. Saímos de lá fortalecidos to
dos nós, e essa proposta que está aqui resulta dis~o.

Não vou alongar-me sobre o problema do des
matamento da Amazônia, os senhores todos sabem,
está em todos os jornais. Recentemente, os dados do
INPE revelaram um crescimento de mais de 30% no
desmatamento total da Amazônia entre os anos de
1997 e 1998. É um índice absolutamente inaceitável,
e não é inaceitável para gringo, é inaceitável para bra
sileiros como eu, como V.Exas. É inaceitável destruir
a Amazônia de forma irresponsável, sem gerar nada
de riqueza, como está acontecendo. Todos nós con
cordamos com isso, não há dúvida sobre isso.

Os dados da Mata Atlântica são avassaladores:
o Rio de janeiro destruiu, entre os anos de 1990 e
1995, 13% das florestas remanescentes! Treze por
cento de floresta que, no Rio de Janeiro, é essencial
para manutenção dos mananciais hídricos que abas
tecem a cidade, essencial para o controle das encos
tas, para a contenção de cheias. Todos sabemos que
o quadro é dramático. .

O que traz, afinal, esse projeto de lei de conver
são que, para nós, é um avanço e que queremos re
forçar no relatório do Deputado Micheletto, com pe
quenas divergên.cias, que queremos aqui apontar?

Primeiro, há que se fazer uma distinção essenci
al entre a Reserva Legal nas propriedades que estão
preservadas e aquelas que já não possuem a Reser-
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va Legal. Essa é a questão essencial, Sl's. Deputa
dos. Vejam bem: o que queremos para o 1futuro? Pe
nalizar os agricultores? Não, não queremo,s penalizar
os agricultores! Queremos apagar do nosso PIB a
agricultura? É óbvio que não queremos apagar do
PIB a agricultura. Temos a agricultura cada vez me
lhor.

Aliás, diga-se de passagem, os dados da Conab
são claros: na última década, houve um é:LUmento da
produção nos principais produtos agrícolas no Brasil,
com diminuição de área agrícola, utilizada por esses
mesmos produtos, e aumento de 12%, com redução
de 10% da área agricultável utilizada nessa produção.
Portanto, a agricultura brasileira, graças a Deus, mos
tra sinais de que está aperfeiçoando-se, para aumen
tar a produtividade, o que é essencial para garantir o
abastecimento e a melhoria da qualidade de vida da
população agrícola. Portanto, ninguém é contra a
agricultura.

Agora, não podemos aceitar que um país como
o Brasil, que já perdeu 93% da Mata Atlântica, admita
a perda de formações florestais que ainda sobraram
com a justificativa da produção agrícolla. Por que
isso? Porque temos áreas abertas para produzir. E aí
entra o que estava dizendo sobre o princípio desse
projeto de lei que é fundamental. Esse projeto diz o
seguinte: "Onde tem floresta, tem que preservar a flo
resta ao máximo". Em relação à Amazônia, são 80%,
mas não se esqueçam de que, na Mata Atlântica, são
100%. Não está escrito aqui. Não se iludam, Srs. De
putados, na Mata Atlântica são 100%, porque existe
um decreto em vigor que estabelece isso. Existe uma
lei - e tenho certeza de que será aprovada aqui - que
fortalece esse decreto. Então, não estamos preocu
pados com a Mata Atlântica em relação à Reserva Le
gai, estamos preocupados, sim, com a recuperação
da Reserva Legal. Isso pode penalizar os agriculto
res.

Se definíssemos uma Reserva Leg~il a ser recu
perada na taxa de 80%, por exemplo, estaríamos con
gelando áreas hoje agrícolas e obrigando os proprie
tários que produzem hoje a segregarem suas áreas,
para recompor em porcentagens muito altas. E, nesse
caso, o projeto é claro. Ele estabelece padrões ade
quados para a recomposição, estabelecEI valores me
nores e, mais do que isso, garante aos agricultores
várias formas de fazer isso. Ele estabelece, primeiro,
a possibilidade da regeneração natural, que não one
ra o agricultor, possibilita ao agricultor usar espécies
exóticas como Indutoras da regeneraçào, coisa de
que os especialistas discordam. Mas entendemos

que é essencial para capitalizar o agricultor e viabili
zar a própria recuperação da Reserva Legal. Estabe
lece ainda a compensação. Ou seja, foram abertas ao
agricultor inúmeras maneiras de oportunidades para
recuperar a qualidade ambiental de sua propriedade.

Quero apenas esclarecer, Deputado Moacir Mi
cheletto - e já fiz isso no Conama, mas V. Exa. não es
tava presente -, que, em relação a Roraima, há um
problema nos números apresentados por V. Exa. Na
verdade, por um problema dos dados oficiais, V. Exa.
não computou a sobreposição entre terras indígenas
e unidades de conservação. Então, veja bem: na área
do Estado de Roraima, temos 2 milhões, 780 mil, 685
hectares de unidades de conservação sobrepostos
com terras indígenas. Se excluirmos a sobreposição,
a área protegida no Estado de Roraima, seja por ter
ras indígenas, seja por unidades de conservação, cai
para 50,39%. Agora, nobres Deputados, desses
50,39% naquele Estado, na verdade, mais de 40%
significam terras indígenas. O Estado de Roraima
possuía, segundo o IBGE, em 1996, 247 mil, 131 ha
bitantes, sendo que, desses, 30 mil são índios, ou
seja, é um Estado que possui muito mais do que 10%
da sua população indígena. Isso explica por que
aquele Estado tem uma área tão grande sob proteção
como terra indígena. Não é uma medida de posição
ambiental. Do ponto de vista de posição ambiental, a
área no Estado de Roraima, infelizmente, é formada
por apenas 10%. Espero que possamos chegar a
mais em termos de posição ambiental.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado SalatieJ Carva
lho) - Muito obrigado, Sr. João Paulo Capobianco.

Convido para tomar parte também neste debate
o Prof. Manuel Cesario, que representa a Organiza
ção Não-Governamental WWF, na condição de Coor
denador de Políticas Públicas para a Amazônia.

Concedo a palavra ao Dr. Manuel Cesario.

O SR. MANUEL CESARIO - Boa-tarde a todos.
Agradeço ao Deputado Salatiel Carvalho, Presidente
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias, aos Deputados Vanessa Grazziotin,
Gerson Peres, Moacir Micheletto e aos demais Parla
mentares o convite que me foi feito para participar
desta Comissão. Quero dizer da satisfação de estar
presente nesta Casa, que representa a democracia
brasileira. E a satisfação da WWF não é só institucio
nal, de poder estar aqui colaborando, mas uma satis
fação pessoal, uma vez que o meu avô foi membro
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desta Casa, por vários mandatos, e também do Sena
do Federal.

Como disse o Sr. Antônio Herman Benjamin,
creio que hoje existe uma vitória. Essa vitória também
foi mencionada pelo Sr. João Paulo Capobianco, sen
do que S.Sa. se referiu a uma vitória ambientalista.
Creio que a vitória é da sociedade brasileira como um
todo. No fim do ano passado, estávamos discutindo
um processo que não era muito participativo, da dis
cussão da reformulação ou do aperfeiçoamento de al
guns artigos do Código Florestal. De lá para cá, a ca
racterística dessa discussãC? mudou completamente.
Houve várias audiências oficiais, foram convocadas
cinco audiências regionais pelo Conama, trabalho de
vários meses da Câmara Técnica e também do
CONAMA, vár~as outras audiências chamadas pela
sociedade civil e uma participação de centenas de
instituições da sociedade civil e de milhares de pesso
as nessas audiências. O que isso demonstrou? De
monstrou que a sociedade-brasileira-está-preecupada
com a discussão sobre o Código Florestal e sobre o
que isso representa para ela. E o que isso representa
para ela? Representa, de um lado, ameaça de conti
nuação ou de aumento das taxas de desmatamento,
principalmente na Amazônia, mas representa tam
bém uma oportunidade para que possamos discutir
um modelo diferente de desenvolvimento para o Bra
sil, baseado no conceito de desenvolvimento susten
tável defendido pela WWF, em que a vocação dos
ecossistemas é priorizada na Amazônia.

Como foi dito pelo Sr. Adalberto Veríssimo, a ati
vidade florestal tem uma importância muito grande.
Defendemos o manejo sustentado dos recursos natu
rais, o extrativismo e uma série de outras atividades
econômicas geradoras de emprego e de renda que
não estão baseadas no corte raso e no desfloresta
mento. Um dos grandes avanços da proposta do
CONAMA, proposta essa referendada por toda a so
ciedade brasileira, diz respeito à flexibilidade nos per
centuais de Reserva Legal ditada pelo zoneamento
econômico e ecológico onde ele houver. O que o zo
neamento pode contribuir para essa discussão? Ele
pode apontar técnica e cientificamente as áreas onde
deve ser priorizada uma vocação florestal e as áreas
onde deve ser priorizada uma vocação agropecuária.
Como já dissemos, a WWF defende uma posição de
conservação da natureza, e não de preservação. Adi
ferença entre conservação e preservação está no fato
de que o primeiro termo, conservação, inclui o ho
mem e o uso racional dos recursos. O termo preser-

vação significa disponibilizar uma parte da natureza
para não ser usada, o que não é a nossa posição.

Em relação aos pontos controversos levantados
pelo Deputado Moacir Micheletto, acreditamos que
um dos pontos mais controversos diz respeito aos
percentuais de Reserva Legal para a Amazônia, para
a área de florestas, para a área de cerrados e também
para o resto do País. Defendemos desde o início, nos
trabalhos da Comissão Técnica, nas audiências pú
blicas, das quais participamos quando fomos convi
dados, que o percentual de 80% para áreas de flores
ta na Amazônia e de 50% para áreas de cerrado na
Amazônia deveria ser mantido. E por que isso? O cer
rado é um ecossistema que tem a maior pressão an
trópica, um ecossistema-tampão para ecossistemas
florestais, é um ecossistema que, no caso fora da
Amazônia, no caso da Região Centro-Oeste, onde
nascem as três maiore,:; bacias brasileiras, na Amazô
nia, ele funciona como ponte entre grupos florestais,
entre remanescentes de floresta. Eé um ecossistema
degra-ndelmportãnciã-para-a-biodiversidade do País.

Dentro ainda do conceito de desenvolvimento
sustentado e de aproveitamento racional dos recur·
sos naturais, o Governo brasileiro tem uma proposta
muito interessante que se chama PROBEM - Progra
ma de Biodiversidade da Amazônia, de uso racional
da biodiversidade da Amazônia. E aqui o Sr. Adalber
to Veríssimo levantou números da atividade florestal
madeireira e da atividade agropecuária. Não foi citado
o número da indústria farmacêutica. A indústria far
macêutica é uma das que movimentam mais dinheiro
no mundo. O Brasil tem condições de apropriar-se da
sua riqueza de biodiversidade para gerar empregos,
riquezas para dentro dele eacabarcom a biopirataria.
Isso, sim, seria uma opção de desenvolvimento para
a Amazônia.

Quero reiterar que a posição da WWF é de coo
peração, de abertura para participar de todos os fó
runs, para os quais a organização for convidada. Fo
mos convidados para participar nesta Casa, cerca de
quinze dias atrás, de uma reunião técnica da Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias. Temos muita honra em estar participando des
te fórum e temos a certeza de que os legisladores,
quando avaliarem a proposta do Conama - uma pro
posta que não partiu apenas de ambientalistas, inas
de representantes do Governo Estadual, de todos os
Ministérios da esfera federal e de outras organiza
ções da sociedade civil -, vão levar em conta, como
disse o Deputado Fernando Gabeira, esses percentu
ais, que são números simbólicos para a Reserva Le-
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gal, mas que simbolizam alguma coisa para a socie
dade brasileira.

A Medida Provisória n2 1.511, aprelsentada em
1995, foi institufda em 1996 para fazer frente a uma
taxa de 29 mil quilômetros quadrados de desmata
mento. Essa taxa caiu de 29 para 18 miil em 1996 e
continuou caindo para 13 mil em 1997. Então, no mo
mento em que diminufmos o percentuE11 vigente de
80% para florestas da Amazônia, a sociedade brasile
ira entende, ou pod~_elJt~ndeJL-colJ1o um sinatyerde
para o desmatamento ou como um descaso das auto
ridades brasileiras em relação ao sério problema. E o
problema do desmatamento não é internacional, mas
nacional. O que vemos é que existe uma avaliação di
minufda ou uma subavaliação da importância que o
meio ambiente e que os ecossistemas têm para a Na
ção brasileira como um todo, para a economia brasile
ira, para todas as atividades econômicas, para o
bem-estar e a saúde da população e p,ara a regula
mentaçãQ..hfdrica e_pluvial. Quando falaf!l0s e!TI qon
servar 80% das áreas de floresta da Amazônia, não
estamos sugerindo um bloqueio ou um Emgessamen
to da atividade econômica. Estamos apenas apontan
do que a vocação da Amazônia está relacionada ao
manejo florestal sustentado que pode ser feito nesses
80%. O que não pode ser feito nos 80°j,~ de Reserva
Legal é o corte raso. Mas o manejo floregtal, a ativida
de econômica e a geração de riqueza podem ser fei
tos.

Encerro, reiterando a disponibilidade da WWF
de participar de qualquer fórum para o qual for convi
dada. Temos uma equipe técnica, e 10% dos empre
gados da WWF têm doutorado. A nossa contribuição,
geralmente, é muito mais técnica do que política. Eu,
como Coordenador de Polfticas Públic81S e professor
universitário, sou PhD em Ecologia Humana, tento
trazer um pouco do conhecimento técnico para auxili
ar a formação de polfticas públicas, não para intervir
ou ditar esse ou aquele modelo. Aprovelito a oportuni
dade para passar às mãos do Deputado Moacir Mi
cheletto nosso relatório de atividadE~s, para que
S.Exa. possa conhecer melhor a nossa organização.
E quero dizer, mais uma vez, que estamos à disposi
ção não só de S.Exa., mas de toda esta Casa para
qualquer outra discussão.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Muito obrigado, Sr. Manuel Cesario.
Vamos ouvir os dois últimos expositores. Agra

deço aos Srs. Deputados a paciência, mas a relação

de expositores foi sugestão dos próprios Srs. Parla
mentares. Então, vamos ouvir os dois últimos inscri
tos para a fase de exposição e, em seguida, vamos
dar infcio aos debates parlamentares.

Convido a Profa. Maria Tereza Jorge de Pádua,
Presidente da Fundação Pró-Natureza, para tomar
assento à mesa. Em seguida, passarei a palavra ao
Sr. Paulo Kageyama. Informo aos Srs. Parlamentares
que o tempo de cada um dos expositores está defini
díLem dez minutos, e nós temos sido vigilantes CQ..fTl
esse tempo.

Com a palavra a Sra. Maria Tereza Jorge de Pá
dua.

A SRA. MARIA TEREZA JORGE DE PÁDUA
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, para mim,
é um grande honra estar aqui hoje, porque, sendo en
genheira agrônoma e tendo trabalhado 33 anos neste
Pafs na área ambiental, profissionalmente sinto que é
um momento de grande alegria podermos discutir
ãmPJa e êerriocraticamehfe-;-assunro "que· é frmda·
mental para o Pafs.

Os expositores que me antecederam já falaram
muito sobre o que eu gostaria de dizer aqui. Então,
vou me concentrar em algumas questões que ainda
não foram abordadas. Quero dizer a V. Exas. que, sem
cobertura vegetal, não vamos conseguir proteger ou
conservar a fauna silvestre do Brasil. Em geral, no
Brasil, preocupamo-nos demais com a cobertura ve
getal, com a vegetação, mas esquecemo-nos de que
sem isso não temos fauna silvestre. Em geral, não va
lorizamos muito a fauna silvestre. Mas quero dizer
que as nossas populações tradicionais, as comunida
des indígenas, os amazônidas consomem 45% de
protefnas em sua dieta alimentar de fauna silvestre,
excluindo peixe - 45% da população da Amazônia de
pendem para a sua dieta alimentar da fauna silvestre.
São trabalhos cientfficos. Se não tivéssemos essa co
bertura vegetal, essas populações não teriam como
se alimentar adequadamente de protefnas.

Quero dizer também que essa cobertura vegetal
é extremamente importante para o que chamamos de
corredores. O Brasil tem, como todo país do mundo,
áreas protegidas, como parques nacionais, reservas

, biológicas, estações ecológicas e reservas estabele
cidas pelo Poder Público. Mas, se não tivermos cober
tura vegetal, facultando a conectividade em proprie
dades particulares, vamos igualmente perder a fauna
e a flora silvestres. Serão ilhas a longo prazo. Portan
to, dependemos da cobertura vegetal, das proprieda
des particulares.
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Enfatizo também que estamos falando de agri
cultura. A agricultura depende - e nós, agrônomos,
sabemos muito bem disso - dos genes silvestres para
criar uma nova variedade agrícola. Se não tivermos a

•flora protegida, nós, agrônomos, não vamos conse-
guir modernizar ou criar novas variedades agrícolas.
Vou dar só um exemplo, que não é brasileiro: por te
rem protegido o milho silvestre no México, conse
guiu-se uma produtividade de milho 20% maior no
mundo. O que isso significa para a alimentação mun
dial? É algo extremamente expressivo. Mas quero

,lembrar a V. Exas. - eu, que sou do cerrado, onde tra
balhei eminentemente - que, no Cerrado, temos o
abacaxi silvestre e o amendoim, espécies usadas no
mundo inteiro pela agricultura. Mas temos o caju e
mais de cem espécies. Poderia citá-Ias agora para V.
Exas. se houvesse tempo, mas não vou poder fazê-lo.
Temos essas variedades silvestres, principalmente
palmeiras, que usamos para óleo e para muitas coi
sas, das quais a agricultura vai precisar sempre para
criar uma nova variedade. E nós, agrônomos, sabe
mos que uma variedade, às vezes, dura cerca de qua
tro anos, cinco anos ou quinze anos, mas não dura
muito mais do que isso. Vamos ter de buscar o gene
silvestre para criar outra variedade.

Como estamos no cerrado, lembro a pecuária.
Esse bioma tem 510 espécies de gramíneas nativas,
a maioria delas endêmicas do cerrado. Se perdermos
essas 510 espécies de gramíneas - não falo em flo
restas, mas em pasto -, a pecuária perderia muito
neste País.

Parabenizo esta Comissão e o Conama pelos
avanços contidos em ambas as minutas. A cota de
Reserva Legal é um avanço econômico muito grande,
que sensibilizará o agricultor a cumprir essa legisla
ção.

Outro avanço se verifica no texto referente àser
vidão florestal. Parabenizo o Deputado Moacir Miche
letto. Isso existe em outros países, mas não havia no
Brasil. Representa um grande avanço principalmente
para aqueles proprietários das reservas particulares
de patrimônio natural que têm poucos incentivos. A
servidão florestal será mais um incentivo. Parabéns,
Deputado!

Na realidade, o mais importante em uma legisla
ção é sua aplicação no campo. Como se diz, há leis
que pegam e leis que não pegam. É responsabilidade
do Legislativo, do Executivo e de todos os brasileiros,
bem como das agências que cuidam da agricultura,
como as Secretarias de Agricultura, o Ministério do
Meio Ambiente, o Ibama, encontrar meios para que a

legislação possa ser cumprida no campo. Tenho a im
pressão de que, se conseguirmos convencer o propri
etário rural dos enormes benefícios que terá em ter
mos paisagísticos, de recursos hídricos e de biodiver
sidade, deixando cobertura vegetal, ele também po
derá ajudar-nos na fiscalização da aplicação da lei.

O proprietário rural tem de perceber quão im
portante é para ele ter uma cobertura vegetal, para
evitar pragas, ter mais recursos hídricos e maior ri
queza paisagística.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Sra. Maria Tereza Jorge de Pádua, peço que a
V. Sa. que conclua, porque o seu tempo, lamentavel
mente, está esgotado.

A SRA. MARIA TEREZA JORGE DE PÁDUA
Vários expositores já disseram aqui que este País tem
a maior biodiversidade do mundo. Isso nos traz uma
grande responsabilidade. Somos os campeões do
mundo em biodiversidade. Talvez por isso também
sejamos um dos campeões em extinção de espécies.
Se for aprovada a minuta do Conama, poderemos re
verter esse quadro, em benefício do desenvolvimento
deste País.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva-

lho) - Agradeço a V. Sa. .
Convido para fazer uso da palavra o Dr. Paulo

Kageyama, professor da Escola Superior de Agricul
tura, da Universidade de São Paulo.

OSR. PAULO KAGEVAMA - Boa-tarde. Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores, como
membro da Academia, professor e pesquisador da
Universidade de São Paulo, é uma satisfação muito
grande estar presente neste debate amplo e demo
crático, que venho acompanhando desde o início.

Sou professor de biodiversidade. Portanto, sin
to-me bastante à vontade para fazer algumas consi
derações sobre o nosso Código Florestal e as impor
tantes propostas para sua mudança.

Como já foi ressaltado aqui, é tremendamente
rica a biodiversidade em nosso País. Somos de longe
o país mais rico do mundo em biodiversidade. A Ama
zônia ainda tem 85% de suas áreas preservadas.
Infelizmente, a Mata Atlântica já foi quase toda destru
ída. Apenas 7% de sua área ainda está preservada,
mas ainda há bastante biodiversidade. Esperamos
que, com o novo Código Florestal, essa biodiversida
de seja incrementada, porque ela é importante não s6
para fauna, como disse a Sra. Maria Tereza de Pádua,
mas também para a continuidade da vida e para o
equilíbrio da agricultura. É importante que a biodiver-
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sidade seja vista de forma mais ampla e como um po
der-tampão da agricultura saudável, que todos dese
jamos.

Por isso, temos participado de form~l ativa dessa
discussão. Criamos um grupo denominado Conser
vação, Educação e Legislação Florestal, que partici
pou ativamente de debates sobre o assunto pela
Internet e também de audiências pública~;. Redigimos
um documento, que tem posições muito Bemelhantes
ao texto elaborado pelo Conama, o que nos deixa mu
ito felizes. Como é natural, no nosso grupo havia di
vergências. Mas a nossa posição, firmada em feverei
ro e remetida a todos, é muito semelhantel à da minuta
do Conama. Existem pequenas diferenças que po
dem ser resolvidas com regulamentação.

Não vou deter-me nessas pequenas diferenças.
Lerei parte do nosso documento, que surgiu de con
senso entre o grupo de trabalho da ESALQ, da Uni
versidade de São Paulo, e que reflete él posição de
pesquisadores e professores que se preocupam com
a questão ambiental, a biodiversidade e a agricultura
saudável.

Cinco princípios devem reger o Código. Nós os
definimos, a fim determinar o caminho a ser trilhado
pelo Código Florestal. Vou listá-los rapidamente.

Diz o texto:

1. Participação e transparência: o de
bate democrático junto a toda a sociedade é
a única forma de garantir que as leis "pe
guem". Em termos de árvores, florestas e
outras formas de vegetação, esse princípio
se torna ainda mais relevante, pois não é
possível alterar a legislação todos os anos
ou todas as décadas (...)

2. Biodiversidade não se realiza no es
paço virtual, nem a conservação dos solos e
das águas pode prescindir dl'~ pesquisas,
métodos, técnicas e políticas concréitB.s a
esta destinadas. Unidades de conservação
não bastam para garantir-se a conectivida
de...

Esse termo é bastante importante para mostrar
a interdependência entre biodiv,ersidade e
agricultura.... que garantirá a preservação da vida
em toda a sua diversidade biológica e social (...)

3. Compromisso de cada' um com os
interesses de todos (humanos e não huma
nos) na continuidade das condições de su
porte à vida saudável, feliz e diversificada.
Antes de pensar-se na ocupação das áreas

destinadas aos animais e plantas, deve-se
debater a necessidade de reforma agrária e
agrícola, bem como urbana e políticp

4. Regionalização e diferenciação: o
País é amplo e cada região repleta de pecu
liaridades que devem ser resguardas e tra
tadas com medidas diferenciadas. A regio
nalização da legislação florestal e de con
servação ambiental deve ser fomentada
pelo Código Nacional e por políticas de zo
neamento econômico/ecológico que o
acompanhem (...)

5. Incentivo e punição: devem ser utili
zados numa perspectiva educacional que
possibílíte um compromisso de dupla dire
ção entre os interesses individuais e da co
letividade. A conservação do Bem Comum
deve contar com uma parceria entre o seu
"guardião" e toda a sociedade.

Dessa forma, reforçamos que não deve haver
apenas punição. Deve existir incentivo principalmen
te para quem está preservando ou conservando a
biodiversidade.

Após esse amplo debate, elaboramos alguns tó
picos em relação à Reserva Legal e às áreas de pre
servação permanente.

Quanto à Reserva Legal, diz o nosso texto:

1. Somente a proibição do corte não é
suficiente. Devem-se prever incentivos dife
renciados para aqueles que até hoje as con
servam sem manejo, para aqueles que a
manejaram mais próximo das condições de
diversidade original e para aqueles dispos
tos a recuperá-Ias com uma ou outra finali
dade;

2. Elas não são áreas de preservação
permanente, portanto, deve-se permitir e in
centivar o seu manejo com finalidades de
gerar trabalho e renda. No entanto, deve ha
ver um estímulo e apoio diferenciado para
aqueles que as mantêm mais próximo da si
tuação de preservação da biodiversidade.

3. Objetiva-se uma estrutura arbórea
constante nas áreas destinadas à reserva
legal e que hoje estão degradadas. Quem
as recupera vai poder ter um retorno econô
mico de exploração dessas árvores (diver
sas, nativas ou não).
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Portanto, a conectividade entre os fragmentos,
a porosidade na paisagem é o princípio que deve di
recionar todo o trabalho na Reserva Legal.

4. A permuta de área destinada a re
serva legal só será permitida em proprieda
des que não a possu~m com cobertura nati
va e que proponham, ao invés de recupe
rá-Ia no local, promover a conservação de
uma outra na mesma formação vegetal (...)

Em relação às áreas de preservação permanen
te, temos aqui alguns pontos, sendo o mais importan
te deles aquele admite, já na fase inicial de regenera
ção das áreas de preservação permanente, a utiliza
ção de exóticas com finalidades econômicas, desde
que estejam previstas em planos de regeneração de
talhados em termos de prazos, espécies e técnicas, a
serem aprovados pelo órgão público competente.

Temos tecnologia para isso, felizmente. Nossa
universidade inclusive participou da construção de
tecnologia que permite que se trate adequadamente
a Reserva Legal e a área de preservação permanen
te. Colocamos à disposição toda essa tecnologia para
o nosso País. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Agradeço a V. Sa.

Finalizada a primeira parte desta audiência pú
blica, agradecemos a todos os palestrantes, aos re
presentantes de organizações governamentais,
não-governamentais e de universidades.

Passo a palavra ao Relator, Deputado Moacir
Micheletto, para as considerações sobre as exposi
ções.

Em seguida, os Srs. Parlamentares poderão fa
zer uso da palavra.

O SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO 
Sr. Presidente, anotei atentamente as recomenda
ções de todos os expositores. Muito do que foi falado
contribui para a conclusão do meu relatório.

Como esta audiência está sendo gravada e as
notas taquigráficas me serão enviadas, abro mão de
fazer quaisquer comentários, dando, assim, oportuni
dade para que os Srs. Parlamentares manifestem-se.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Obrigado, Deputado Moacir Micheletto.

Passo a palavra ao nobre Deputado Ronaldo
Vasconcellos, um dos autores do requerimento de re
alização desta audiência pública etambém coordena
dor do grupo de trabalho nesta Comissão.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados,
distintos convidados, serei muito breve.

Deputado Moacir Micheletto, tenho elogiado pu
blicamente sua atuação: Já o fiz num programa de de
bates e no dia 19 de abril, em pronunciamento meu
no plenário da Câmara dos Deputados. Tratei o nobre
colega com o maior respeito em todas as ocasiões,
mas continuo discordando de V.Exa. no aspecto da
isenção de Reserva Legal para áreas com menos de
25 hectares.

Reservou-nos V. Exa., Sr. Relator, tempo para
que apresentássemos emendas. Apenas lembro a V.
Exa. e aos demais Parlamentares que o documento
fala ora em áreas de pequena propriedade, ora em
área de posse rural familiar com menos de trinta hec
tares. O atual Código Florestal fala em menor de vinte
hectares ou naquela faixa de vinte a cinqüenta hecta
res. V. Exa., Sr. Relator, apresenta outro número: 25
hectares.

Proponho a V. Exa. neste momento - depois o
enviarei por escrito - que se torne linear esse núme
ro, até para que as pessoas melhor entendam e apre
endam as disposições do Código Florestal e que o
apliquem.,

Em Minas Gerais, quem aplica a legislação flo
restal são os soldados e cabos da Polícia Militar. Com
todo o respeito que tenho pelo conhecimento, pela in
teligência e pela dedicação desses policiais militares,
eles não conhecem bem o Código Florestal, tampou
co a interpretação. Que dirá o proprietário rural, mui
tas vezes autuado por desconhecimento.

Com o intuito de simplificar o texto, proponho a
V. Exa. que fixe apenas um número, para facilitar o en
tendimento e a aplicação da legislação, mantendo, na
minha visão, o percentual de 20% para Reserva Le
gaI. Vou apresentar emenda nesse sentido, por dis
cordar nesse aspecto do Deputado Moacir Michelet
to, com quem tenho ótimo relacionamento.

Vou-me restringir a essas considerações, nobre
Presidente, porque o debate é muito rico, e há muita
gente querendo falar.

O SR. PRESIDENTE tDeputado Salatiel Carva
lho) - Agradeço ao Deputado Ronaldo Vasconcellos.

Com a palavra o Deputado Fernando Gabeira,
também autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Sr. Presidente, vou tentar ser breve. Possivelmente,
não o serei. V. Exa. pode cortar-me a palavra quando
julgar que o tempo se esgotou.
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Fico muito feliz, Deputado Moacir' Micheletto,
com o avanço que obtivemos. São avanços não só no
texto, mas também no relacionamento. V. Exa. come
çou dizendo que não se sentaria na mesa com o Gre
enpeace e a WWF, mas terminou por sentar-se. Sinal
de que estamos avançando.

Não concordo com a campanha feMa contra V.
Exa., pois sempre o considerei um excellente interlo
cutor e um democrata nesse processo. EI3sa segunda
fase do debate vai, realmente, resgatar o seu papel. E
acho que é o que está acontecendo.

Como pretensamente ecologista, acho que po
demos chegar a novos acordos, partindo de algumas
premissas que estavam contidas no discurso inicial.

O primeiro ponto de seu discurso :sobre o qual
deveríamos estabelecer entendimento é a idéia de
que temos de plantar porque há o problema da fome.
As árvores não podem se antepor à fome. Em tese,
concordo com essa concepção. É um arnumento que
ouço no Brasil desde que comecei a falar em ecolo
gia, ao voltar do exílio. Mas, na verdadEI, existe nele
uma incompreensão. A questão ecológica é também
responsável pela alimentação. Não só dos pobres,
mas de toda a população.

O grande problema ecológico que 13ncontramos
na conferência de 1992 decorre exatamente da in
compreensão da necessidade de manter certas flo
restas. Por exemplo, os africanos chegaram à confe
rência dizendo que precisavam introdu2:ir o tema da
desertificação no debate. A conferência só abordava
temas ligados aos países mais desenvolvidos. Então,
o processo de distribuição ambiental, o processo de
corte de árvores, o processo de destruiç:ão de matas
ciliares conduz à fome.

Não há contradição entre a preocupação ecoló
gica e a extinção da fome da população" Na verdade,
o que há é um interesse de fazer com que essa fome
seja satisfeita ao longo de muitos e muitos anos e de
muitas e muitas gerações. Podemos concordar com
isso. Estamos buscando alimentar a população brasi
leira, mas estamos tentando também evitar o proces
so de degradação que conduz à desertificação.

O segundo ponto do discurso de' V. Exa. que
acho interessante registrar, sobre o qual podemos
conversar futuramente a respeito, o que aumentará
nossa convergência, diz respeito à admiração de
V.Exa. ao percorrer grandes extensões de plantação
nos Estados Unidos e não ter visto uma éirvore sequer
plantada. Essa talvez tenha sido uma das origens do
movimento ecológico moderno norte-americano.

A escritora Rachei Carson descobriu que os
pássaros tinham desaparecido. Escreveu, então, um
livro maravilhoso: "A primavera silenciosa", que influ
enciou ocandidato à Presidência dos Estados Unidos
Albert Gore. Ele foi influenciado por esse livro e trans
formou-se até num ecologista. Acho que a Sra. Maria
Tereza de Pádua já ressaltou a desaparição das árvo
res, processo atemorizante, porque traz uma série de
conseqüências que não vemos. Às vezes, vemos as
coisas plantadas, e não percebemos como isso é im
portante.

Dito isso, acho que podemos chegar a um en
tendimento sobre tudo, mas não podemos esvaziar o
aspecto político simbólico desse projeto. V. Exa. sabe
tão bem quanto eu que estabelecer que a Reserva
Legal dever ter cerca de vinte a cinqüenta hectares
não garantirá que essa determinação seja respeitada
no Brasil, porque esses são dados que não têm valor
científico. O que vai determinar claramente o que
pode ou não ser preservado é o zoneamento ecológi
co econômico. Esse é que nos vai dar as condições.

Mas o medo que temos neste momento da his
tória do Brasil é de que a redução desses números
passe a ser um sinal para milhares e milhares de pes
soas de que estamos enfraquecendo os nossos con
troles. Esse é o grande problema.

Veja o senhor, na questão do cerrado, foi dito
aqui muito propriamente que o cerrado tem uma ri
queza enorme que, às vezes, não é vista. O cerrado
brasileiro, junto com a Mata Atlântica, foi considerado
recentemente, num documento internacional, como
um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta.
Então, o Brasil tem de dar uma resposta a isso. E essa
resposta tem de ser político-simbólica também, sem
prejudicar a produção: queremos preservar o cerrado,
porque nele queremos desenvolver uma série de prá
ticas sustentáveis e que mantêm todas as suas possi
bilidades.

Outra questão importante que deve ser lembra
da: quando V.Exa. falou das áreas em que não se
pode fazer nada, V.Exa. cometeu, no meu entender,
um pequeno equívoco. Tal engano foi desfeito, expli
cado o problema da superposição. Mas quero avan
çar um pouco mais no argumento sustentado pelo Sr.
João Paulo Capobianco. Trata-se da suposição que
temos de que as áreas indígenas são improdutivas ou
estão fora do nosso alcance. Não é verdade. Não só
porque os índios produzem, embora talvez de uma
forma menos eficiente do que a nossa, mas também
porque se está discutindo aqui lei complementar que
prevê a exploração, pela sociedade branca, pela soei-
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edade envolvente, dos recursos em terras indígenas
em determinadas condições.

Então, não é verdade que não podemos tocar
nas terras indígenas. E não é verdade que as terras
indígenas estão totalmente fora do alcance da nossa
exploração econômica. Apenas essa exploração eco
nômica, como manda a Constituição, terá de ser dis
ciplinada em lei complementar.

Dito isso, acho que avançamos muito com a pro
posta do Conama, avançamos muito no tom do nosso
debate. E acho que esse avanço tem de ser pensado
da seguinte maneira: não há e não deve haver contra
dição entre aqueles que são ecologistas e aqueles
que são produtores rurais. Para dizer a verdade, nin
guém está mais perto da natureza do que o produtor
rural. (Palmas.) Ele é que está lá. Mas ninguém mais
pensa no futuró dos filhos e dos netos do produtor ru
ral quando fala nas matas ciliares, nas nascentes.
Tudo isso são fundamentos para que a produção seja
desenvolvida de maneira sustentável.

cntão;-quem--sabe -nãe inauguremos el1Ltorno
desse projeto uma nova época neste Congresso, uma
época em que ecologistas e ruralistas não estejam
em confronto, mas buscando soluções conjuntas para
uma série de problemas conjuntos que temos?

(Palmas.)
Portanto, saúdo este momento. Acho que ainda

podemos partir para novas negociações em torno de
alguns pontos que foram mencionados aqui. Para tan
to, já se estabeleceu a boa vontade necessária.

Notou V.Exa. diferença na qualidade do debate.
Os outros debates foram encenações para a televi
são. As outras intervenções feitas na Comissão Téc
nica que tivemos foram encenações para a televisão.
Agora, não. Temos exposições e argumentos. Não
quero negar o valor de encenações para a televisão,
mas elas não têm a força do desdobramento de argu
mentos. Esses é que convencem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Obrigado, Deputado Fernando Gabeira. Nem
sentimos o tempo passar.

Com a palavra o Deputado Marcos Afonso, tam
bém autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO MARCOS AFONSO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiramente,
gostaria de agradecer a postura democl'ática do
Deputado Moacir Micheletto de vir aqui nessas três
Comissões apresentar seu ponto de vista para a
nossa aprovação ou digladiação. Está S. Exa.
mostrando um grande espírito público agora.

Nos minutos que antecederam esta nossa au
diência, conversando com S. Exa., fiquei muito feliz
de observar que, nos seus estudos, muito do que foi
aprovado no Conama está sendo aproveitado. Por ou
tro lado, também estamos observando que há hoje
uma unidade insólita sendo processada. Digo unida
de insólita no seguinte campo: a proposta que veio do
Conama, podemos dizer, é uma proposta também da
sociedade brasileira, pela composição do Conama,
pela forma como foi discutida a proposição - foram
mais de vinte audiências, com o envolvimento de
mais de 7 mil pessoas no processo. E, a despeito do
que foi apresentado nos meses de janeiro e fevereiro,
a sociedade brasileira se posicionou.

Causou-nos estranheza quando, no ano passa
do, de maneira febril, esse projeto chegou a uma ses
são do Congresso. Mas o bom senso prevaleceu. S.
Exa. concordou com os Deputados Fernando Gabeira
e Luciano Pizzatto que deveríamos retomar agora a
discussão.

Estamos na contemporaneidade do tema. Por
isso, esta audiência é histórica, Sr. Presidente, não
somente para esta Comissão, mas para todas as que
dela tomam parte.

Não acredito também, Deputado Moacir Miche
letto, que estejamos sofrendo uma terrível conspira
ção estrangeira contra a Amazônia. Não acredito.
Esse discurso já foi utilizado na ditadura militar e foi
utilizado por setores anacrônicos da política brasilei
ra. E tenho certeza de que V. Exa. não está incluído
nesse tipo de pensamento, de comportamento. Não
penso'-que háo-uma conspiração internacional em
voga.

Por fim, agradeço a V. Exa. a citação do meu
Estado, o Acre, até porque somos brasileiros por op
ção. Já fomos uma república, hoje somos brasileiros
por opção, advindos de uma descendência cearense.
(Risos.)

(Não identificado) - Todo mundo tem que ter
defeito, não é? (Risos.)

O SR. DEPUTADO MARCOS AFONSO - Essa
parte já não me cabe mais, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Esse é o bom defeito que tem.

O SR. DEPUTADO MARCOS AFONSO 
Então, não creio que haja uma conspiração internaoi
onal, assim como não acredito que o ajuste fiscal feito
pelo Governo Federal com o Fundo Monetário Inter
nacional represente os interesses do povo brasileiro.
Não acredito nisso. Mas eu concordo com o Deputado
Fernando Gabeira em que'esse código deve ser um



43616 Quarta-feira 16 DIÁIUO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2000

código florestal, e não uma tentativa de código agrí
cola. Nem o "setor ruralista" - entre aspas, porque
não gosto desse termo - também quer transformar o
Código Florestal num código agrícola. Mas ele tem
que sinalizar de forma positiva, de forma pró-ativa.

Podemos dizer que, hoje, a sociedade brasileira
está em sinergia com essa discussão. É uma sinergia
positiva.

Sei que o tempo é curto, mas ainda gostaria de
mencionar a vocação. Eo fundo dR discusisão está no
paradigma de desenvolvimento~no caso nosso~- para
a Amazônia. Ao longo de todo esse tempOI, sempre se
pensou no desenvolvimento para a Amazônia. Che
gou a hora de invertermos essa lógica. (~ueremos o
desenvolvimento da Amazônia, aproveita.ndo, de for
ma racional, as potencialidades que ela possui. Nes
se sentido, ela tem vocação. Eé óbvia acompreensão
dessa vocação.

Portanto, Deputado Moacir Michell:ltto, vou le
vantar aspecto~ qu8.,- parece-me, o projeto de V. Exa.
tenta nos apresentar.

A primeira premissa diz - essa vem de estudo
feito pelo Instituto do Homem e do Meio Ambiente da
Amazônia (IMAZON), que esteve há pouc:o represen
tado - que o aumento da produção agrícola na Ama
zônia deve ocorrer em função da expansão da frontei
ra agrícola. Sinto que existe essa comprElensão.

Repito algo que já foi dito: um quinto das áreas
de floresta e cerrado convertidas para use) agrícola na
Amazônia Legal está abandonada. A área total aban
donada da Amazônia é de aproximadamente 165 mil
quilômetros quadrados. Essa área corresponde a
Santa Catarina, que tem 95 mil quilômeitros quadra
dos, e ao Espírito Santo, que tem 46 mil quilômetros
quadrados. Portanto, podemos hoje estabelecer uma
produção agrícola na Amazônia sem que seja preciso
devastar nem sequer um hectare.

Quero dar uma boa notícia a V. Exas. No Acre, o
governo da floresta - esse é o nosso título - quer uma
frente política do PT com o PSDB inclusive. Portanto,
estamos numa engenharia política inusitada. Nós es
taremos recuperando toda a pastagem degradada no
Acre, especialmente no Vale do Acre - apenas 10%
de todo o Estado sofreu ação antrópica -, com uma
leguminosa produzida pela Embrapa; a c:hamada pu
erária. Estaremos exportando essa tecnologia para
os demais Estados brasileiros.

Para o conhecimento de todos e para alegria do
Deputado Moacir Micheletto, firmamos um acordo
inédito na história produtiva da Amazônia. A partir de
janeiro deste ano, toda a madeira processada no Acre

é proveniente de manejo florestal. Esse foi um acordo
firmado com o Governo e com o Sindicato dos Madei
reiros. Veja que o Acre, há vinte anos, era paradigma
de conflito armado na questão do desenvolvimento
para a Amazônia. Hoje conseguimos estabelecer
uma sinergia, repito, que beneficia tanto o produtor,
como o homem daquela parte da Amazônia Ociden
tal.

Está provado, por estudos científicos, que a pe
cuária - e sou técnico em agropecuária - tem um vas
tcJdesempenho econômico na Amazônia. Mesmo as 
sim, vamos dobrar a produção de carne no nosso
Estado. Podemos crescer e intensificara produção...

(O microfone do orador é desligado.)
Acabou o tempo.
O SR. PRESIDENTE \Deputado Salatiel Carva

lho} - Peço compreensão a V. Exa. Vários colegas
nossos aguardam ansiosos para usar da palavra.
Acredito que a participação de todos tornará mais his
tórica ainda esta reunião.

O SR. DEPUTADO MARCOS AFONSO - Meu
Estado foi tão gentilmente citado que gostaria apenas
de...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - V.Exa. tem a palavra para concluir.

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER - Sr. Pre
sidente, estou inscrito. Cedo meu tempo ao Deputado
Marcos Afonso, para que prossiga o relato.

O SR. DEPUTADO MARCOS AFONSO - O
Acre agradece a solidariedade paraense.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Tem V.Exa. a palavra.

OSR. DEPUTADO MARCOS AFONSO - Pode
mos, por exemplo, lembrar que o rebanho atual é esti
mado em 32 milhões de cabeças de gado. A área ocu
pada por esse rebanho é estimado em 45,8 milhões
de hectares. A produção intensiva possibilitaria um re
banho de 60 milhões de cabeças na mesma área.

Então, não se trata de nos atermos a isso que a
revista Veja mostra. O crime continua. Não se trata de
devastar mais. E aqui, assustadoramente, o Ministé
rio do Meio Ambiente comemora o fato de estar sendo
mantida a devastação de 200 campos de futebol por

_hora na Amazônia. (Palmas.) Não há o que comemo
rar, Sr. Presidente!

Esta opinião fraterna oferecida ao Deputado Mi
cheletto: a nosso ver, a solução não é expandir a fron
teira agrfcola, mas recuperar as áreas degradadas ou
abandonas - mais de 165 mil quilômetros quadrados
- e melhorar a produtividade das áreas utilizadas
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para fins agropecuários de forma extensiva, mais de
600 mil quilômetros quadrados.

A segunda premissa, que entendo embutida
nesse processo, defende que a Amazônia tenha uma
vocação agrícola. Não é verdade. Sabemos aqui que
não existe apenas uma Amazônia, mas várias. A
Amazônia não pode ser vista do ponto de vista carte
siano, factual. Ela tem de ser vista do ponto de vista
totalizante, holístico. Holístico aqui não no sentido
esotérico, mas no sentido "holos", do grego, que signi
fica totalidade, sob pena de se ficar preso nas árvores

. e não ver o bosque da floresta amazônica.

A Amazônia tem elevada pluviosidade e umida
de excessiva, e os solos são pobres. No Acre mesmo,
há apenas uma pequena região com área agricultá
vel. E estamos aproveitando-a. A drenagem é desfa
vorável. Em muitos casos, o relevo é acidentado. No
venta por cento do solo na Amazônia são ácidos, qui
micamente pobres.

Temos três amazônias notadamente: uma relati
vamente seca, que representa 30% do território; uma
úmida, de 30%; outra extremamente úmida, de 40%.

Não quero estender-me, apenas dizer que todos
esses fatores, de acordo com o estudo elaborado pelo
Imazon, contribuem para aumentar de forma dramáti
ca o custo de produção, tornando a agricultura econo
micamente inviável nas áreas de alta pluviosidade e
elevada umidade.

A terceira premissa - e aqui encerro, Sr. Presi
dente -, que parece estar subjacente à essa discus
são, é de que a floresta não tem importância econô
mica. E aqui quero usar uma expressão do Senador
acriano Tião Viana. Diz S.Exa. o seguinte: "A floresta
é o diamante verde - ".

Se nós soubermos aproveitar esse diamante
verde, estaremos potancializando esse País, inclusi
ve de forma soberana, o que reivindicamos. Estamos
fazendo isso. Esse discurso da sustentabilidade não é
mais peça de retórica, o Deputado Moacir Micheletto
sabe disso. Já é uma opção prática na Amazônia, no
tadamente no Amapá e no nosso Estado, onde esta
mos combinando o agroextrativismo com a agroin
dústria.. É plenamente possível aproveitar a resina
que produz a nossa floresta, o óleo. .

Estou aqui entre especialistas. Não preciso di
zer que a maior biodiversidade do planeta Terra en
contra-se no extremo ocidental brasileiro, na Serra do
Moa, no meu Estado. Caminhando por ele durante
duas horas apenas, já caminhou por entre uma diver
sidade biológica maior do que toda a Europa reunida.

Não precisamos dizer isto, mas a nossa reunião
tem caráter político. Quanto ao manejo florestal, não
somos a favor de ficar observando a floresta em pé,
eternamente. Somos a favor de aproveitá-Ia de forma
inteligente. E as pesquisas qualitativas feitas hoje na
Amazônia, todas elas, indicam que devemos aprovei
tar de forma inteligente a floresta, porque o modelo de
ocupação e a proposta paradigmática de desenvolvi
mento da Amazônia fracassaram.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Deputado Marcos Afonso, conclua, pois o tem
po do Deputado Valdir também já se esgotou. (Risos.)

O SR. DEPUTADO MARCOS AFONSO - Con
cluindo, gostaria que o Governo brasileiro chegasse a
esta Casa e dissesse o seguinte: esta proposta do
Conselho Nacional do Meio Ambiente é a proposta do
Governo Federal. Gostaríamos de ver o Governo fa
zer isso. O Governo precisa fazê-lo, porque aqui há
uma sinergia insólita, repito. Aqui está a sociedade re
presentada.

Finalizo levantando a questão dos 80% na Ama
zônia. Concordo com o Deputado Fernando Gabeira
em que 80% são uma simbologia. Digo até que é uma
simbologia coercitiva - S. Exa. concorda comigo. Nes
se sentido, temos de sair daqui com algum acordo fir
mado.

Estou propondo que nós, mais à frente, discuta
mos o seguinte: é correto que somente o zoneamento
econômico e ecológico vai dizer o percentual que
deve ser preservado. Concordo plenamente com S.
Exa. A questão é saber que tempo vai ser dado aos
Estados brasileiros para a confecção dos zoneamen
tos econômicos e ecológicos. Esta é a questão. Qual
o tempo? Segundo, qual a direção desse desenvolvi
mento? Terceiro, que órgão vai fiscalizar, vai fomentar
o estabelecimento do zoneamento econômico e eco
lógico?

Penso, Deputado Moacir Micheletto, que, discu
tindo essas questões, talvez estejamos encontrando
o caminho único que falta.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigado, Deputado Marcos Afonso.
Com a palavra o nobre Deputado Babá, também

autor do requerimento.
O SR. DEPUTADO BABÁ - Srs. Deputados,

nasci na cidade de Faro, na beira do Trombetas. Vivi
minha infância no Amazonas, na cidade de Parintins,
e moro em Belém há muitos anos. Então, por
nascimento e vivência, conheço dois Estados. E,
hoje, minha filha mora no Rio Grande do Sul. Por força
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polftica, vez por outra viajo para Porto Alegre, onde
ela mora, e também para visitá";/a.

Quando faço minhas viagens ao interior do
Estado do Pará, gosto de ir próximo à janella do avião.
Coisa de caboclo, sei, mas é assim.

Vou-lhe dizer, Deputado Micheletto, que dá
pena ver este Pars de norte a sul. No Sul, quando olho
para baixo, aparentemente vejo várias montanhas flo
rescendo. Lá de cima, essa é a aparência dos séculos
de desmatamento.

Certa vez, fiz uma viagem de Brasflia a Palmas
e de lá a Redenção. A cem quilômetros dE~ Redenção
há uma cidade, Floresta do Araguaia. Hoje podemos
chamá-Ia de "abacaxizal" do Araguaia, porque a flo
resta foi totalmente posta abaixo. Naquela região,
cria-se gado. Aliás, em grande parte não deu certo. A
outra parte está produzindo. São os chamados bois
operários, aqueles que têm de caminhar quilômetros
e quilômetros atrás de capim, o que, inclusive, endu
rece a carne e diminui a produtividade.

Estou chamando a atenção de V. Exas. para
esse debate, porque, talvez, o Estado do Pará seja
um dos mais sacrificados por esse desimatamento
brutal, indiscriminado.

Vou dar um exemplo do vizinho Estado do Ama
pá com relação ao desenvolvimento susitentável. Na
minha região, ao redor de Eldorado do Carajás, Para
opebas, Marabá, olho para baixo e o que vejo? Cemi
térios de castanheiros. Tocam fogo na mata, e resta
aquela árvore queimada. São muitas, é quantidade.
Sabe o que se está fazendo no Estado do Amapá, in
clusive puxando todos os castanheiros do Pará para
lá? Num dia desses, vi, num supermercado daqui de
Brasília, o quilo da castanha-do-pará por 16 reais. No
meu Estado, o trabalhador tem de colhelr paneiros e
paneiros para, às vezes, ganhar 2 ou 3 mais.

Estou chamando a atenção para isso porque o
Governo do Estado do Amapá, do PSB, dE~ JoãOiCapi
beribe, está trabalhando o desenvolvimento sustentá
vel com a produção de castanha. Ele criou uma coo
perativa de trabalhadores em castanha. Vou dar esse
exemplo só para vermos a situação apr&sentada. Da
castanha eles estão extraindo farinha, para abasteci
mento da merenda escolar das crianças, e óleo, para
exportar para uma pequena empresa francesa. Essa
pequena empresa francesa está refinando esse óleo
e engarrafando-o numas garrafas lindas. Sabe para
onde estão exportando? Para o Leste Europeu. Sabe
por quê? Porque a população de lá tem no seu orga
nismo deficiência de um produto qufmico que existe
justamente no óleo da castanha. E a produção inteira

da castanha-do-pará está chegando à Polônia para
servir de condimento alimentar para saladas, como
um óleo de oliva, e, ao mesmo tempo, como um relJ1é
dio para aquela população.

Podemos pegar inúmeros exemplos do que se
pode fazer, como plantar o que foi desmatado. Não se
deve deixar uma área desmatada nessa condição.
Em muitas áreas, não há nem estradas vicinais. Tira
ram a madeira de lei, tocaram fogo na mata e nem
plantação fizeram, a não ser de capim. Quero dizer a
V.Exa. que não acho que seja exagero falar em 80%.
O próprio produtor rural tem de ficar atento porque tal
vez lhe dê mais dinheiro explorar economicamente a
floresta do que derrubar e colocar algumas cabe
ças-de-gado em cima. Infelizmente, é o que se tem
tentado.

Agora, descobriu-se a soja para a Amazônia. Na
verdade, é um produto que emprega pouco - falo isso
porque tenho visto a produção de soja no meu Estado
e sei que ela é produzida por maquinarias - e é expor
tado em sua maior parte. Não fica nem para a alimen
tação da população local. Não estou colocando-me
contra a produção de soja, estou dizendo que existem
áreas e áreas no meu Estado que podem ser usadas,
inclusive para produção de soja, sem, como diz o De
putado Marcos Afonso, derrubar um pé de árvore.

Esse debate é fundamental, para não chegar
mos, na Amazônia, à situação a que hoje se está che
gando, desesperadamente, na Mata Atlântica. Os
bandeirantes, quando vieram, avançaram para dentro
do território, para levar o ouro para Portugal, e foram
levando também a mata. Hoje vemos uma situação
ecologicamente desesperadora.

Quero falar agora sobre a água. Infelizmente,
talvez, neste século, haja guerras pelo domfnio da
água. Há pafses, como a Espanha, que já estão im
portando água potável para a população beber. Nós
temos um dimensionamento brutal de água, mas que
ro chamar a atenção para o fato de que grande parte
do Rio Tocantins e do Rio Araguaia está morrendo.
Quem viaja na época de verão por sobre esses rios
vê. Por desmatarem as margens dos igarapés, toda a
veia de pequenos rios que reabastecem os grandes,
muitos deles estão morrendo. Dentro em pouco, tere
mos problemas como o que está ocorrendo hoje no
Rio São Francisco. Sl,Ja vazão foi diminufda durante
séculos, e hoje há a impossibilidade, talvez até técni
ca, de transpor o rio, por causa desse problema.

Para concluir, digo a V.Exas. que, temos de nos
preocupar. Este Pafs tem riquezas em'biotecnologia,
como imensas reservas que podem ser utilizadas
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para produzir remédios, um produto que dá muito
mais riqueza do que outros produtos que estão no
mercado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Obrigado a V. Exa.

Pela lista de inscritos para o debate, tem a pala
vra o Deputado Luciano Pizzatto. (Pausa.) Ausente.--

Com a palavra o Deputado Márcio Bittar.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO BITTAR - Sr. Pre

sidente, para começar, gostaria de afirmar o meu en
tendimento de que o interesse internacional sobre a
Amazônia é óbvio. Basta considerar o que diz a OTAN
nos últimos relatórios e verificar que isso está posto
da forma mais clara possível. Basta lembrarmos o
que aconteceu recentemente em Kosovo. Lembra
mos mais ainda que a Iugoslávia não era e não é
membro da OTAN. Mesmo assim, foi alterado seu es
tatuto original, e aconteceu o que aconteceu lá den
tro, independentemente de haver lá problemas sérios
com relação à humanidade. Que há interesse interna
cional sobre a Amazônia, há.

Sr. Presidente, em primeiro lugar, considero o
Governo Federal bastante omisso e subserviente.
Veja bem: acabamos por receber, provocados que fo
mos, um relatório do Conama, cujo Presidente é o Mi
nistro do Meio Ambiente. Trata-se de medida que se
pretende tornar lei aprovada por esta Câmara. Em pri
meiro lugar, desconhecem a Amazônia. Tratam a
Amazônia como se fosse uma coisa só, como se Ro
raima e Acre fossem iguais, e não são, como se Ron
dônia e Pará fossem iguais, e não são.

Tratam a Amazônia como se fosse uma coisa só
e não abordam, Sr. Presidente, um problema seriíssi
mo. O que me preocupa e me chama muito a atenção
é que todos nós, que estamos no debate, ao término
da semana, somos privilegiados. Habitam a Amazô
nia cerca de 8 milhões de pessoas, pouco mais de
10% da população brasileira . O mais interessante é
que a região é quase 60% do território nacional. Isso
significa que o grau de dispersão é enorme - só na
Região Norte habitam menos de três habitantes por
quilômetro quadrado. A Amazônia Legal passa de
pouco de três habitantes por quilômetro quadrado.
Como equacion'ar a vida de 18 milhões de habitantes
num grau de dispersão como esse?

Sr. Presidente, acho que devemos tentar cami
nhar sem nenhum tipo de preconceito. Quero inclusi
ve adiantar que não falo em nome do meu partido, o
PPS, porque estamos debatendo essa matéria. Falo
em meu nome próprio. A área está sendo degradada
- mais uma vez, percebemos a subserviência do Go-

vemo Federal. Ora, esse debate não é novo. Vários
oradores que me antecederam mencionaram isso.
Agora, como jogar no homem amazônida, durante
décadas e décadas, a responsabilidade de recuperar
o solo degradado se, para isso, nós sabemos que são
necessárias tecnologias das quais ele não dispõe?
Membros do Goyerno ou até me_smo representantes
de organizações do lado "a", "b" ou "c" utilizam esse
discurso como argumento para concordar com o índi
cede 80%.

O fato é que a área é grande, ainda a ser traba
lhada, já foi devastada e está em estado precário,
mas o Governo Federal, quando vai fazer o Orçamen
to, não diz concretamente nada. O orçamento da re
gião Norte é o mais baixo por região do País. O que as
universidades federais têm feito objetivamente em
termos pesquisa, em avanço, para codificar isso tão
bem falado nos discursos? A riqueza da Amazônia é
muito propalada. Onde está o interesse do Governo e
desse movimento todo? Ele vem, sim, no sentido do
engessamento da Amazônia, e não se percebe todo
esse potencial no sentido da solução. Muitas delas fo
ram codificadas há décaqas, sem saírem do papel até
hoje.

E, quanto a falarem sobre vocação natural, ora,
a vocação natural da Mata Amazônica é ser Mata
Amazônica, como a do cerrado é ser cerrado. Agora,
a agricultura,-desde quando começou a existir, é uma
ação que interfere no meio ambiente. Essas coisas
das quais nos alimentamos, no mundo inteiro, têm um
grau de intervenção do homem no meio ambiente.
Que grau é outra coisa. Agora, vocação natural? A vo
cação natural da Caatinga é ser Caatinga, do mar é
ser mar, do cerrado é sercerrado, mas precisamos ter
um grau de intervenção nesse meio ambiente.

Sr. Presidente, talvez, por causa dos equívocos
ocorridos na Amazônia e da não-solução dos proble
mas, às vezes o desmatamento é apontado como a
raiz disso. Talvez seja muito mais. Naquela região, há
absoluta falta de infra-estrutura. Como eu já disse, tra
ta-se de 60% do território nacional, e começamos a
dar como exemplo alguns nichos de produção aqui e
acolá. Mas, num Estado como o meu, o Acre, por
exemplo, em que a maior parte dos Municípios não se
ligam à capital no ano todo, que tipo de produção
vai-se inventar? Para vender no sul do País? E, assim
por diante, na Amazônia como um todo. Talvez a cul
pa seja muito mais da absoluta falta de estrutura que
tem a região amazônica para se ligar entre si e ao
mercado dos países vizinhos do que propriamente da
falência da tentativa do que foi colocado lá dentro.



43620 Quarta-feira 16 mAmo DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2000

Quero apenas deixar uma pergunta ao nobre
Relator. O que lemos dá a impressão clara de que, na
proposta da CONAMA, foi extinta a possibilidade de
novos projetos de assentamento. Até este momento,
não ouvi nada que se referisse a isso. Gostaria de
perguntar ao Relator se isso foi apenas um lapso de
esquecimento ou se S.Exa. trata dessa questão. Não
vejo isso sendo mencionado e considero mais uma
penalidade, que não resolve o problema.

Sr. Presidente, quero parabenizar V.Exa. , as Co
missões que aqui se fizeram presentes e o Relator.
Independentemente de concordar em todo ou em
parte com S.Exa., parabenizo-o por ter tido a cora
gem de manter o seu ponto de vista.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Obrigado, Deputado Márcio Bittar.

Tem a palavra o Deputado RicartH de Freitas.
(Pausa.) Ausente.

Com a palavra o Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr.
Presidente, Deputado Micheletto, demais exposito
res, primeiro, quero registrar que fiz uma brincadeira
com o Deputado Inácio Arruda, evidentemente, com a
liberdade pessoal que S. Exa. me dá.

(Não identificado) - Recuperou-sf~ já.

O SR. DEPUTADO ARLINDO ClilNAGLlA 
Foi uma tentativa de combater aquela atitude um tan
to imperialista para com o Acre. Foi só uma provoca
ção, evidentemente, respeitando o povo cearense.

Com referência à exposição inicial do Deputado
Micheletto, S. Exa. partiu de premissas com as quais
tenho total concordância, como a de pensar o desen
volvimento do País a partir da nossa restlidade.

Eu não sou da Amazônia, nem sou ruralista,
tampouco milito na questão ecológica como a princi
palidade de mandato. Eu sou médico. Eu queria fazer
algumas observações porque, a rigor, quando se de
bate um tema dessa natureza, há o chamado conflito
de interesses, e é este o nó. Seja para defender o
povo brasileiro, seja para defender o Brasil, seja para
defender a conservação do meio ambiente, ninguém
pode, em sã consciência, discordar. Portanto, o esfor
ço tem de ser no sentido de, em defesa desses objeti
vos maiores, tentar, se possível, conciliar determina
dos interesses.

Considerando os exemplos internacionais ou
mesmo nacionais, normalmente o que acaba agredin
do a natureza são atividades econnmicias que, ainda
que úteis para a sociedade, não es io sl~ndo feitas de
maneira adequada e levam à destruição.

Com esse horizonte, quero lembrar o que o Dr.
Paulo Kageyama defendeu. Não o conheço e posso
até não o ter compreendido na real dimensão, mas
me chamou a atenção o fato de S.Sa. sugerir que haja
estímulos diferenciados, seja para quem faz o mane
jo, seja para quem faz a preservação. Eu acho que aí,
para a atividade econômica, pode haver uma pista a
ser perseguida. Estou falando isso para o Sr. Relator.
Apesar de S.Exa. já ter ressaltado que anotou, estou
dizendo aquilo que anotei mentalmente.

Outro elemento que me chamou a atenção foi o
depoimento da Ora. Maria Tereza, que se combina
com o Dr. Carlos Alfredo. O Dr. Carlos Alfredo disse
uma frase muito consistente. Ele não usou de ne
nhum maneirismo e foi direto, aliás, eu o parabenizo
por isso. Ele disse: "A maior riqueza é a floresta." Ele
não deu o conteúdo da preservação, de que devemos
assistir por mais 500 anos à floresta amazônica tal
qual ela se encontra. Não, ele foi no sentido da dife
rença entre preservação e conservação. Confesso
que apreendi essa diferença hoje. Doravante, usarei
sempre a palavra conservação. Ele foi no sentido da
conservação, ou seja, que atividade econômica é
possível ser feita a partir da riqueza natural?

Isso se combina com a questão do financiamen
to e com a defesa de outro projeto de desenvolvimen
to. Evidentemente, se mirarmos os Estados Unidos,
como maior potência econômica, militar e política da
humanidade hoje, somos naturalmente tentados a fa
lar que ali deu certo. Um país tão desnivelado quanto
o nosso, quem sabe, não deve aprender muita coisa.
Com certeza, devemos mesmo.

E, também, se fôssemos ouvir o Parlamento e,
principalmente, o povo norte-americano, creio que
eles diriam que fariam revisões. Não é possível que,
ao longo de um, dois ou três séculos de desenvolvi
mento, qualquer povo tenha a capacidade de acertar
permanentemente. Isso não é possível. Sá o cearen
se seria capaz disso.

Nós temos de aprender inclusive com aquilo
que foi feito de errado lá. Como eles acertaram a partir
de um indivíduo que começou a fazer parques em to
das as cidades americanas, evidentemente, se eles
pudessem refazer o seu desenvolvimento agrícola,
com certeza, mudariam muita coisa.

Essa é a dimensão do debate, com a tolerância
e com a humildade que, evidentemente, todos deve
mos ter. Quem é que tem autoridade para discutir, por
exemplo, se, em determinada propriedade rural ou
agrícola, deve ser feito dessa ou daquela maneira?
Eu acho que o proprietário rural evidentemente se
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sente no direito de usufruir. Entretanto, somos remeti
dos para outra discussão. Se o proprietário rural for
para o debate na sociedade dizendo que é o dono e
que, portanto, pode fazer o que quiser, ele vai perder
o debate de goleada, porque entra na discussão a di
mensão social da terra, uma discussão tão antiga
quanto a Bíblia.

E, aí, veja: se, no Parlamento, buscarmos conci-
_Iiar aquilo que é dllIDteresse de toda a coletividade, o
que inclui a atividade agrícola, inclui, não a exclui, evi
dentemente pode haver outro tipo de solidariedade.
Como exemplo, um promotor já nos disse que, muitas
vezes, o proprietário não conhece, e, mesmo não ten
do vontade de agredir, ele agride porque não conhe
ce.

Sr. Presidente, encerro dizendo que podemos
desenvolver programas - e essa é a proposta - de ori
entação, de sustentação, para preservar objetivos
maiores da.socie~

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Agradeço ao Deputado Arlindo Chinaglia a con
tribuição.

Concedo a palavra à ilustre Deputada Kátia
Abreu.

A SRA. DEPUTADA KATIA ABREU - Obriga
da, Sr. Presidente. Quero fazer alguns comentários a
respeito das manifestações de alguns palestrantes.

O Sr. José Pedro, do Ministério do Meio Ambien
te, citou que existem 165 mil quilômetros quadrados
de desmatamento de áreas sem produção Queremos
também ressaltar que existem os parques que foram
desapropriados pelo Governo, hoje parques naciona
is, completamente abandonados. As áreas estão sem
produção porque estamos sem política agrícola, os
parques estão sem proteção por falta de fiscalização.
Então, esse argumento não serve para que essas
duas medidas não aconteçam. Precisamos de par
ques com proteção e precisamos de desmatamento
para continuar a nossa produção.

Com relação ao Dr. Antônio Herman Benjamin,
Procurador de Justiça, S.Exa. disse que o projeto do
Conama beneficia os produtores em dezoito itens.
Quero ressaltar que o Deputado Moacir Micheletto,
no seu projeto, absorveu 70% das sugestões do Co
nama. E, com relação ao que o Sr. Procurador disse
quanto aos Estados Unidos, que um terço das áreas
ficam sob comando do Governo, quero mostrar que
existe também um programa nos Estados Unidos,
CRT, que fica, pelo livre arbítrio do produtor rural
americano, para reduzir a erosão e proteger a quali
dade da água naquele país.

O produtor vai até o Governo, oferece a sua ter
ra por dez a quinze anos para que seja recuperada,
mas recebe do Governo americano a proporcionali
dade de produção dos últimos cinco anos. E, ainda
com dinheiro do Governo. (Palmas.) Essa área será
recuperada, e o produtor recebe por esse período,
para aderir, espontaneamente, a esse programa, por
sua área estar ambientalmente sensível.

Lembro também ao Dr. Flávio Montiel, do Gre
enpeace, que citou vários ciclos econômicos do Brasil
que findaram, que o ciclo da borracha acabou no Bra
sil porque os ingleses levaram sementes de seringue
iras para a Malásia e fizeram florestas homogêneas e
racionais.

Concordo com o Relator Micheletto com relação
às áreas de 25 hectares com isenção de preservação.
Não podemos ter, porque considero inviável ecológi
ca e economicamente um xadrez de preservação am
bientaI. PrEtcj~am9s de maciços de p~seryação. Veja
V.Exa.: num país como o Brasil, nas condições econô
micas que temos hoje, o quanto se poderá encarecer
a infra-estrutura de transporte, de energia, para se
chegar a essas áreas, que têm 80% de preservação,
de 20% de preservação. Vamos estar com a nossa in
fra-estrutura encarecida em 80%. Ali vai passar uma
rede de energia rural, vai passar uma estrada, um as
falto em 80% de uma área que nada produz. A meu
ver, o Brasil não tem condições para isso.

Quanto ao que observou o Sr. Manuel Cesario,
da WWF, que o projeto do Conama foi aprovado por
todos os segmentos, menos pela CNA, quero ressal
tar que a CNA tem razões para isso, porque, desse
ponto de vista, quem está pagando a conta dessa
preservação são apenas os produtores rurais. (Muito
bem. Palmas.) E convocamos a WWF, o Greenpeace
a que arrumem recursos para ajudar os produtores a
pagar essa conta.

A Dra. Maria Tereza de Pádua, que tivemos a
oportunidade de ver participando de várias reuniões
do Conama, em algumas reuniões defendeu a manu
tenção do Código Florestal, os 50% e os 20% para o
cerrado. Digo que é importante, sim, para o produtor
rural, preservár a cobertura. Mas é igualmente impor
tante preservar o germoplasma, e não a heterogenei
dade, essa imensidão de reserva sem necessidade.
Nós, produtores rurais, sabemos disso.

Com relação ao Deputado Gabeira, que não é
palestrante, mas deu uma contribuição valiosa, no
que tange ao cerrado, gostaríamos de dizer que há
um dado muito interessant&l da Embrapa, que diz o
seguinte: que 24% do território brasileiro são de cer-
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rado. Desses 24% de território de cerrado, 38% não
servem para a produção. Então, certos: produtores
vão ter a sorte de ter um pedaço desse improdutivo
na sua propriedade, mas há produtor que terá 100%
do seu cerrado produtivo. Então, mais urna vez, que
remos ressaltar a importância do zoneamento.

Então, 38% do cerrado que não servem para a
produção é muito mais do que os produtores estão

- pedindo e mais do EtUe-e-CElRama também está--exi
gindo, dizendo que são 35%. Se for obedecer ao zo
neamento, teremos uma preservação do cerrado de
38%. E não podemos abrir mão dessa área produtiva
do cerrado, porque ela significa, hoje, 350 milhões de
toneladas de grãos. É quase tudo o qUEI os Estados
Unidos produzem, que são quase 500 milhões de to
neladas. Fora o que isso poderá gerar em termos de
divisas, empregos, e os companheiros aqui sabem
disso tanto quanto nós.

Para-finalizar, Sr. Presidente, gostaria de-deixar
uma proposta ao nosso Relator, pela manutenção do
Código Florestal. Mesmo que sejam valores simbóli
cos, como disse o Deputado Fernando Gabeira, 50%
para a floresta, 20% para o cerrado, 20% para as de
mais regiões. E com uma proposta ousada, podendo
variar essa reserva de zero a cem, desdE~ que o zone
amento econômico-ecológico determine isso. So
mente um país muito incompetente pode restringir,
esterilizar áreas com vocação de produção. Não co
nheço nenhum lugar do mundo que façsl isso.

E os erros cometidos no exterior, por parte de
Estados Unidos e Canadá, apenas 20%. Se forem re
florestadas as áreas de produção nos IEstados Uni
dos e no Canadá, isso representará munos 20% de
alimentos no mundo. E todo o mundo salbe o que isso
significa. Então, esses "erros" - entre aspas - poderi
am significar um desastre mundial. E também com re
lação à Mata Atlântica, se fosse reflorestada, o que
significaria isso em perda financeira para o nosso
País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Acho que esse defeito é por contsl de celulares
ligados, interferência de radiofreqüêncisl.

Deputada Kátia Abreu, tem V.Exa. a palavra,
para concluir.

A SRA. DEPUTADA KÁTIA ABI~EU - Muito
obrigada, Sr. Presidente, é para concluir mesmo.

Quero deixar aqui a nossa sugElstão, porque
creio que devemos preservar um princípio constituci
onal de propriedade. Eu comprei, pagw3i com o suor
do meu rosto, da minha família, ou da minha herança,
não interessa. Tenho de ser remunerada por aquilo

que vou preservar. (Palmas.) A Reserva Legal é um
bem coletivo, gratuito, com ônus individual para o pro
dutor. Isso não é justo. Acho que temos de receber
pela preservação, e pague quem está usufruindo des
sa preservação, ou seja, toda a população, toda a co
munidade.

Esse princípio dos incentivos econômicos, já
existente em vários países - Estados Unidos, França,
-Uruguai,tenho aqui-milhões de exemplos de progra
mas de incentivos econômicos, em que o produtor é
remunerado -, tem de ser estabelecido também no
nosso País. Não é justo que só nós paguemos essa
conta da preservação, se todos nós vamos usufruir
dela.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigado, Deputada Kátia Abreu. (Palmas.)
Obrigado pela inteligência, elegância e beleza de sua
intervenção.

Com a palavra o Deputado Luis Carlos. (Pausa.)
Ausente.

Com a palavra o Deputado Jorge Costa. (Pau
sa.) Ausente. Tem V.Exa. a palavra, com os meus
agradecimentos e pedido de desculpas.

O SR. DEPUTADO JORGE COSTA - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados que participam desta
reunião tão importante para o País, considero que,
neste momento, podemos fazer uma reflexão profun
da sobre a importância do que seja o Código Florestal
para o Brasil. Pelo interesse que todos os Congressis
tas tiveram em estar presentes nesta reunião, já co
brei do Presidente antecipadamente a necessidade
de se fazer um resumo desta audiência pública, nun
ca vista por todos os segmentos dos Deputados, fren
tes ambientalistas, frentes de agricultura.

Não podemos dispensar isso e devemos difun
dir esse trabalho para todo o País.

Também tenho minhas dúvidas sobre a:questão
do Código Florestal. Gostaria de destacar a necessi
dade de se dar uma parada, um basta a essa devasta
ção do País, inclusive não quero me antepor nem
quero contraditar a competência da Deputada Cátia,
totalmente, porque precisamos de alimentos, mas
que esse avanço da agricultura não seja tão rápido e
Yá seguindo lentamente, de acordo com o zoneamen
to ecológico e econômico do Pars.

Não pode haver uma lei que determine que, de
agora em diante, vamos fazer isso, isso e aquilo. Cer
tamente, surgiriam uma série de discrepâncias. Va
mos citar um exemplo: a questão da isenção do mó
dulo de 25 hectares, que tem razão de ser em certas
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áreas, mas em outras não. Há áreas de 30, 40, 50,
150 hectares que são inteiramente alagadas, portan
to, nelas não se pode plantar. Então, nessas áreas,
não tem de haver isenção nenhuma, certo? Não se
pode impor isenção a uma área alagada, onde s'ó
nascem certos tipos de ervas e plantações próprias
da área.

Mas há necessidade de se limitar certas áreas,
em virtude de certos aspectos. O que vamos fazer,
por exemplo, para conseguir limitar o fracionamento
cartorário dessas áreas? Por exemplo, uma pessoa
tem 50, 100 ou 200 hectares, mas quer fugir e driblar
a lei. Vai, então, ao cartório e divide essas áreas em
dez, quinze lotes de 25 hectares. Ah, acabou a mata,
acabou essa questão toda. Vai acabar.

A questão, por exemplo, da Mata Atlântica. Fala
mos da necessidade de alimentos e tudo. Sete por
cento só da Mata Atlântica está conservada e amea
çada no dia-a-dia. O que aconteceu com a produção
de alimentos na Mata Atlântica durante esse tempo?
Continua sem produção, avançando cada vez mais as
populações para a floresta. Isto é, há necessidade de
preservação ambiental e reflorestamento. A questão
do reflorestamento é uma necessidade premente que
não está prevista de maneira mais definida.

Gostaríamos de ler, com a permissão de V.Exa.,
Sr. Presidente, um texto pequeno que encontramos
no jornal O Liberal, em nosso Estado, sobre a questão
de reflorestamento. Dizem os companheiros, os emi
nentes ambientalistas e as pessoas que têm conheci
mento da questão, que:

Os constantes desflorestamentos ob
servados no sul do Pará e nas zonas Bra
gantina, Salgado e Guajaí - onde nasci e
que conheço perfeitamente, não estou falan
do aqui como ambientalista, bem queria ser,
mas vivi e ainda vivo na região - vêm com
prometendo o abastecimento das empresas
que consomem madeira como fonte de
energia, tais como indústria de cerâmicas,
olarias, fábricas de farinha, padarias, chur
rascarias e pizzarias.

A situação fica pior quando se consi
deram as fábricas de móveis. Não tem con
dição mais de ter madeira. No nordeste do
Pará, nessa região ampla de mais de cem
Municípios, nós não temos mais floresta pri
mária nenhuma. Está tudo desfiorestado.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Car
valho) - Nobre Deputado Jorge Costa, para concluir.

o SR. DEPUTADO JORGE COSTA - Eu gosta
ria de concluir, Sr. Presidente.

De acordo com as pesquisas já reali
zadas, na Grande Belém entram diariamen
te mais de 35 caminhões de lenha para
abastecer as padarias. Ressalte-se que, a
cada dia, são praticados preços mais eleva
dos do metro cúbico, etc.

No sentido de amenizar tais impactos
e suprir a falta de matéria-prima, sugere-se
a realização de reflorestamento econômico,
ecológico e social nessa região, por meio de
plantios com espécie de rápido crescimento,
como eucaliptos e nativas.

Dessa maneira, não tenham dúvidas
nem ilusões ambientalistas de que, na falta
de madeira plantada, irá para o fogo a pri
meira árvore nativa que surgir.

É ocaso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Obrigado, Deputado Jorge Costa, pela sua par-
ticipação. '

Prosseguindo, com a palavra o nobre Deputado
Xico Graziano.

O SR. DEPUTADO XICO GRAZIANO - Obriga
do, Sr. Presidente. Evidentemente, vou reduzir a mi
nha participação, tirando inicialmente desta nossa re
união um aprendizado que desejo ressaltar, em pri
meiro lugar, feito pelo Relator, de que os argumentos
que temos de utilizar nesta discussão terão de ser ar
gumentos brasileiros e da época em que vivemos. Se
formos pegar exemplos dos Estados Unidos, da Euro
pa, não sei mais de onde, não dará certo.

A Europa faz a agricultura de vales. O Brasil faz
a agricultura de chapada. Os conceitos são outros,
não há qualquer semelhança ambiental, ecológica
entre as duas agriculturas. De tal forma que temos de
usar conceitos brasileiros realmente para os nossos
ecossistemas e tanto quanto argumentos atualiza
dos. Ou seja, nas décadas de 40 e 50, no meu Estado
de São Paulo, a Secretaria de Agricultura exigia que
os agricultores desmatassem as margens dos rios
para combater a maleita. Imputaram ao agricultor de
hoje, netos daqueles agricultores como eu sou, que
paguem por um crime que não foi feito. Não fizemos
crime algum. Tínhamos de combater a maleita, não
havia como ser diferente. De tal forma que precisa
mos ponderar os fatos. O que aconteceu naquela
época eram os ditames de então.
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Portanto, temos de localizara discussão que es
tamos fazendo aqui, porque senão ficamos puxando
de lá uns argumentos, como esse dos IEstados Uni
dos, que o próprio Relator mencionou e' o Deputado
Gabeira, de forma muito inteligente, rebateu com a
primavera silenciosa.

Acho que a discussão é realmentEI brasileira, é
atual, e vamos aqui encontrar os nossos caminhos.
Estou muito otimista com a possibilidade de termos
um entendimento total. Primeiro, como engenheiro
agrônomo que sou, estou muito satisfeito de ver que
relata essa matéria um colega meu. Isso faz diferen
ça. Quem não acha assim desculpe-me. Mas o fato é
que ele tem as condições, além das p<)/(ticas, para,
considerando toda essa discussão, com a proprieda
de em que está sendo feita, chegar a um termo que,
acredito, será de entendimento. E vejo com muita sa
tisfação, a partir da própria- participação do Deputado
Fernando Gabeira, a partir de outras que aqui se se
guiram, que talvez devêssemos trabalhi:lr, aqui entre
nós, sob a égide de um pacto: contra o desmatamento
e a favor da agricultura. (Palmas.)

Se polarizarmos, se ficarmos nas posições po
larizadas dos ruralistas contra os ambientalistas, meu
Deus do céu, que coisa mais ultrapassada. Eu sou ru
ralista e ecólogo. E digo mais: a maior contribuição
desta reunião, parece-me, está sendo nesse sentido,
a de superar essa polarização estúpida" que não nos
levará a lugar algum. Avento aqui a idéila de

sugerir que, de hoje em diante, sejamos ruralis
tas ecológicos, ou ecologistas rurais. (Palmas.) Se
quiserem resumir, podemos ser um "eco-rural" ou.um
"rulógico". (Risos.) Vamos acabar com E~ssa polarIza
ção, porque o grande problema nosso não está... Por
aí não vamos caminhar.

São essas as minhas palavras, e, evidentemen
te, no prosseguimento do relatório que lserá apresen
tado à Comissão, vamos, tenho certeza, chegar a um

• I
bom termo. Parabéns aos orgamzadores e ao,,"osso
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eialatiel Carva
lho) - Obrigado, Deputado Xico Graziiano, pela sua
grande colaboração.

Com a palavra o nobre Deputado, Josué Beng
tson. (Pausa.) Ausente.

Com a palavra o nobre Deputsldo Fernando
Zuppo. (Pausa.) Ausente.

Com a palavra o nobre Deputado Hugo Biehl.
(Pausa.) Ausente.

Com a palavra o nobre Deputado Nilson Pinto.
(Pausa.) Ausente.

Com a palavra o nobre Deputado Augusto Nar
des. (Pausa.) Ausente.

Com a palavra o nobre Deputado Sérgio Bafros.
(Pausa.) Ausente.

Com a palavra o nobre Deputado Giovanni Quei·
roz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ 
Obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. Srs. Deputa
dos, senhores palestrantes, estamos aqui realmente
aprendendo, e aprendendo bastante. Trago apenas a
experiência de quem nasceu em Minas Gerais, cri
ou-se em Goiás e mora no Pará. No sul do Pará, há
um citado, até ofereço ao Deputado Babá, que não
está aqui. Ainda tenho uma reserva florestal de 50%
na minha propriedade rural no Estado do Pará. Ofere
ço a S.Exa. pelo menos 500 hectares para que colo
que lá dez ou vinte famílias para viverem na mata,
preservando-a, e que pudesse dar-lhes cesta básica
durante dois anos, para que não morressem nesse
período.

Na verdade, Sr. Presidente, o que se passa nes
te País são conceitos, critérios e priorizações do que
o Governo deva fazer para que possamos ocupar o
território brasileiro e fazer com que ele produza. Sou
favorável à preservação ambiental, preservo os meus
50% que a lei permite e garante, eu faço isso. Acho
que podemos também explorar a mata amazônica e
fazer com que ela produza no Estado, preservando-a.
Mas precisamos desenvolver a tecnologia, investir
mais na pesquisa, ter estímulo de Governo para isso,
e não estamos vendo nada disso acontecendo.

Acho que, com o zoneamento econômi
co-ecológico, como disse a Deputada Kátia Abreu e o
nosso Relator, vamos resolver grande parte dessa
polêmica toda, vamos preservar de zero a 100%. E
tem de ser por aí, sim!

No cerrado brasileiro, a Deputada Kátia Abreu
dizia, há 38% de área imprópria para a atividade agrí
cola. Já seria a preservação de 38% desse cerrado
brasileiro. Na Amazônia, não se pode desmatar o cer
rado. Tem de se avançar para a Amazônia. O cerrado
da Amazônia também, por que não? Por que preser
var 50% do cerrado da Amazônia? Vamos preservar
dentro do zoneamento econômico-ecológico aquilo
que for necessário, aquilo que realmente é impróprio,
atingindo o patamar de 20%, que é o que se prevê
para o resto do Brasil.

Com relação à Amazônia, hoje :quem adquiriu
terra na Amazônia adquiriu dentro de uma lei que pre
vê que tem de preservar 50%. Por que agora vai mu-
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dar a regra do jogo para 80%? Quem vai pagar a dife
rença? Quem vai investir investiu com base numa lei.
Como a lei pode retroagir para prejudicar?

Mais do que isso, temos lá 175 mil hectares de
terras, segundo alguns dados que aqui chegaram, su
butilizadas. Subutilizadas, sim! O agricultor que está
lá assentado, o colono trabaíhador rural vai desma
tando, a cada ano, dois, três, quatro, cinco hectares
para plantar roça nova, porque não dá conta de man
ter a roça antiga na enxada, não dá. E o Governo não
está estimulando nada no sentido de modificar isso.

Vou dar aqui um exemplo claro agora: visitei, do
mingo próximo passado, uma área da antiga Fazenda
Volkswagen, Rio Cristalino - são 142 mil hectares de
terra. Há ~O mil hectares abertos, está ocupada a
área. O INCRA não querdesapropriarporalgumas ra
zões, não vejo sustentação nessa posição. Quanto ao
preço da terra, não se discute, paga-se oque deve e o
que vale, apenas isso. Há 1.260 famílias cadastradas
na área - não há nenhuma família trabalhando na
área já aberta de 40 mil hectares -, entrando na mata.
Qual a proposta? Que o Governo vá lá, desaproprie a
área e preserve os 100 mil hectares, que dê 40 hecta
res para cada agricultor na área já formada de pasta
gem, com infra-estrutura, com estradas, com tudo, e
preservem-se os 100 mil hectares.

Não, o Governo não vai preservar. O nosso ho
mem só tem culturalmente condições de produzir na
área de matas, porque não tem tratores e equipamen
tos para produzir na área de pastagem, na área de
gradada, vamos assim dizer, e daí vamos ocupar.
Dentro de cinco anos, não haverá mais os 100 mil
hectares de mata. Não haverá mais, escrevam o que
estou dizendo agora.

Estou dizendo há muitos anos que o Brasil pre
cisa de mudar, sim, sua forma de produzir. Mas isso é
uma questão que tem de partir de iniciativas do Go
verno. O Governo tem de estar à frente, ajudan
do-nos, para que o agricultor possa melhor produzir o
dendê, o açaí na mata, replantar o açaí e daí tirar o
palmito e o próprio fruto, para uso da sociedade como
um todo.

Vejo que 6Deputado Moacir Micheletto foi cora
joso ao enfrentar todos esses problemas teóricos, to
dos esses sonhos preservacionistas, que eu também
tenho. Mas temos de ter o pé no chão. Pé no chão é o
relatório de S.Exa que, sem dúvida nenhuma, vai pre
servar e buscar um zoneamento econômi
co-ecológico, e possamos ver o homem vivendo e
crescendo. .

Dei aqui o exemplo do óleo de copaíba. Fico rindo
e pensando que esse pessoal sonha demais, Deputado
Moacir Micheletto, é brincadeira, é ridículo! Quem mora
na Amazônia, como eu, quem vê trabalhador rural an
dar 50 quilômetros com saco nas costas para comer e
produzir lá no mato... Depois, hoje vai lá, e quem quiser
comprar arroz de cinco reais o saco, eu levo se tiver co
ragem de andar 30 quilômetros a pé para ver o tanto de
arroz produzido se perdendo no mato. Para quem vai
vender esse óleo, Deputado Ronaldo? Vai vender para
meia dúzia de pessoas.

Quanto ao agricultor do Pará, como foi dito pelo
Deputado Babá, ao cemitério de castanheira, Sr. Pre
sidente, é uma verdade! Cheguei a discutir, a sugerir
a grupos de trabalhadores rurais e vários outros gru
pos: vamos preservar essa castanheira, esse casta
nhal, isso dá muito mais! Cada castanheira dessa é o
valor de duas vacas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Para concluir, nobre Deputado Giovanni Quei
roz.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Vou
concluir, Sr. Presidente. Mas não adianta, porque, cul
turalmente, ele não tem isso na sua vivência. A vivên
cia dele é desmatar e plantar arroz, feijão e milho. Até
porque não tem quem compre a castanha. Essas enti
dades que vieram aqui poderiam ajudar nesse sentido.

O Deputado Moacir Micheletto abordou que tal
vez essas entidades pudessem brigar com o FMI. O
Brasil está pagando este ano, vai pagar... No Orça
mento, há 78 bilhões para pagar juros. Não, vai pagar
106 bilhões, porque os 78 bilhões eram em cima de
um juro médio de 13%.0 juro médio vai serde 17,5%,
e vai para 106 bilhões de reais de juros. É a transfe
rência desse valor do setor produtivo, do setor que po
deria estar aí produzindo, buscando tecnologia, in
vestindo em pesquisa, para melhorar a condição do
povo brasileiro como um todo, para o sistema finance
iro, fruto de uma política econômica desastrosa deste
Governo, imposta de fora para dentro.

Essa a nossa contribuição, Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigado, nobre Deputado Giovanni Queiroz.
Com a palavra o Deputado Ronaldo Caiado.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais convi
dados e visitantes, sou produtor rural, honra-me
imensamente sê-lo, e também sou médico e exerço
a profissão.
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Sr. Presidente, o que aprendemos na Medicina
é que só vamos especializar-nos numa matéria depo
is de fazermos a medicina geral. Há vá.rios colegas
meus aqui. Acho que o cidadão, antes de ser ecolo
gista e ambientalista, teria de ser obrigado a ter tido
antes uma propriedade rural, a ter feito diVida no Ban
co do Brasil, a ter comercializado o seu produto, a ter
sustentado e mantido a família na fazenda, a ter edu
cado e a ter dado condições de saúde li seus filhos.
(Palmas.) Aí poderia vir aqui falar maravilhas sobre o
problema do meio ambiente.

Ouvimos o procurador de Justiça Antônio Her
man Benjamin dizer que, quando chegava às proprie
dades, ninguém contestava, e todo mundo queria pre
servar. É um instinto normal do homem dia campo. Ele
é um apaixonado por aquilo e quer preselrvar sua pro
priedade, ali está o seu sustento. Mas ele poderia
contar-nos se percorreu essas propriedades nos últi
mos cinco anos, se viu todos eles empobrecendo a
cada dia que passa, perdendo poder aqlUisitivo, invia
bilizando a propriedade rural.

E pergunto: quando saímos com um movimento
nacional, por não suportar mais a pressão que os
banqueiros estão fazendo sobre o setor, a inviabiliza
ção do programa de custeio agrícola em âmbito naci
onal, onde estão os ambientalistas e os ecologistas
para marchar conosco, a WWF e o Greenpeace, nes
te País? Onde eles estavam? Pergunte>: os salários
dos ambientalistas, dos ecologistas e dos WWF da
vida significam quantos mil hectares para o produtor
rural poder sobreviver e ter de produzir?

O que eu gostaria de discutir é que vi também os
ambientalistas dizendo que, diminuindo a área em
10%, aumentou-se a produtividade em 12%. Sim,
essa pesquisa foi feita pela Fundação Getúlio Vargas,
e o produtor perdeu 10% na renda fina'!. Eles esque
ceram de dizer. Aumentou a produtivida.de em 12% e
diminuiu a área plantada. E essa tecnologia quem vai
pagar? Quem paga por ela?

Ao nobre Parlamentar do Acre, que fez toda a
exposição aqui, pergunto: quem vai comprar o boi do
Acre? Coloque tecnologia lá e vá vend!3r uma arroba
de boi a R$24,00, porque nós, brasileiros, estamos
impedidos de chegar ao Pacífico. Toda aI carne consu
mida e produzida lá tem de vir para os grandes cen
tros deste País.

Temos de ter a coragem de dizer que nós, bra
sileiros, como abordou muito bem o Deputado Xico
Graziano, não precisamos de copiar modelo ameri
cano e europeu, não! Não precisamos, repito. Mas
temos de ter só uma coisa: não pode/mos aqui ser

horto florestal de americano e europeu, que vêm
aqui nos visitar nos fins de semana, não! Não pode
mos aceitar!

Quero enfocar a tese da Deputada Kátia Abreu,
que defendo há muito tempo: não pode ser responsa
bilidade nossa manter reserva florestal. O que os ur
banos fazem pelo meio ambiente? Foi um grande
ecologista do Estado do Pará, de cujo nome não me
lembro agora, que desafiou os grandes países desen
volvimentistas ao dizer que o melhor seria implantar,
então, uma taxa. Ao final de cada ano, cada país pa
garia uma taxa pela poluição que promove no meio
ambiente.

Vamos mostrar que as queimadas por nós prati
cadas na Amazônia não são responsáveis por aquilo
que eles chamam de efeito estufa, nem em 0,1% da
quilo que é queimado de combustíveis fósseis nos pa
íses desenvolvidos. Por que esse enfoque não é
dado? Por que a apenação eterna do produtor rural?
Por que não ter, o setor urbano também, uma tributa
ção e uma taxa para aquilo que defendemos nesse
ato, Deputado Xico Graziano, para que a multifuncio
nalidade chegue a nós?

O cidadão, para manter a beleza e a ecologia no
campo, recebe o mesmo subsídio que recebem os
europeus para manter as vaquinhas com aqueles si
ni~ho., 110 pescoço. É isso que queremos hoje preser
var em nosso País. Ninguém é contra a ecologia ou
contra a preservação. Todos nós queremos preservar,
porque sabemos que são fundamentais os nossos
mananciais, a nossa estrutura agrícola, a nossa agri
cultura produtiva.

Mas é hipocrisia, a verdade é essa, querer dis
cutir código florestal sem que se discuta política agrí
cola neste País, sem que se discuta o problema do
endividamento rural neste País e sem que se discuta
as garantias que tem aquele proprietário, porque, no
momento em que ele tem área de floresta sobre sua
propriedade, vai poder explicar amanhã, se sofrer
uma invasão, o grau de utilização e de eficiência da
terra.

São esses itens que precisamos debater. Tran
qüilizo-me porque, realmente, o Deputado Moacir Mi
cheletto conhece a fundo essa vivência. S.Exa. sabe,
participa, convive e vive a realidade daquele que não
está na mordomia, nem nos gabinetes refrigerados,
mas está no campo sofrendo todas as dificuldades de
uma falta de política, mas ainda gerando 84 milhões
de toneladas de grãos.

Concluindo neste momento, quero dizer, Sr.
Presidente, que o produtor rural não suporta mais ter
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ido ao campo, adquirido sua propriedade, como não
suportamos toda reunião que vem do Ministério do
Meio Ambiente, como vem agora uma taxa nova, e de
outros Ministérios desse nosso Governo, com tributa
ções e falta de política para o setor. O produtor rural
que adquiriu uma terra, que usou o que tinha como re
serva tem as normas alteradas todo dia. É nas costas
dele que fica a responsabilidade única e exclusiva de
preservar aquilo que é de todos nós, brasileiros.

Por isso, concluo não só agradecendo, mas di
zendo que deposito toda a minha espl;lrança em rela
ção ao relatório do nosso Deputado Moacir Michelet
to. O único ponto com que, realmente, não concordo é
com o imposto territorial rural naquilo que é área de
reserva florestal, que deveria ser repassado para o
Governo Federal, que é quem deveria arcar com to
das essas despesas, e não o produtor rural.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Muito obrigado, nobre Deputado Ronaldo Caiado.
C-om a-palavra o Deputado João-Magno. (Pau

sa.) Ausente.
Com a palavra o nobre Deputado Regis Caval

cante. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o nobre Deputado Dirceu Spera

fico. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o nobre Deputado Almir Sá.
OSR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Muito obrigado,

Sr. Presidente. Eu não poderia deixar de estar aqui
presente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Desculpe-me interrompê-lo, Deputado Almir
Sá. É apenas para informar que só há mais um orador
inscrito após o nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Eu não poderia
deixar de permanecer aqui, até porque, inúmeras ve
zes, foi citado o meu Estado de Roraima. Mas, sem
dúvida, Srs. Deputados, senhores aqui presentes, só
estamos vivendo este momento de discussão da ten
tativa de ampliação da reserva ambiental e florestal
por incompetência deste Governo que está aí. Um go
verno medíocre e incompetente nessa questão. Um
governo que não atende, não fiscaliza corretamente a
legislação. Se fiscalizasse os 50% das reservas lega
is, não estaríamos discutindo neste momento.

Aqui tenho de transmitir os apelos daqueles que
vivem no Norte do Brasil, em especial em Roraima,
que estão lá porque estão preservando o Brasil, so
bretudo estão lá porque não existe uma política social
neste País que possa abrigaras grandes quantidades

de miseráveis dos Estados do Nordeste que vão para
o Norte do Brasil na esperança de lá conseguirem
uma vida melhor. .

Imaginem \t.Exas. o que estamos passando em
Roraima. De um lado, as ONG que pressionam este
governo fraco, ampliando as áreas indígenas; de ou
tro, os ambientalistas pressionando para ampliar as
áreas de preservação. Não sabem nem o que estão
falando muitas vezes. Há pouco, falava-se aqui de
áreas de produção, áreas totalmente improdutivas do
suLdo Estado, que deveriam ser áreas de preserva
ção ambiental. Pelo amor de Deus, senhores aqui
presentes! Pelo amor de Deus, repito, vão a Roraima,
conheçam a realidade desse Estado. Vamos discutir a
Amazônia de acordo com a sua realidade local. Não
queiram comparar Roraima com o Acre, com oTocan
tins, pelo amor de Deus! Lá há 300 mil pessoas. Trinta
mil são indígenas que convivem muito bem. Estão di
gladiando agora pela incompetência do Governo e
das pessoas que estão nos gabinetes, que estão na
Europa, nos Estados Unidos, estão no Rio de Janeiro,
aqufêm Brasília, tomando cafezinho e uísque à noite
e não vêm sequer aqui discutir sobre o meu Estado.

Convido todos a irem ao meu Estado e a viver lá,
onde existe uma população consciente da preserva
ção ambiental. Não queremos muito, minha gente! Qu
eremos um pouquinho para sobreviver, para plantar,
para permitir a vivência daquele Estado. Apenas isso.

Aqui estão, Sr. Presidente, para finalizar, 4%.
Discute-se que pode ser um pouco mais, que fosse
até 10%, tirando áreas de montanhas, rios, lagos e
áreas alagadas. Pode ter certeza do que estou falan
do, não vai sobrar mais do que 5% ou 6% para a pro
dução. Será que querem cercear ainda mais do que
isso? O que querem?

Quero finalizar, Sr. Presidente, fazendo um ape
Io aos ambientalistas: estamos prontos para conver
sar, dialogar, com muita prudência e bom senso, tam
bém com o Governo. Que o Governo ouça o Governo
do Estado, ouça os Municípios, a população local. Sr.
Presidente, este ° anseio, o apelo e o pe
lo-amor-de-Deus que estamos deixando nesta Co
missão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigado a V.Exa, Deputado Almir Sá.
Tem a palavra o último orador inscrito, o nobre

Deputado Roberto Balestra, palavra para finalizar
este rico debate.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - É
um privilégio, Sr. Presidente. Realmente, quero encer-
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rar com uma posição bastante clara. Sem nenhum co
mentário maior, quero dizer ao Deputado Moacir Mi
cheletto que, para mim, não foi surpresa o seu relató
rio. Conheci o relatório de S.Exa. sobre o IElite, que foi
desenvolvido pelo Brasil afora. Foi apresentado lá na
Comissão, depois votamos em plenário, IEwamos ao
Presidente da República, com o aplauso dEI toda a so
ciedade, e até hoje estamos colhendo frutos daquele
relatório, daquele trabalho. Estamos, inclusive, con
seguindo impedir a importação de leite, etc. Isso mos
tra que não poderia ter sido escolhido melhor Relator.

--oepuladO ~oacir -Micheletto, quero alzer-e
V.Exa. que me sinto orgulhoso do seu trabalho, por
que sei que foi feito com todo o critério, com absolutc
respeito ao cidadão brasileiro, à sociedadl3 brasileiré
e ao Brasil. Portanto, ele pode não ter alguns itens dis
cutidos mais profundamente, mas no todo V.Exa. est~
de parabéns.

Encerro meu pronunciamento e cumprimente
V.Exa., a equipe que o ajudou, sobretudo pela seno
satez, a de propósito, pelo comportamento e espfri·

'lõ-de õr'asilfõadé, pãrqueloícom esse-ãi:li:iírito qUE

V.Exa. elaborou este relatório. Portanto, meus cum
primentos.

Gostaria apenas de citar um ditado: precisão faz
sapo correr e gato comer pepino. Hoje esiLamos aqui
numa situação dessa, ambientalistas, ecologistas,
produtores, Governo, todos nós e o Parlamento, que é
exatamente o fórum para decidir tudo isso. Tenho cer
teza de que a precisão que fez o sapo correr e o gato
comer pepino é que vai nos levar à decisão final com
um texto baseado naquilo que o Deputado Moacir Mi
cheletto já nos apresentou.

Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigado, Deputado Roberto Bales,tra. Com a
palavra o Deputado Moacir Micheletto para suas con
siderações finais.

O SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, n~ío vou aqui
procurar dar resposta a cada Parlamental', a maioria
também não está mais presente, mas estou acatando
evou analisar com carinho e, como foi dito pelo nosso
Deputado Roberto Balestra, com espírito de brasilida
de, porque esse é o caminho.

Gostaria de dizer a V.Exas. que, se Deus quiser,
estamos convidando todos para o nosso café da ma
nhã quarta-feira. Todos estão convidados para partici
par. Vamos entregar oficialmente o relatório do Brasil,
não é o relatório de nenhuma facção, é um relatório
do Brasil, onde procurei escutar a Amazônia, o grito

do cerrado e dos pequenos produtores do Sul do Bra
sil nessa caminhada.

Sinto-me feliz em agradecer àqueles que cola
boraram comigo, como o Canama - até tenho brinca
do com eles aqui. Vou entregar o relatório aos Minis
tros Pedro Parente e Sarney Filho. Hoje não, porque
ainda vou ocupar alguns dados, algumas coisas que
vou absorver desse feedback importante, desse la
boratório importante de idéias que aqui tivemos, mas,
até amanhã à tarde, vou entregar aos Ministros Prati
ni de Moraes, Zequinha Sarney e PedIa Parente,..p.ara
qUã-oanalisem de fato. Ainda vamos voltar a discutir
mais uma vez, pois não tenho preguiça de ouvir mais
ainda aquilo que não foi convergente. Vamos conver
gir para fazer um relatório que, de fato, venha ajudar
os brasileiros.

Ao encerrar, gostaria de dizerque na lei de Deus
há três classes de pessoas que erram: os que não
perguntam, os que sabem e não ensinam e os que
ensinam e não praticam. E o Parlamento brasileiro
~!Isinª e-'?,ªTIc~ &udar est~ _Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigado, nobre Deputado Moacir Micheletto.
Agradecemos também aos membros das Comissões
da Amazônia, do Desenvolvimento Urbano, da Agri
cultura, do Meio Ambiente e também aos expositores
e Srs. Parlamentares.

Não havendo mais quem queira fazer uso da pa
lavra, vou declarar encerrada a presente reunião,
agradecendo a todos os presentes e convocando os
membros da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias para participarem de reu
nião ordinária da Comissão prevista para amanhã, às
10h, neste plenário.

Está encerrada a presente reunião.

TERMO DE REUNIÃO

No dia vinte e sete de abril de dois mil, a Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Aml:lente e Mi
norias deixou de realizar a oitava reunião ordinária da
Segunda Sessão Legislativa Ordinária, da qüinqua
gésima primeira legislatura, destinada a apreciar a
Pauta nQ 06, prevista para as 10h, no Plenário 8, Ane
xo 11 da Câmara dos Deputados, devido à falta de quo
rum, conforme artigo 50, § 2Q do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados. O Livro de Presença re
gistrou o comparecimento dos seguintes Deputados:
Salatiel Carvalho, Presidente, Pedro Bittencourt e
Celso Russomanno, Vice-Presidentes, e Márcio Bittar
- membros titulares - Fátima Pelaes e Fernando Qo-
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ruja - membros suplentes. E, para constar, eu, Aure
nilton Araruna de Almeida, Secretário, lavrei o pre
sente termo, que será publicado no Diário da Câma
ra dos Deputados. - Deputado Salatiel Carvalho
(PMDB/PE), Presidente.

Ata da oitava reunião (ordinária), realizada
em 3 de maio de 2000

Às dez horas e quarenta e sete minutos do dia
três de maio de dois mil, no Plenário 8, do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do De
putado Salatiel Carvalho, reuniu-se a Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
em Reunião Ordinária, registraram presença os Se
nhores Deputados Salatiel Carvalho, Presidente, Pe
dro Bittencourt e Arlindo Chinaglia, Vice-Presidentes,
Luiz Ribeiro, Ricarte de Freitas, José Borba, Luiz Bit
tencourt, Ricardo Izar, Expedito Júnior, Luciano Piz
zatto, Ronaldo Vasconcellos, João Magno, Fernando
Zuppo e Régis Cavalcante - membros titulares - Alo
ízio Santos, Fátima Pelaes, Remi Trinta, Euler
Ribeiro, Pedro Pedrossian, João Paulo, Fernando
Coruja e Inácio Arruda - membros suplentes. Regis
trou presença ainda o Deputado Jorge Costa. Deixa
ram de registrar presença os Senhores Deputados
Badu Picanço, João Colaço, Márcio Bittar (ausência
por motivo de saúde), Sebastião Madeira, Flávio
Derzi, Paes Landim, Ben-Hur Ferreira, Celso Russo
manno, Fernando Gabeira, Paulo Baltazar e Pastor
Valdeci Paiva. Havendo número regimental, o Presi
dente declarou abertos os trabalhos: I - Discussão e
Votação das Atas das Reuniões Anteriores: Ata da
sexta reunião (ordinária), realizada em 19 de abril
de 2000 e Ata da sétima reunião (audiência pública),
realizada em 26 de abril de 2000. Dispensada a lei
tura a pedido do Deputado Fernando Gabeira. Após
a votação o Deputado Arlindo Chinaglia, com apoia
mento do Deputado Fernando Zuppo, requereu veri
ficação de votação. Em seguida, nos termos do § 32

do art. 185, do Regimento Interno, o Presidente de
terminou que a votação se processasse nominal
mente. Votaram favoravelmente à aprovação das
Atas os Deputados Luiz Bittencourt, Ricardo Izar,
Salatiel Carval .... J, Expedito Júnior, Luciano Pizzatto,
Ronaldo Vascopcellos, Arlindo Chinaglia, Fernando
Zuppo, Fátima Pelaes e Pedro Pedrossian. Finaliza
da a votação pela chamada nominal e verificada a
falta de quorum para deliberação, o Presidente en
cerrou a reuniãp às onze horas e quinze minutos. E
para constar, eu, Aurenilton Araruna de Almeida, ,
Secretário, lavrei a presente ATA que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente e enca-

minhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. Deputado Salatiel Canralho
(PMDB/PE), Presidente.

Ata da nona reunião (Audiência Pública), re
alizada em 9 de maio de 2000

Às quinze horas do dia nove de maio de dois
mil, reuniu-se, no Plenário 14, Anexo 11, da Câmara
dos Deputados, sob a presidência do Deputado Sa
latiel Carvalho, a Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, em reunião de Au
diência Pública "Discussão sobre os procedimentos
da designação do pantanal dos Estados do Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul como Sítio Ramsar".
Registraram presença os Senhores Deputados Sa
latiel Carvalho, Presidente, Ricarte de Freitas, Flávio
Derzi, José Borba, Luiz Bittencourt, Luciano Pizzat
to, Ben-Hur Ferreira, João Magno, Fernando Zuppo
e Régis Cavalcante - Membros Titulares - Marcos
Afonso - Membro Suplente. Deixaram de registrar
presença os Deputados Badu Picanço, João Colaço,
Luiz Ribeiro, Márcio Bittar, Sebastião Madeira, Ri
cardo Izar, Expedito Júnior, Paes Landim, Pedro Bit
tencourt, Ronaldo Vasconcellos, Arlindo Chinaglia,
Celso Russomanno, Fernando Gabeira, Paulo Baita
zar e Pastor Valdeci Paiva. Registraram presença
ainda os Deputados Fernando Mam;mi e João Gran~

dão. Compareceram os seguintes expositores:
WALMIR GABRIEL ORTEGA, Superintendente de
Planejamento Ambiental da Secretaria de Meio
Ambiente do Mato Grosso do Sul, representando o
Governador daquele Estado; Inah Simonette
Guitura, Diretora do Programa Nacional de Áreas
Protegidas da Secretaria de Biodiversidade e Flo
restas do Ministério do Meio Ambiente; Coronel
Marco Antônio Sarkis, Chefe da Divisão de Política e
Defesa Nacional da Secretaria de Política, Estraü~~

gia e Assuntos Internacionais do Ministério da De18
sa; Paulo Borges, Fiscal de Defesa Agropecuári;;!,
representando o Ministério da Agricultura e 010

Abastecimento; Everton Vargas, Chefe da Divisão
de Meio Ambiente do Ministério das Relações Exte~

riores; José Alex Botelo de Oliva, Assessor do Minis~

tro de Estado dos Transportes; José Antônio
Macedo Soares, representante do Ministro-Chefe do
Gabinete de Segurança Institucional; Walter
Coutinho Júnior, Diretor-Substituto de Assuntos
Fundiários do Ministério da Justiç~" Dando início à
reunião, o Presidente convidou os expositores para
tomarem assento à mesa dos trabalhos, aos quais
franqueou a palavra pelo prazo de dez minutos 'para
suas considerações iniciais. Findas as exposições, o
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Presidente concedeu a palavra ao autor do requeri
mento da presente reunião, Deputado Flávio Derzi.
Em seguida, fizeram uso da palavra os Deputados
Ben-Hur Ferreira, José Borba, Luciano Pizzatto e
João Grandão. Concluídos os debates, o Deputado
Flávio Derzi propôs o encaminhamento deI Indicação
da Comissão ao Poder Executivo paraI constituir
uma Comissão Interministerial para firmar uma posi
ção do Governo sobre o tema. Não havEmdo quem
quisesse mais fazer uso da palavra, o Presidente
agradeceu aos expositores, aos parlamentares, à
imprensa, assessores e demais participantes, decla
rando encerrados os trabalhos às dezessl9is horas e
cinqüenta e sete minutos. E, para constar, eu, Aure
nilton Araruna de Almeida, Secretário, lavrei a pre
sente ata, que depois de lida e aprovada, será assi
nada pelo Presidente e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados. _. Deputado
Salatiel Carvalho (PMDB/PE), PresidentH.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Car
valho) - Declaro abertos os trabalhos da presente
reunião de audiência pública da Comissão de Defe
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, re
querida pelo ilustre Deputado Flávio Der:zi, destina
da a debater os procedimentos de designação do
Pantanal dos Estados de Mato Grosso e lVIato Gros
so do Sul como Sítio da Convenção Ramsar de Áre
as Úmidas.

Dando início aos trabalhos, convido para tomar
assento à mesa os nossos convidados desta reunião
de audiência pública: Dr. Valmir Gabriel Ortega, Su
perintendente de Planejamento Ambientall, represen
tando nesta audiência a Secretaria de Meio Ambiente
do Estado de Mato Grosso do Sul e o Exmo. Sr. Go
vernador do Estado; Sra.lnah Simonetti Guatura, Di
retora do Programa Nacional de Áreas PrOttegida~, da
Secretaria de Biodiversidade e Florestas, do Mimsté
rio do Meio Ambiente, representando também o Mi
nistro do Meio Ambiente; Cel. Marco Antônio Sarkis,
Chefe da Divisão de Política e Defesa Naq,ional da Se
cretaria de Política, Estratégia e Assuntos Internacio
nais do Ministério da Defesa; Sr. Paulo BOlrges, Fiscal
de Defesa Agropecuária, representando nesta au
diência pública o Ministério da Agricultura e do Abas
tecimento; Sr. Everton Vargas, Chefe da Divisão de
Meio Ambiente do Ministério das Relações Exterio
res; Sr. José Alex Botelho de Oliva, Assessor do Mi
nistro de Estado dos Transportes, Sr. Eliseu Padilha;
Sr. José Antônio Macedo Soares, representando o
Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucio-

nal; e Dr. Walter Coutinho Júnior, Diretor-Substituto
de Assuntos Fundiários do Ministério da Justiça.

Esclareço que, devido ao elevado número ~e

expositores, inicialmente concederemos a cada um a
palavra por dez minutos para as exposições. Em se
guida passaremos a palavra ao autor do requerimen
to, Deputado Flávio Derzi, e por fim abriremos os de
bates, de acordo com a lista de inscrição, dispondo
cada inscrito de três minutos, facultadas a réplica e a
tréplica. Objetivando também facilitar a transcrição ta
quigráfica dos debates, solicito aos senhores convi
dados a gentileza de declinarem previamente seus
nomes.

Feitas essas considerações iniciais, passo a pa
lavra, por dez minutos, ao representante do Governa
dor do Estado de Mato Grosso do Sul, Dr. Valmir Ga
briel Ortega.

O SR. VALMIR GABRIEL ORTEGA - Boa tar
de. Inicialmente gostaria de cumprimentar o Deputa
do Flávio Derzi, autor do requerimento que originou
esta audiência pública, os demais componentes da
Mesa e deste plenário e o Deputado Salatiel Carva
lho, que preside esta Comissão.

O Ministério do Meio Ambiente também está
presente na Mesa e, ao final das exposições, fará
uma apresentação mais técnica da Convenção Ram
sar propriamente dita. O meu papel, como represen
tante do Estado, é expor o trabalho que já estamos
desenvolvendo em Mato Grosso e em Mato Grosso
do Sul, junto com o Ministério do Meio Ambiente. No
caso de Mato Grosso Sul, basicamente a partir do
ano passado, há um processo muito forte de integra
ção das nossas políticas estaduais com as políticas
do Ministério do Meio Ambiente, de forma a consoli
dar uma política para o Pantanal.

Essa política que temos coordenado - o Minis
tério do Meio Ambiente com os dois Estados - está se
conformando num grande programa que temos nego
ciado com o Banco Interamericano de Desenvolvi
mento. Trata-se do Programa Pantanal, que tem como
foco o esforço de implantar no Pantanal um modelo
de desenvolvimento com o qual possamos de fato sair
do velho discurso de desenvolvimento sustentável 
apenas um slogan, uma frase solta - e partir objetiva
mente para o desenvolvimento de atividades. Esse
programa visa aliar a fixação da população tradicio
nal, do homem pantaneiro a um programa de desen
volvimento sustentável, à conservação da natureza e
ao desenvolvimento do Estado, na perspectiva de as
sociar nosso desenvolvimento à conservação de um
bioma, como o bioma Pantanal, de importância fun-
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damental tanto para o Estado de Mato Grosso do Sul
quanto para os demais Estados e países vizinhos,
haja vista que essa é a maior área continental úmida
do planeta, de influência extremamente forte na dinâ
mica hídrica da região.

Esse esforço de buscar íi designação dessa
área como área Ramsar é parte do processo que vi
mos desenvolvendo, os dois Estados juntos com o Mi
nistério do Meio Ambiente, no sentido de traduzir, em
termos de ações efetivas, a compatibilização da con
servação ambiental com o desenvolvimento. No caso
do Pantanal, especificamente no Mato Grosso do Sul,
há uma grande contradição. Apesar de toda a imagem
que o Brasil vende do Pantanal, a ocupação ainda é
muito baixa. Trata-se de região cuja natureza é exube
rante e tem enorme potencial o desenvolvimento do
ecoturismo. No entanto, nos últimos anos, temos havi
do poucos esforços no sentido de desenvolver ações
para conservação da área.

Para citar um exemplo, a planície pantaneira no
Mato Grosso do Sul não tem nenhuma unidade de
conservação de uso indireto. Não temos absoluta
mente nenhum hectare de área preservada, de unida
de de conservação de uso indireto no Pantanal do
Mato Grosso do Sul, onde estão presentes dois ter
ços de toda a planície pantaneira. Uma demonstração
clara de conservação de uso indireto são os parques
nacionais, as reservas biológicas, as estações ecoló
gicas, e não há unidade federal nem estadual. A pri
meira unidade na bacia do Paraguai foi criada no ano
passado, como ato do Governadordo Estado de Mato
Grosso Sul. É o Parque Estadual do Taquari, na parte
do planalto. Está dentro da bacia pantaneira. Há no
Mato Grosso o Parque Nacional do Pantanal e uma
série de outras unidades, mas no Mato Grosso do
Sul, onde temos dois terços do Pantanal, não há qual
quer unidade de conservação. Vamos tentar, este
ano, recuperar esse atraso criando algumas unidades
na planície pantaneira. É só um exemplo de que deve
mos muito ainda ao Pantanal, em termos de ações
efetivas de conservação.

Os programas nos quais Mato Grosso do Sul e
Mato Grosso trabalham junto com o Ministério do
Meio Ambiente tentam recuperar um pouco essa dívi
da que temos com a planície pantaneira. Ou seja, pro
curam desenvolver ações efetivas de conservação
que se traduzam em áreas protegidas efetivamente,
como parques nacionais, parques estaduais, esta
ções e reservas biológicas. Mas também - por isso a
importância do reconhecimento como área Ramsar
que se traduzam nacional e internacionalmente, o

que é mais importante para nós neste momento, em
reconhecimento desse esforço dos dois Estados e da
União no Pantanal, para de fato aliar o desenvolvi
mento à conservação.

Por isso, ain~ no a-no passado, tanto o Gover
nador Dante de- Oliveira quanto o Governador José
Orcírio Miranda dos S~.''ltos enviaram carta ao Minis
tério do Meio Ambiente expondo sua posição
pró-designação-do Pantanal como área.Ramsar. De
pois de longo processo de discussão que tivemos no
Estado com instituições científicas, com organiza
ções não-governamentais, com representantes de

_Prefeituras e da comunidade local a respeito do que
Sigrufica a designação da área como Sítio Ramsar e
da importância disso para o Estado, ou seja, sobre o
que significa o reconhecimento internacional dessa
área como área úmida de importância internacional, e
de que forma isso pode agregar-se ao esforço que
Estados e União vêm fazendo na região, no sentido
de compatibilizar a conservação e o desenvolvimen
to, os dois Governadores, juntamente com suas Se
cretarias de Estado de Meio Ambiente e o Ministério
do Meio Ambiente, firmaram posição no sentido de
agregar esforços para que consigamos designar o
Pantanal como área Ramsar.

Muito mais do que agregar simplesmente mais
um título, mais um símbolo, mais um carimbo de reco
nhecimento ao Pantanal como área de turismo e la
zer, porque aárea hoje já é marca conhecida nacional
e internacionalmente - é forte referência no Brasil o
Pantanal; quando se fala em Mato Grosso do Sul e
Mato Grosso, a imagem que se forma muito rapida
mente é a do Pantanal-, temos de associar-lhe o ca
rimbo de reconhecimento de que os Estados e a
União estão tendo essa responsabilidade e se esfor
çando para de fato conservar essa área, garantindo o
desenvolvimento e a qualidade de vida da população
que lá vive.

Na nossa perspectiva, a designação dessa área
como área Ramsar é muito mais uma forma de reco
nhecimento de um trabalho que já está sendo feito. A
única "exigência", entre asp~s, que a Convenção faz é
justamente que uma área reconhecida internacional
mente como Sítio Ramsar tenha um planejamento no
sentido de compatibilizar conservação com desenvol
vimento. Os dois Estados e a União já vêm fazendo
um esforço muito grande para chegar a Isso. O que
pretendemos com essa designação é buscar reco
nhecimento e agregar qualidade a esse esforço que a
União e os dois Estados estão fazendo.
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Minha idéia é ser rápido. O Ministério do Meio
Ambiente vai apresentar dados mais técnil::os sobre a
Convenção de Ramsar propriamente dita. Meu papel
é marcar a posição dos dois Governos. Falo particu
larmente em nome do Governo do Mato do Grosso
Sul, mas também foi firmada uma carta do Governa
dor Dante de Oliveira expondo publicamente a sua
posição. Então, meu papel era esse.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Agradeço ao ilustre representante do Governo
do Estado de Mato Grosso do Sul a participação e pas
so, de pronto, a palavra ao representante dn Secretaria
de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais do
Ministério da Defesa, Cel. Marco Antônio Sarkis.

O SR. MARCO ANTONIO SARKIS -- Boa tarde.
Nossa exposição será breve, apenas para marcar a
posição do Ministério da Defesa quanto à inclusão ou
não da área do Pantanal como Sítio Ram:sar.

Trata-se de uma área que interessa de perto ao
Ministério. Nela temos oito unidades militares, incluin
do o Distrito Naval de Ladário, sem contar com os pelo
tões que ficam na fronteira, o que daria em torno de 22
unidades militares, quartéis e pelotões de fronteira.

Temos dezesseis municípios dentro da área do
Pantanal. Desses, sete estão na área de Mato Grosso
- e temos uma unidade militar em Cáceres. Na área
de Mato Grosso do Sul temos Porto Murtinho, Corum
bá, Coxim, Aquidauana, Miranda, sem falar em Forte
Coimbra, que está no interior do Pantanal - é uma
unidade histórica, tradicional.

A opinião do Ministério da Defesa é que a inclu
são ou não do Pantanal como Sítio Rarnsar tem de
ser objeto de uma análise mais detalhada, para verifi
car quais as implicações que adviriam dessa inclusão.
A proposta do Ministério da Defesa - e aí não esta
mos vendo só o problema ambiental, mais outras im
plicações - envolve outros Ministérios, como o Minis
tério do Transporte e, principalmente, o Ministério das
Relações Exteriores e o Ministério da Agricultura. De
veria haver uma reunião interministerial para verificar
quais seriam as implicações da inclusão ou não da
área do Pantanal como Sítio Ramsar.

Temos de levar em conta também o problema
dos países lindeiros. O Paraguai e a Bolívia comparti
lham da mesma bacia hidrográfica, e o art. 5Q da Con
venção diz que qualquer esforço de desenvolvimento
ou qualquer ação naquele Sítio Ramsar tem de ter
anuência dos países que compartilham a mesma ba
cia. No nosso caso são Paraguai e Bolívil:i.

Tomar uma decisão de forma açodada é temerá
rio. Tem de haver uma reunião, tem de haver consenso
para fornecer subsídios ao Governo quanto à inclusão
ou não da área do Pantanal como Sítio Ramsar.

Era o que tinha a dizer.
e SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Agradeço ao Cel. Sarkis.
Dando seqüência a esta fase de exposições,

passo a palavra ao DI'. Paulo Borges, que representa
a visão do Ministério da Agricultura e do Abasteci
mento nesta audiência pública.

e SR. PAULO BORGES - Sr. Deputado Salatiel
Carvalho, digno Presidente desta Comissão; colegas
dos demais Ministérios aqui representados; Srs. De
putados; senhoras e senhores; a nossa manifestação
em nome do Ministério da Agricultura e do Abasteci
mento também será breve. Queremos endossar a
proposta feita pelo ilustre Cel. Marco Antônio Sarkis,
Chefe da Divisão de Política e Defesa Nacional da Se
cretaria de Política, Estratégia e Assuntos Internacio
nais do Ministério da Defesa, no sentido de que este
assunto seja melhor estudado e de que se crie uma
comissão interministerial para sua análise, em face
das várias implicações que uma medida dessa natu
reza trará para a região.

Especificamente no tocante à agricultura, li com
atenção todos esses aspectos relacionados à Con
venção Ramsar no Brasil, que está no site do Ministé
rio do Meio Ambiente, depois li a Convenção Ramsar
de Áreas Úmidas, que foi editada por uma ONG inter
nacional, a WWF. De fato, não vi nenhuma referência
à questão da produção agrícola inserida no contexto.
Vi apenas leves manifestações a respeito.

Evidentemente, necessitamos analisar com
mais profundidade o desenvolvimento da agropecuá
ria na região, dentro desse contexto. Até vamos ouvir,
ainda em função disso, os centros da Embrapa que
atuam na região, especificamente o Centro de Pes
quisa Agropecuária do Pantanal, situado em Corum
bá, Mato Grosso do Sul, e os outros centros, como o
Centro de Pesquisa Agropecuária do Oeste, situado
em Dourados, Mato Grosso do Sul; o Centro Nacional
de Pesquisa de Gado de Corte, situado em Campo
Grande, Mato Grosso do Sul; e o Centro Nacional de
Pesquisa, Monitoramento e Avaliação do Impacto
Ambiental, de Jaguariúna, em São Paulo. Entende
mos que esses centros também devem ser ouvidos,
pelo reflexo que uma medida dessa natureza traria
para o desenvolvimento da agropecuária na região.
Vejam que, quando estou falando em agropecuária,
falo no âmbito de um esquema de agricultura susten-



Agosto de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 16 43633

tável, não é de agricultura a qualquer preço. Então, na
realidade, precisamos também ouvir a Embrapa eaté
os centros de pesquisas estaduais a respeito - a
Empaer de Mato Grosso do Sul e a Empaer de Mato
Grosso.

No site do Ministério do Meio Ambiente, há dois
pontos para os quais gostaria de chamar a atenção. O
primeiro deles é relativo ao texto que fala sobre os com
promissos do Brasil frente à Convenção de Ramsar:

A Convenção não é uma agência internacional
•reguladora e não tem a pretensão de impor nenhum
-tipo de restrição ou condição que afete a soberania
dos países.

Entretanto, vou adiante e vejo uma outra parte
que fala sobre as zonas úmidas para o futuro. Sobre a
WFF, que é um fundo de financiamento, encontro:

Essa iniciativa promove a implantação do con
ceito de uso racional e uso sustentável das zonas
úmidas mediante fortalecimento da capacidade dos
países de manejar os recursos das zonas úmidas no
futuro e contribuindo para a integração da conserva
-ção--e-maneje-dessas áreas com o_proce~.9 de de
senvolvimento. Todas as atividades propostas devem
seguir os princípios, as recomendações e as orienta
ções da Convenção da Ramsar.

Então, como não sabemos quais são esses
princípios, recomendações e orientações, gostaría
mos de conhecê-los, para ver se, inclusive, não ferem
a soberania Iiacional.

Eram as palavras que nós gostaríamos de pro
nunciar em nome do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, dizendo que, de fato, no momento,
não temos condições de nos manifestar nem favorá
vel nem desfavoravelmente, porque nos faltam ele
mentos para tal. Assim que tenhamos esses elemen
tos, e se for acolhida essa sugestão de que se discuta
esse problema em âmbito de comissão interministeri
ai, poderemos inclusive formar uma opinião, se for
possível, consensual a respeito do assunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Obrigado a V.Sa.

Dando prosseguimento à fase de exposições
desta audiência pública, passamos a palavra ao re
presentante do Ministro de Estado dos Transportes,
Dr. José Alex Botelho de Oliva, que trará a posição do
Ministério dos Transportes.

Tem V.Sa. a palavra.
OSR. JOSÉ ALEX BOTELHO DE OLIVA - Mui

to obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de, na figura
do Presidente, cumprimentar a todos da Mesa e ao
plenário.

Quero informar que a posição do Ministério dos
Transportes é muito clara, quando defende os seus
objetivos. E vou reforçar a posição do Coronel Marco
Antônio, quando solicita uma reunião interministerial
no sentido de que esse assunto seja amplamente de
batido, esclarecido, e de que possam ser sanados
quaisquer tipos de dúvidas quanto à sua aplicabilida
de em áreas do Pantanal.

O Pantanal representa uma área estratégica
para o País, significa muito para a nossa soberania, e
não podemos questionar este ponto sem um embasa
mento, sem ter tido tempo de estudar e discutir esses
assuntos com calma e serenidade, para, então, ter
mos forte posicionamento a favor ou contra.

No momento, o desconhecimento sobre o tema
e aforma que está nos parecendo um pouco açodada
de apresentar o assunto indicam que não se deve le
vá-lo adiante, mas, sim, que devemos parar um pou
co, repensar o projeto, discuti-lo melhor entre os Mi
nistérios, retirar uma posição consensual e só então
vir a esta Comissão para uma discussão mais ampla.

Quero lembrar que a área do Pantanal já é moti
vo Oã forma.-çãlH:teum comitê intergovemamental da
Hidrovia Paraguai-Paraná e reúne os cinco países
fronteiriços.

Temos a implantação da Hidrovia Para
guai-Paraná, que tem sido motivo de grandes con
frontos com a área ambiental, principalmente com as
ONG, porque com o meio ambiente não temos pro
blema. Estamos tendo problemas com a má interpre
tação ou, usando a palavra lato sensu, a ignorância
dos argumentos utilizados, por intermédio das ONG,
para imputar ao empreendimento da hidrovia respon
sabilidade que não lhe cabe.

Então, o Ministério dos Transportes tem uma
posição clara quanto a difundir um conhecimento a
respeito dos projetos desenvolvidos por ele na área,
que são auto-sustentáveis, respeitam a lei ambiental
e são feitos em parceria com o Ministério do Meio
Ambiente.

Imputam-nos responsabilidades e ônus que não
são do Ministério dos Transportes e distorcem verda
des, o que as-tornam absolutamente inverídicas.

Portanto, esse processo deve ser ampla e clara
mente discutido, de forma cristalina e transparente,
para que não haja dúvida nas colocações futuras.

É essa a nossa posição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigado a V.Sa., Dr. José Alex. Continuando
nossa fase de exposições, yamos ouvir o represen
tante do Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança
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Institucional, o Ministro Macedo Soares. Tem V.Sa. a
palavra.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO MACEDO SOARES 
Boa tarde. Quero cumprimentar a todos e ao nosso
Presidente da Comissão. Meu nome é Macedo Soa
res. Sou funcionário do Itamaraty, mas represento
aqui o Gabinete de Segurança Institucional da Presi
dência.

Temos no Gabinete de Segurança Institucional
- GSI, uma relação muito especial com a área do

- Pantanal, emTaZão de boa-paFte aa área seJ:.falxade
fronteira.

Tomei a liberdade de distribuir toda ,a legislação
sobre faixa de fronteira. Inclusive, este é um assunto
que, curiosamente, liga o GSI ao Poder Legislativo,
porque o GSI é a Secretaria Executiva dia Conselho
de Defesa Nacional, do qual fazem parte () Presidente
da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal.

Da nossa experiência no trato com a faixa de
fronteira, temos um tratado inserido na Constituição,
que prãvê 150 qailômetros-de-faixa intema. -Então, o
novo Sítio Ramsar proposto estaria em boa parcela
situado na faixa de fronteira. Como os s/3nhores ob
servarão na legislação distribuída, é um item de legis
lação que tem de ser levado em consideração, quan
do o assunto for tratado.

Especificamente, ainda sob o pontel de vista de
segurança institucional, temos várias preocupações
com a região e com a possibilidade de ser colocada
como Sítio Ramsar a totalidade do Pantanal.

Em primeiro lugar, temos a presenç:a crescente
do narcotráfico e de delitos conexos na re,gião. Temos
o fato de que essa região será necessiariamente o
cerne ou um dos mais importantes fundamentos na
futura integração sul-americana.

A seguir, temos também toda uma Irelação com
os vizinhos - uma relação antiga e delicada que deve
ser levada em conta. Ou seja, a designação de Sítio
l:{amsar não é um ato bilateral, mas tem de levar em
~.,jnta também as políticas dos países vi2:inhos.

Apoiaria plenamente o que disseram os repre
sentantes do Ministério da Defesa e do Ministério dos
Transportes, pois existem sérias dúvidas sobre o fato
de já termos as informações necessáriaE~ para tomar
essa decisão. Temos sérias dúvidas sobre a conve
niência mesmo de colocar a totalidade do Pantanal
COr.IO Sítio Ramsar. Primeiro, porque nã.o é uma re
gião homogênea - há uma variedade de sub-regiões
com problemas diferentes e que devem ser levados
em conta. É uma região com regimes jurídicos dife
rentes, na medida em que há territórios indígenas e

faixas de fronteira. Enfim, tem problemas de seguran
ça e de defesa.

Se a minha contagem estiver certa, temos 22
instalações militares na área do Pantanal, que vão
desde grupamento de fuzileiros até pequenas unida
des de proteção ao vôo. Ou seja, é um tema extraordi
nariamente complexo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Perdão por interrompê-lo. São quantas unida
des?

O SR..JOSÉ ANTONIO MACEDO SOARES 
Peço perdão se a minha contagem não estiver certa,
mas são 22 instalações pertencentes a oito organiza
ções militares, como citou o representante do Ministé
rio da Defesa - algumas maiores e algumas com ape
nas doze homens, atuando como unidades de prote
ção ao vôo.

Preocupa-nos sobretudo o fato de colocarmos o
Pantanal como um todo - área que corresponde à de
vários países europeus - como Sítio Ramsar, pois até
que-pontavamos cfistalizara possibiUdade...de alterar
o nosso planejamento para a região? Até que ponto,
como Estado brasileiro, poderemos mudar as coisas
ou planejar outras para a região? Qual éa experiência
da Convenção de Ramsar até hoje?

No caso brasileiro, temos sete áreas designa
das. E eu pergunto: essas áreas obtiveram algum be
nefício específico por terem sido designadas como
Ramsar? Se a minha informação estiver correta, há
mil áreas no mundo inteiro designadas como Sítios
Ramsar. A nossa preocupação é: até que ponto, ao
designarmos uma área como Ramsar, não a transfor
maremos em um parque nacional? Obviamente, a
convenção tem uns (ininteligível), como a preserva
ção da soberania. Mas até que ponto vamos cristali
zar o futuro dessa região? Até que ponto vamos trans
formar essa área numa espécie de parque nacional
que não possa ser tocado, como se fosse uma região
desabitada, quI:. não tem gente e problemas?

Resumindo a posição do Gabinete de Segu
rança Institucional, estaríamos plenamente a favor
de uma nova rodada de debates para discutir a
questão, numa reunião interministerial, mas, neste
momento, analisando o assunto com os dados de
que dispomos, temos sérias dúvidas sobre a conve
niência de designação do Pantanal como um todo
como Sítio Ramsar.

Muito ,obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigado, Ministro Macedo Soares.
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Prosseguindo, passamos a palavra ao Dr.
Everton Vargas, Chefe da Divisão de Meio Ambiente
do Ministério das Relações Exteriores. Tem V.Sa. a
palavra.

O SR. EVERTON VARGAS - Muito obrigado.
Sr. Presidente. Srs. Parlamentares, senhoras e se
nhores, desejaria iniciar dizendo que esta questão
da inscrição de parcelas do território brasileiro em
listas estabelecidas com base em tratados internaci
onais constitui-se em um exercício de soberania do
,Estado. Portanto, implica responsabilidades a serem
assumidas prioritariamente pela União perante a co-

• munidade internacional. No entender do Itamaraty,
as decisões sobre esta matéria requerem detida
consideração de todos os pontos de vista envolvidos
e estreita coordenação entre os setores competen
tes do Governo.

Isso se dá mediante amplo processo de consul
tas internas e também mediante consultas como a
promovida por esta Comissão na tarde de hoje. Espe
cificamente em relação à inscrição do Pantanal na
Convenção Ramsar. fomos consultados às vésperas
da conferência realizada entre as partes em uma con
venção no ano passado. por meio de um aviso recebi
do do Ministério do Meio Ambiente, no dia 30 de abril,
sendo que a reunião ocorreria a partir do dia 10 de
maio de 1999. Imediat.:.mente o Itamaraty deu início
ao necessário processo de consultas sobre o assun
to. Todavia. dada a complexidade da matéria, não foi
possível concluir esse processo de consultas a tempo
de se dar instrução à delegação que compareceu à
VII Conferência das Partes da Convenção Ramsar.

O Itamaraty promoveu. no dia 26 de maio de
1999. uma reunião de consulta à qual comparece
ram o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dos
Transportes, o antigo Ministério Extraordinário de
Projetos Especiais. a Casa Militar da Presidência da
República. Na ocasião. foi ponderado que era neces
sária consideração mais profunda da matéria antes
que houvesse decisão definitiva do Governo sobre o
assunto.

Foram solicitadas ao Ministério do Meio Ambi
ente informações sobre a implementação da Conven
ção Ramsar no Brasil e elas foram enviadas aos dife
rentes órgãos que participaram da reunião. Inclusive,
era intenção do Itamaraty convocar nova reunião. To
davia houve uma reforma ministerial em julho do ano
passado, na qual se realizou uma redistribuição de
competências dentro da administração pública, e foi
também reiniciado o processo de consultas internas.

Isso se reflete inclusive na própria composição desta
Mesa hoje.

O Itamaraty tem trabalhado, tem feito contatos
com vários Ministérios, recebeu algumas contribui
ções e notou que ainda não existe consenso dentro
do Governo em relação à proposta de se inscrever o
Pantanal na lista de Ramsar. O Itamaraty considera
que. sendo uma decisão que envolve o exercício da
soberania do País. é uma decisão que requer cuida
dosa consideração, levando em conta que o Pantanal
constitui uma região de interesse estratégico para o
Brasil. em virtude de sua riqueza em matéria de re
cursos hídricos, biodiversidade. presença humana e
de sua situação de defesa. como foi abordado por ou
tros colegas. Portanto, não se pode tomar uma deci
são unilateral sobre isso.

O Itamaraty sempre esteve aberto a continuar
com as consultas. Inclusive estamos abertos a cele
brar a reunião sugerida aqui pelo representante do
Ministério da Defesa. Fazemos apenas uma conside
ração de que seria útil, para que uma reunião dessas
ocorresse. que os estudos fossem aprofundados, a
fim de que não apenas voltássemos a uma reiteração
de posições tradicionais. Tendo em vista que a com
petência do Itamaraty é. por determinação constituci
onal, a condução das relações exteriores do Brasil.
em assessoria ao Presidente da República. temos
esse cuidado de alertar para que tenhamos um con
senso interno antes de elevar o assunto à considera
ção superior.

Como já disse. estamos dispostos a continuar
esse entendimento. mas é necessário - e considera
mos fundamental- que haja consenso dentro do Go
verno antes de uma decisão definitiva sobre a maté
ria.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigado a V.Sa.
Passamos agora a palavra ao Ministério do

Meio Ambiente, na pessoa da Ora. Inah Simonetti, Di
retora do Programa Nacional de Áreas Protegidas. da
Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Tem V.Sa. a
palavra.

A SRA. INAH SIMONETTI GUATURA - Boa
tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os demais
Parlamentares presentes. na pessoa do Presidente
da Comissão. Na verdade. pedi para falar por último,
invertendo a pauta, porque, sem dúvida nenhuma. só
nós estamos a favor dessa proposta. Entretanto. o Mi
nistério do Meio Ambiente não está fechado para as
discussões. Muito pelo contrário. Tanto que estamos
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hoje nesta Comissão, a pedido do Deputado Flávio
Derzi, prontos para continuar este diálogcl, sem dúvi
da, fundamental.

O Ministério do Meio Ambiente tem élbsoluta se
gurança em relação à proposta de designação do
Pantanal como Sítio Ramsar. As observações feitas
pelos demais representantes dos Ministérios estão,
na verdade, pautadas em desconhecimentos sobre o
assunto. Temos apoio dos Estados e a proposta é tec
nicamente viável. Há sete áreas no Brasil designadas
como Sítios Ramsar, e a convenção impõe med.idas a
serem adotadas não só pela União, mas 1também por
toda a comunidade, em respeito ao meio ambiente.

Na verdade, o § 42 do art. 225 da Gonstituição
Federal estabelece que o Pantanal é patrimônio naci
onal e que incumbe a todos o cumprimento da lei e a
dedicação especial a essa região. Além disso, a con
venção foi ratificada pejo Brasil. Há também o Decreto
Legislativo nQ 1.905, de 1996, que define o que deve
mos fazer em relação às áreas úmidas existentes no
Brasil. Não estamos impondo nenhum tipo de coer
ção aos nossos parceiros, até porque somos Governo
em função disso, mas temos condições de esclarecer
o que diz a convenção, quais os compromissos assu
midos e quais os compromissos legais. Não estamos
fazendo nada além de cumprir a lei.

A proposta encaminhada no sentido de se apro
fundar o debate, sem dúvida, é a mais viável. Houve
questionamento a respeito da convenção e gostaria
que todos pensássemos, antes de nos reunirmos pro
ximamente, sobre a mudança do Plano Plurianual do
Governo Federal, o PPA-2000/2003, que cristalizou 
e aqui não me refiro ao engessamento - () conceito de
que o Brasil tem de ter seu desenvolvimEmto pautado
na sustentabilidade. A questão agrícola, de desenvol
vimento e de ocupação territorial não pode mais ser
feita em bases que não sejam sustentliveis. Nesse
sentido, é preciso muita clareza para não termqs nas
próximas discussões o preconceito de achar ~ue o
Ministério do Meio Ambiente existe para engessar o
desenvolvimento do País. Muitas vezes é assim que
somos vistos pelos demais órgãos do Glwerno Fede
ral. O Ministério dos Transportes, por exemplo, tem re
alizado estudos de impacto ambiental, relatórios de
impacto ambiental; ou seja., estamos num processo
de desenvolvimento e cristalização de um novo con
ceito. Acho factível, possível e necessálrio estarmos
com nossos espíritos desarmados nas próximas reu
niões, partindo apenas do conhecimento.

Com relação ao questionamento 113ito, quero di
zer que a designação de uma área é o estabeleci-

mento do compromisso de fazer o necessário para a
manutenção de sua qualidade, promovendo seu de
senvolvimento sustentável, o que significa manter.as
características ecológicas locais - e não é engessa
mento. O País se compromete a fomentar pesquisas,
intercâmbio de dados e publicações relativas ao
tema.

Já há vários órgãos participando do sistema de
informações geográficas sobre o Pantanal. É óbvio
que a disponibilização desses dados depende do in
teresse do Brasil. Não somos obrigados a disponibili
zá-los. Estou mencionando isso em função de um
questionamento dirigido ao Ministério do Meio Ambi
ente. Portanto, não precisamos mudar o uso. Não se
trata de um tipo de unidade de conservação. É uma
área protegida, sim, como deveria ser o Brasil como
um todo.

O Ministério, sem dúvida nenhuma, gostaria de
capitanear esse processo de discussão junto aos de
mais Ministérios presentes, para que possamos con
solidar e uniformizar essa proposta no âmbito do Go
verno Federal.

Quanto à consulta aos demais Estados sobe
ranos, Paraguai e Bolívia, não podemos fazê-lo,
pois cabe ao Ministério das Relações Exteriores.
Além disso, estarramos nos precipitando numa con
sulta aos dois Estados, porque não temos consen
so internamente.

Era isso basicamente o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigado, Ora.
Consulto o representante do Ministério da Justi

ça, Dr. Walter Coutinho, se gostaria de fazer uso da
palavra. (Pausa.)

Agradeço-lhe a presença. V.Sa. também terá li
berdade de participar dos debates, caso queira fazer
alguma pergunta as expositores.

Vamos passar à última parte da nossa audiên
cia pública, com a intervenção dos Srs. Parlamenta
res, iniciando pelo autor do requerimento, nobre De
putado Flávio Derzi, originário de Mato Grosso do
Sul, um dos Estados que, em conjunto com o Estado
do Mato Grosso, já propôs ao Ministério do Meio
Ambiente a inclusão da área do Pantanal como Sítio
Ramsar.

No meu entender, Deputado Flávio Derzi, o re
querimento de V.Exa. tem alta propriedade, porque,
pelas informações que temos, essa convenção inter
nacional é a única existente, já com a p'articipação de
mais de cem parses, e o Brasil já há alguns anos fez
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sua adesão a ela - parece-me que em 1996; portanto
há quatro anos.

O assunto reveste-se de maior importância
quando levamos em consideração o fato de que a
área do Pantanal, também pelas informações de que
dispomos, é a maior área úmida do mundo. Se esta
mos falando de uma convençãó cujo objetivo é a pre
servação dessas áreas úmidas, esse dado já é alta
mente emblemático.

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, através do requerimento de
V.Exa., Deputado Derzi, está prestando grande servi
ço ao País. Primeiro observamos o desentrosamento
da área governamental. As preocupações apresenta
das pelos Ministérios da Defesa, da Agricultura e do
Abastecimento, dos Transportes e pela área de segu
rança institucional do Governo são, sem dúvida, alta
mente legítimas. Talvez não sejam adequadas em
função do que vem a ser a convenção. Parece-me que
a designação do Pantanal como Sítio Ramsar não
significa que o País ficaria subjugado a algum comitê
ou órgão internacional, já que a convenção é um ór
gão eminentemente aberto. Parece-me que a inclu
são representaria grande avanço para o Brasil- com
certeza seria o país integrante dessa convenção a ter
a maior área designada como Sítio Ramsar.

Deputado Flávio Derzi, esta audiência pública
tem um mérito tão extraordinário que não se esgota
aqui. Como Presidente desta Comissão, faço questão
que este assunto volte a fazer parte das nossas dis
cussões. É altamente legítimo e apropriado envolver
os Ministérios do Meio Ambiente e das Relações
Exteriores neste debate, já que se trata de convenção
internacional de adesão ao que foi estabelecido em
fórum, do qual o Brasil faz parte há quatro anos. Esse
debate deve avançar no Executivo. E esta Comissão,
em breve, terá posição mais consentânea ao Gover
no, porque as dúvidas estarão devidamente esclare
cidas pelos Ministérios.

Não tenho dúvida de que V.Exa., como digno re
presentante da bancada de Mato Grosso do Sul, cer
tamente solicitará que a Comissão volte a se reunir,
para que tenhamos posição e entendimento mais cla
ros sobre a importância para o Brasil da inclusão do
Pantanal como Sítio Ramsar.

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI- Sr. Presi

dente, Srs. Deputados, cumprimento os brilhantes ex
positores, representantes dos Ministérios e do Gover
no do Estado de Mato Grosso do Sul. Como Parla
mentar sul-mato-grossense, pantaneiro e da frontei-

ra, produtor rural no Pantanal e nascido na histórica
Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, ouço as
suas palavras eprincipalmente vejo a sua atitude com
muita satisfação e agradecimento.

Sem dúvida, esta audiência pública revela-se da
maior importância: Recebemos o representante do
Governo de Mato Grosso do Sul, nosso Superinten
dente de Planejamento Ambiental, Dr. Valmir Gabriel
Ortega, técnico do mais alto gabarito, que expôs de
forma clara a posição dos Governos de Mato Grosso
do Sul e de Mato Grosso. Os Governadores dos dois
Estados desejam a inclusão do Pantanal como Sítio
Ramsar, sobretudo após os estudos realizados pelos
técnicos das Secretarias afins - e fui Secretário de
Agricultura de Mato Grosso do Sul durante muitos
anos -, principalmente agora, neste momento em que
o Pantanal sul-mato-grossense é patrimônio mundial
e não apenas patrimônio do País.

O Governo Federal, através do Ministério do
Meio Ambiente, vem dando atenção especial à região
e promovendo ações efetivas para a preservação e o
desenvolvimento sustentável do nosso Estado.

Estou confortável para testemunhar aqui - pois
não somos da mesma corrente política - que o nosso
Governador, José Orcírio dos Santos, o Zeca do PT,
vem priorizando o Projeto Pantanal, de braços dados
com o Governador Dante de Oliveira. É um projeto
tecnicamente aprovado pelo 81D, com a chancela do
Governo Federal. O Presidente da República, dada a
impossibilidade da assunção do endividamento por
parte dos dois Estados, federalizou esse programa.
Vemos o Governo do Zeca do PT engajado, dando o
melhor de seus esforços, com a participação de toda
a equipe, para a viabilização imediata desse Projeto
Pantanal, grande programa de preservação ambien
tai, de melhoria da qualidade de vida da população
pantaneira, com efeitos econômicos, como o desen
volvimento do ecoturismo, fundamental para o desen
volvimento do Estado.

Vejo com satisfação a postura de V.Exa., Sr. Pre
sidente, e quero agradecer-lhe a maneira ágil com
que marcou esta audiência pública, da maior impor
tância, porque não vimos, por parte dos representan
tes, quer do Itamaraty, quer do Ministério dos Trans
portes - que hoje tem grandes preocupações com re
lação ao meio ambiente, principalmente no Estado de
Mato Grosso do Sul -, quer da Secretaria de Inteli
gência do Ministério da Defesa, quer do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, posicionamento con
trário, mas sim de desconhecimento do projeto e de
preocupação com a unificação do discurso.
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o Ministério da Defesa dispõe de unidades,
como o posto militar do Porto fndio, encravado no
Pantanal, e outras tantas que conheço. N,ão entendo
por que a designação do Pantanal como SlÍtÍo Ramsar
pode intervir na segurança nacional e no relaciona
mento com os países vizinhos. Sentimos hoje o Para
guai e a Bolívia absolutamente abraçados com o
Estado de MElto Grosso do Sul, no sentido de preser
var o Pantanal. Como bem lembrou o nosso Presiden
:e, o Pantanal é a maior área úmida continental do
mundo, sendo que 70% encontram-se em território
nacional.

Entendo, Sr. Presidente, que esta é uma reunião
de ajustes. Quero cumprimentar o reprel3entante do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento pela
pertinência de suas observações. A Embrapa é um
patrimônio que orgulha o Pantanal
sul-mato-gtossense. O centro da Embrapa vem reali
zando um trabl:lIho excepcional e já tem dados imedi
atos para apresentar. É um parceiro em todas as
ações no Pantanal, bem como o centro de pecuária
de corte, em Campo Grande, pois a pecuária é a ativi
dade rural mais compatível com a pres.ervação do
pantanal sul-mato-grossense.

Portanto, Sr. Presidente, aproveito a oportunida
de para agradecer a todos a participação e para pedir
o apoio de V.Exa. e de todos os membros desta Co
missão - está aqui ao meu lado um brilhante repre
sentante do -povo sul-mata-grossense, iQ Deputado
Ben-Hur Ferreirá - no sentido de que seja aprovado
um requerimento a fim de que o Executivo nomeie
imr,iatamente essa comissão interministerial, que
ter ~razos previstos para concluir os tr:abalhos. Te
nh certeza de que o Ministério do Meio Ambiente 
conheço de sobra a competência da Ora. - terá condi
ções de parti6ipar ativamente, dando maior visibilida
de às razões que nos levam a lutar pela designação
do Estado de Mato Grosso do Sul como Sítio Ramsar.

Deixá meus cumprimentos à Ora. , que, tenho
certeza, será uma companheira, como telm sido, nes
sa batalha. Peço ao Dr. Valmir que tramlmita ao Go
vernador que a bancada de Mato Gros.so do Sul e
este Parlamentar, que fala como ex-Presidente desta
Comissão, estarão à sua disposição para dar-lhe o
apoio político necessário. É fundamental a participa
ção do nosso Presidente, Deputado SaJatiel Carva
lho, no sentido de exercer a pressão política legítima
para agilizar a instalação dessa comissião e o anda
mento dos trabalhos.

\ :>Ito a afirmar que, como Parlamentar
sul-mE l-grossense, pantaneiro e da fronteira, conhe-

cedor profundo da realidade tanto da área de segu
rança quanto da de relações exteriores, tanto da área
de defesa quanto da de agricultura, posso garantir a
cada um dos senhores que a designação do Pantanal
como Sítio Ramsar, sem dúvida nenhuma, será um
grande benefício ao desenvolvimento au
to-sustentado daquela rica região brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigado, nobre Deputado Flávio Derzi.
Passo a palavra a um outro ilustre membro titu

lar desta Comissão do Meio Ambiente, o nobre Depu
tado Ben-Hur Ferreira, do PT de Mato Grosso do Sul.
Tem S.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO BEN-HUR FERREIRA - Sr.
Presidente, Deputado Salatiel Carvalho; autoridades
componentes da Mesa; Deputado Flávio Derzi;; se
nhoras e senhores, quero, a exemplo do que fez o De
putado Flávio Derzi, externar uma preocupação cen
trai a respeito deste tema hoje debatido, da inclusão
do Pantanal como Sítio Ramsar. Cada vez mais estou
convencido - e acho que a própria escolha dos expo
sitores reflete isso - de que deve haver várias visões
sobre o tema. É importante a presença dos represen
tantes do Itamaraty, dos Ministérios dos Transportes,
da Defesa, do Meio Ambiente e da área de segurança
institucional do Governo, porque entendo que temos
de acostumar-nos à idéia de haver diálogo, em qual
quer assunto que for tratado, nas diversas áreas, com
base em vários pontos de vista, para que possamos
fazer uma ponte entre os diversos interesses. Enfim,
acho que não há nenhum problema em relação a isso.
Então, começo otimista a minha fala.

Entretanto, quero dar um exemplo. Talvez não
seja o mais pertinente, mas é o que me vem à cabeça.
Tivemos nesta Casa um triste exemplo - e espero
que não aconteça com essa convenção sç>bre áreas
úmidas -, que foi a questão do Estatuto do Indio. Essa
também é matéria que envolve diversos Ministérios. A
discussão sobre o Estatuto do fndio, necessariamen
te, tem de se travar entre diversas áreas do Governo,
com um diálogo que vise produzir consenso, mesmo
que seja um consenso mínimo. No entanto, o Estatuto
do Índio está parado nesta Casa há nove anos. Só
agora estamos desencadeando um processo e, até
onde sei, com profundas divergências na área do Go
verno.

Acho que a divergência e a pluralidade fazem
parte de qualquer assunto complexo, mas entendo
também que tem de haver um limite para isso. Temos
de trabalharcom prazo, com agenda, com Comissões
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que tenham tempo para fazer um relatório, senão cor
remos o risco de desmoralizar o Parlamento e mesmo
essas convenções. Quem, em sã consciência, pode
defenderque o Estatuto do índio leve nove anos para
do nesta Casa e que o Brasil acabe, nos festejos - ou
mesmo nos protestos - dos seus 500 anos, revelando
para o restante do mundo o fato de não ter legislação
moderna sobre a questão indígena?

Não quero dizer que o Estatuto não envolva di
versos interesses, debates, mas se tem de dar um

•tempo para as idéias amadurecerem. Concordo com
a alegação de que já fomos muito precipitados, Sr.
Presidente, e acho que temos dªl~er as coisas de
tal sorte que a comunidade se interesse, que não seja
só uma criação formal, mas que realmente faça parte
da cultura e da consciência do nosso povo. Agora, um
prazo como o do Estatuto do índio, de nove anos, é
muito grande. Aí já não é mais amadurecimento. Acho
que é na verdade, com o perdão da palavra, um tanto
quanto de emolação; é falta de projeto, de política
para o índio.

Feita essa analogia que, confesso, é limitada,
.como-toda-analogia, quero v.oltar ao. assunto em pau
ta reportando-me à preocupação do Deputado Flávio
Derzi de que possamos transformar esse tema das
áreas úmidas no grande tema da nossa Comissão, no
ano 2000. Esta Comissão tem um papel fundamental
nesse processo, e a agilidade que V.Exa., Sr. Presi
dente, tem demonstrado na Presidência desta Comis
são é um fator de otimismo para todos nós.

Por problema de vôo, não pude assistir a todas
as exposições e posso até estar sendo injusto na mi
nha fala, mas, da parte que ouvi, acho que é esta a
impressão: desentrosamento do Governo. É uma con
venção que o Brasil, se não me engano, ratificou em
1993, há mais de seis anos. Portanto, esse desentro
sarnento, a meu ver, pelo prazo da convenção, e
como já é um assunto em tela há algum tempo, é qua
se que injustificável.

Saio daqui preocupado. Percebi que os co
mentários, obviamente, foram muito sinceros. Pelo
menos, este é um ponto positivo no diálogo: a since
ridade. Mas fiquei preocupado, porque há um gran
de desconhecimento. Percebi que algumas premis
sas estão - a meu ver, obviamente; não quero ser
arrogante - fora do contexto, com muito preconcei
to. Isso é preocupante para se travar um diéilogo de
alto nível, como exige uma matéria como esta. Se
se começa o diálogo já com um preconceito muito
grande, fazendo o gênero "não vi e não gostei", difi
culta a que a discussão tenha uma racionalidade

maior. E o Brasil é um país que tem um pouco essa
tradição. Em alguns setores é só ouyir falar que já
alegam a soberania nacional de uma forma, a meu
ver, totalmente descontextualizada.

Até queria - perdão pela provocação política,
obviamente - que essa questão da soberania servis
se para todas as áreas. Não percebemos esse mes
mo ímpeto de proteção à soberania quando se trata
de questões ligadas à área econômica. Mas, enfim,
fecho o parênteses para reforçar esse requerimento
do Deputado Flávio Derzi, solicitando que V.Exa., Sr.
Presidente, se possível, já marque a próxima audiên
cia, num prazo combinado aqui.

A Ora. não está presente no momento, mas
queria fazer-lhe uma pergunta, depois que ela vol
tar. Como disse, não ouvi todas as exposições, mas
me parece que nessa área o Ministério do Meio
Ambiente tem o papel de grande articulador. Não
sei se é a Casa Civil, não sei como funciona isso
dentro do Governo.

Eu dizia, Ora. , reforçando as palavras do Depu
tado Flávio Derzi, que me preocupou o desentrosa
mamoque Vi entre algumas-áreas do Governo, e que
entendo que devemos trabalhar com prazos, com
agendas, com cronograma, sob pena de se passar
um tempo muito grande e acabarmos não enfrentan
do essas questões.

Quero perguntar-lhe qual é a estratégia do Mi
nistério do Meio Ambiente e o seu papel nesse pro
cesso, principalmente a partir desta reunião, que re
velou que alguns setores do Governo não estão
acompanhando a fundo essa discussão, o que pode
dificultar que o Brasil faça um debate mais profundo
sobre esses temas.

Sr. Presidente, em suma, solicito que a nossa
Comissão possa marcar um prazo, no segundo se
mestre, sobre o mesmo tema, para ver no que o Go
verno avançou. Por fim, quero indagar da Dra.lnah Si-

. monetti a estratégia do Ministério ao Meio Ambiente,
o que está sendo desenvolvido, se há um trabalho de
convencimento. Acho que a senhora ressaltou muito
bem a questão do PPA, da sustentabilidade. É um
novo paradigma em que temos de apostar, ~ma cQisa
que une pessoas de ideologias diferenciadas. Insisto
neste ponto: acho que é fundamental ter a presença,
como já temos aqui, do setor de segurança, de defe
sa. Na minha opinião, não podemos ter preconceito
contra esses setores, mas ao mesmo tempo compete
ao Ministério do Meio A,mbiE;mte, nessa visão moder
na, ser o grande articulador dessas políticas.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Sala.tiel Carva
lho) - Com a palavra a Ora. . .

A SRA. INAH SIMONETTI GUATUFlIA - O Mi
nistério do Meio Ambiente está trabalhandlD em cinco
biomas fundamentais: Amazônia, Mata Atlântica,
Cerrado-Pantanal, Caatinga eZona Marinha e Coste
ira. A estratégia da diretoria do Programa Parques do
Brasil, em que consta uma atividade relatiiva às con
venções internacionais, é o estabelecimenllo de áreas
úmidas em todos esses biomas.

Quanto à divulgação, teremos agora, na Sema
na do Meio Ambiente, a entrega ao Ministro do Meio
Ambieme de-dois-cemfiGados de zonas úmidas de im
portância internacional, ou seja, de Sítios Ramsar no
Brasil, e já estamos elaborando um materi~ll informati
vo sobre a convenção e sobre os sítios existentes no
País.

Temos ainda firmado parceria com a. WWF, que
tem trabalhado na região. Eles fizeram um 'Workshop,
no mês de março, na região, para divulgar a conven
ção, e o material resultante desse trabalho foi divulga
do na região do Pantanal.

Sem dúvida -nennl1ma, a implemelntaçào- das
convenções internacionais, dentro daqui~o que elas
prevêem, é compromisso assumido pelo Brasil e, por
tanto, tem de ser cumprido. É óbvio que não vamos
descartar nenhuma dessas interfaces que temos com
todos os demais órgãos do Governo Federal. E nossa
articulação tem sido, inclusive, junto aos Estados. Os
Estados têm nos subsidiado nas propostas de desig
nação de Sítios Ramsar.

Com relação ao cronograma espl3eífico para
essa atividade, para a condução desse processo de
consenso no Governo Federal, podemos :sair com ele
daqui agora, a partir desse requerimento sugerido pelo
Deputado Flávio Derzi. No que diz respeito a quem ca
pitanearia esse processo, acho que, como envolve vá
rios Ministérios e estamos numa mesma instância,
numa mesma posição, poderia ser levado, sem dúvida
nenhuma, pela própria Presidência da Bepública. É
esta a minha sugestão. Quanto aos pra;~os - V.Exa.
bem mencionou o segundo semestre -, slcho que po
deríamos fixar um prazo, sim, para termos essa posi
ção de consenso do Governo Federal..

O SR. DEPUTADO BEN-HUR FI:RREIRA 
V.l;xa. me permite, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Tem V.EX8. a palavra.

O SR. DEPUTADO BEN-HUR FIERREIRA 
São duas questões. Uma éa questão da hidrovia, que

também me preocupa muito, pela fragilidade do Pan
tanal. Queria que a senhora comentasse isso.

Outro tema - e aí fique à vontaQe, porque não é
objeto da audiência pública, mas me ocorreu, porque
também tem me causado muita preocupação - diz
respeito ao Parque Nacional da Serra da Bodoquena,
algo que o Presidente chegou praticamente a anunci
ar, e agora não sei a quantas anda. Isso gerou uma
especulação muito grande na região. Obviamente, in
sisto em que não é tema da audiência. Se a senhora
não tiver informação, depois conversamos.

A SRA.INAH SIMONETTI GUATURA - Quanto
à hidrovia, como eu disse; õ MiniStério âos Transpor:
tes tem cumprido todas as exigências de estudo e de
relatório de impacto ambiental, necessários aos em
preendimentos. Qualquer obra pública tem os mes
mos procedimentos. Agora, o representante do Minis
tério dos Transportes pode, talvez, detalhar melhor.

Quanto ao Parque Nacional da Serra da Boda
quena, efetivamente há uma proposta de criação des
se parque. Essa proposta chegou a ser encaminhada
à Casa Civil da Presidência da República com o obje
tivo de o parqu-e ser criado. Entretanto, assim como
está ocorrendo aqui, houve uma audiência pública na
Câmara dos Deputados, várias audiências públicas
aconteceram na região para se tentar chegar a um
consenso, e existem algumas propostas que o Minis
tério está avaliando.

Não temos ainda concluído esse estudo. É um
assunto premente, porque temos recursos de com
pensação a serem investidos em unidades de conser
vação; temos o Programa do Pantanal, que também
prevê a criação de novas unidades de conservação;
e, além disso, a obra do gasoduto Brasil-Bolívia, fi
nanciado por recursos externos. Ou seja, temos vári
os assuntos. Esse assunto tem sido objeto de estu
dos, e esperamos ter, com a maior brevidade possr
vel, uma posição definitiva a ser submetida e discuti
da inclusive nesta Casa, se for o caso.

O SR. PRESIDE:ttTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Satisfeito, Deputado Ben-Hur?

Com a palavra o nobre representante do Minis
tério dos Transportes, para talvez atender ao questio
namento db Deputado Ben-Hur Ferreira.
,- O S~. JOSÉ ALEX BOTELHO DE OLIVA - Sr.
Presidente, gostaria de dizer ao Deputado que hidro
via tem de ser entendida lato sensu, porque não te
mos essa compreensão no Brasil. Se os senhores me
permitem, vou fazer uma analogia, como fói feito pelo
Deputado Ben-Hur Ferreira.
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Temos no Brasil pouco mais de 42 mil quilôme
tros de vias potencialmente navegáveis. Quando se
fala em estrada - e qualquer Município quer uma es
trada -, quaisquer 100 quilômetros são motivos de
briga PÇira que se construa ali uma rodovia. Quando
falamos da implantação de uma hidrovia - estou
usando o termo implantação e não construção, como
é erroneamente sugerido -, falamos em 300 quilôme
tros, em 400 quilômetros, e oconceito equivocado, er
rôneo diz que é uma via desprezível. Será que 400
quilômetros de uma via com potencial econômico são

.desprezíveis? Fica a pergunta para os ilustres Parla-
mentares. Nesta Casa discutem-se emendas parla
mentares para se fazer rodovias de 50 quilômetros,
mas quando se fala na implantação de uma via nave
gável de 400 quilômetros, ela é desprezível.

Precisamos, primeiro, conceituar o que é uma
via navegável. O que temos no Brasil são rios natural
mente navegáveis, que precisam, sim, da intervenção
do homem para dar segurança à sua navegação. É
preciso implantar a rodovia. Estou frisando bem a pa
lavra implantar, nunca construir, porque os documen
tos que vêm a nós e o que a mídia diz referem-se à
construção de hidrovia, mas não existe isso. Isso é
uma aberração, é ignorância. Na verdade, tem-se que
fazer a implantação de uma via navegável. É preciso
sinalizar, balizar, fazer um levantamento topobatimé
trico da calha do rio para verificar a sua profundidade
e definir o canal de navegação. Além disso, é preciso
colocar sinalização de margem, como se faz em uma
rodovia, e colocar bóias mostrando os pontos de peri
go, para não haver acidentes.

Temos hoje no Brasil algumas vias com peque
no grau de intervenção do homem, que chamamos de
hidrovia. Uma hidrovia lato senso precisa ter sinaliza
ção, balizamento, controle de tráfego, ser toda mape
ada, com cartas eletrônicas de navegação em tempo
real, para que se tenha total segurança, 24 horas por
dia, 365 dias do ano, com qualquer intempérie. Isso é
uma hidrovia. Então, nobre Deputado, para falarmos
em hidrovia aqui vamos levar dias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Desculpe-me, Dr. Alex, mas me parece que o
Deputado Ben-Hur quer saber algo sobre uma hidro
via específica. Qual seria a hidrovia, Deputado?

(Intervenção inaudível.)
O SR. JOSÉ ALEX BOTELHO DE OLIVA - A

Hidrovia Paraguai-Paraná é motivo de estudos no Mi
nistério dos Transportes, em parceria com o do Meio
Ambiente, há pelo menos oito anos. A discussão que
vem sendo feita sobre a hidrovia já leva, no mínimo,

quinze anos. Estamos há quinze anos discutindo a
Hidrovia Paraguai-Paraná. Em 1984 foi feito o primei
ro acordo de transporte longitudinal na Hidrovia Para
guai-Paraná com os nossos parceiros argentinos, o
que foi motivo para constituição de uma comissão in
tergovernamental dessa hidrovia.

Estamos discutindo este assunto com toda a ma
turidade, com toda a coerência, para que não haja ne
nhuma atitude que vá ferir o meio ambiente. Buscamos
uma atividade econômica segura e próspera, que tra
ga riqueza para o País. Sobre a Hidrovia Para
guai-Paraná, posso dizer que estamos fazendo um tra
balho exaustivo para que possamos tê-Ia sustentável.

O nosso Ministro tem ressaltado sempre que é
preciso adequar-se o veículo à via. Quando falo veí
culo, estou falando do comboio fluvial. A embarcação
é que tem de ser adequada à via, nunca a via à em
barcação. Dentro desse conceito, estamos fazendo
levantamentos e dragagem - esta é uma palavra que
causa certo furor nos meios de comunicação, mas
nada mais é do que tirar a sujeira que foi para dentro
do rio erradamente; é limpar o canal de navegação,
para dar maior segurança. E isso é feito com controle,
com acompanhamento dos Estados e dos responsá
veis pelo meio ambiente. Então, o Ministério dos
Transportes, quando empreendedor de uma política
de transportes, respeita todas as normas existentes.

A hidrovia vai bem, obrigado, e vamos continuar
trabalhando nela, se é isso o que o senhorquersaber.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Mais alguma observação, Deputado Ben-Hur?
V.Exa. está satisfeito?

O SR. DEPUTADO BEN-HUR FERREIRA - Sr.
Presidente, obviamente não estou satisfeito, mas não
vou insistir no assunto, para não desviar do tema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - V.Exa. tem direito.

O SR. DEPUTADO BEN-HUR FERREIRA - Só
gostaria de dizer ao Dr. José Alex Botelho que estou
coordena, ,do o debate sobre a Araguaia-Tocantins.
Aí, com certeza, vamos contar com mais calma, com
mais compreensão de V.Sa. aqui, para que possamos
estar discutindo todos os aspectos que envolvem a
questão da hidrovia. Citei a Hidrovia Para
guai-Pantanal porque acho que é pertinente com a
questão das áreas úmidas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Esta Presidência deseja que V.Exa. se desin
cumba muito bem dessa nobre missão de presidir
esse importante grupo de trabalho da Hidrovia Ara
guaia-Tocantins.
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Tem a palavra o Sr. José Alex Botelho.
O SR. JOS~ ALEX BOTelHO DE CILlVA - Sr.

Presidente, gostaria de dizer ao nobre Deputado que
tive o privilégio de ser o primeiro coordensldor do ter
mo de referência da Hidrovia Paraguai-Paraná e da
Hidrovia do Tocantins. Então, acho que posso contri
buir, com certeza, com este debate.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - E esta Comissão agradecerá sobmmaneira a
V.Sa., Dr. José Botelho.

Antes de passar a palavra ao pró>:imo Parla
mentar, Deputado José Borba, e em seguida, ao De
putado Luciano Pizzatto, queremos dizer, Deputado
Flávio Derzi, em atendimento à proposiçiio feita por
V.Exa., que, dada a importância do assunte) ea impor
tância maior ainda de que haja um ponto de conver
gência em todo esse questionamento sobre a inclu
são do Pantanal como área Ramsar, estiaremos de
signando o Deputado José Borba como Helator des
sa audiência pública.

Esta Comissão fará uma indicação ao Presiden
te da República, não como proposta isolada do Depu
tado Flávio Derzi e de outros Parlamentares de Mato
Grosso, mas da Comissão, porque entendemos que
este é um assunto de interesse nacional, uma vez
que, ao incluirmos o Pantanal como área de Ramsar,
estaremos dando um passo expressivo em termos de
Brasil e não apenas em termos dos Estados de Mato
Grosso do Sul e de Mato Grosso.

Então, Deputado José Borba, na reunião ordiná
ria da próxima semana, gostaríamos de já aprovar o
relatório dessa audiência pública, acompanhado de
uma indicação a ser aprovada por toda a Comissão,
para encaminharmos à Presidência da Bepública, a
fim de que determine a criação desse grupo intermi
nisterial apontado como grande saída por todos os re
presentantes dos Ministérios que fizeram suas expo-
sições aqui. ,

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZII - Sr. J1-resi
dente, apresento-lhe os noSsos agmdecimentos
como Parlamentar sul-mato-grossense, exaltando a
sensiElifidácfe-efe V.Exa. com assuntos da I~aior impor
tância para o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Deputado &llatiel Carva
lho) - V.Exa. tem razão.

Com a palavra o Deputado José Bmba.
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA. - Sr. Presi

dente, nobres Deputados, realmente, é para nós uma
satisfação sermos distinguidos neste instante para
uma tarefa de tamanha relevância. Dianb3 de todas as
exposições que pude acompanhar, sei que havere-

mos de, juntos, condensar tudo em um relatório, que
seja, a partir daqui, o carro-chefe para alcançarmos o
sucesso. Reconhecendo o quanto isso importa naQio
nalmente, sem dúvida alguma, haverá de transpor
também os interesses do nosso País. Este é um mo
mento importante, em que devo recorrer a toda a nos
sa assessoria, a todos aqueles que estiveram aqui
dando a sua contribuição, a exemplo da Ora. e de tan
tos outros, porque vamos, realmente, buscar algo que
satisfaça a todos e nos dê condições de alicerçar algo
duradouro em função do que se busca com tanta vee
mência.

Agradeço, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Car
valho) - Obrigado, Deputado José Borba.

Com a palavra o nobre Deputado Luciano Piz·
zatto. O Sr. José Antônio Macedo Soares, que repre
senta o Gabinete de Segurança Institucional, também
pediu a palavra e falará em seguida ao Deputado Lu
ciano Pizzatto.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, Srs. Expositores, peço
desculpas por não ter podido acompanhar a exposi
ção integral de todos, mas sou membro da Comissão
do Sistema Financeiro e estamos também tendo um
debate ali.

Em primeiro lugar, quero ressaltar o esforço que
está sendo feito para implementação da Convenção
Ramsar de áreas úmidas na região de Mato Grosso e
de Mato Grosso do Sul, em especial os trabalhos da
WWF e do Governo do Brasil para se integrar nesse
projeto.

Não há a menor dúvida, Sr. Presidente, quanto à
relevância e à importância dessa convenção, porque
não é um processo para impedir desenvolvimento e,
sim, para tentar ordenar e apoiar um correto desen
volvimento.

Como não pude participar de todo o processo,
eu me limitarei a fazer um comentário em relação às
hidrovias, já que ouvi a excelente exposição do Dr.
José Alex Botelho. E vou fazê-lo na qualidade de al
guém que, historicamente, participou do processo
das hidrovias no Estado do Paraná, já que minha fa
mília transportou madeira naquele Estado, na hidro
via do Rio Iguaçu, da década de 40 até meados da
década de 50. Tfnhamos uma companhia de navega
ção com dois navios de roda d'água que transporta
vam, cada um, quatro vagões de madeira, naquele
perfodo, a uma distância que hoje repr~senta de 150
a 200 quilômetros de rodovias, entre Porto Amazonas
e Porto Vitória, uma das cachoeiras do Rio Iguaçu.
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o que representou aquele processo de existên
cia daquela hidrovia? Representou o cuidado com o
Rio Iguaçu, porque, por uma função econômica, havia
pessoas diariamente preocupadas com o seu proces
so de assoreamento. Hoje, não existe mais essa hi
drovia e nem poderia existir, porque o Rio Iguaçu é
um banco de areia entre Curitil5a e Porto Vitória, oca
sionado por um processo de erosão, descuido etc., a
que se somou a total falta de quem se importasse
com a existência de um rio não só pela sua importân
cia ecológica, mas também pela sua importância
como instrumento de desenvolvimento.

Recent~mente, realizou-se em Saint Louis o pri
meiro encontro mundial de agribusiness. Fui assistir
a uma das palestras sobre transportes, onde fizeram
uma comparação entre o Brasil e os Estados Unidos.
Se nos Estados Unidos a soja tivesse valor 2, o seu
transporte valeria 0,30 e o custo de produção valeria
1,70. Aí eles mostraram que, no Brasil, para o mesmo
valor 2, o custo de produção seria de 0,30 eo custo de
transporte, de 1,70. Ou seja, se o Brasil conseguisse
transportar o seu produto agrícola, destruiria a produ
ção americana de grãos. Só aí os americanos que es
tavam fazendo a conferência já me alertaram para a
tendência da política externa americana sobre a pos
sibilidade de o Brasil ter um sistema de transporte
modal adequado.

Mas aí veio uma segunda palestra de transpor
te, o transporte em hidrovias, já que estávamos ao
lado da maior hidrovia do mundo, hoje, em termos de
volume, o Rio Mississipi. Uma grande empresa de
transporte disse que, além dessas oportunidades já
existentes no planeta - citou várias -, só existe um
país no mundo com condições de implantar hidrovias
competitivas. E aí ele foi mostrar qual era o país: o
Brasil. E mostrou as várias opções de hidrovias exis
tentes neste País, alertando o agrlbusiness mundial
para o fato de que, se o Brasil construísse essas hi
drovias, seríamos tão competitivos no transporte que
colocaríamos em risco os grandes produtores. Não
estou aqui fazendo discurso nacionalista, nem discur
so contra o imperialismo americano; só estou citando
fatos.

Um último'fato em relação às hidrovias é que
p~rticipei de um debate em Foz do Iguaçu sobre a ne
cessidade de licenciamento das hidrovias, se não me
engano, do Tietê. Licenciar uma hidrovia! Bom, é o
único pais que quer licenciar um rio. Perdoem-me os
amigos do meio ambiente.

Em vez de estarmos discutindo a necessidade
de licenciar os equipamentos que serão colocados no

rio, caso a caso - ou seja, o equipamento "a" precisa
ser licenciado, o equipamento "b" não precisa ser li
cenciado, a obra "c" tem de ser licenciada, a obra "d"
não pode ser feita -, estamos falando em licenciar um
rio. A hidrovia já exi~te, não há como licenciar um rio,
especialmente porque 'nunca vamos licenciar um rio
inteiro; assim nunca teremos hidrovia. Portanto, para
béns para aqueles gu~ não querem a hidrovia. Agora,
no momento em que formos licenciar os equipamen
tos, as obras específicas que eventualmente terão de
ser feitas para a instalação daquela hidrovia ou para a
sua implementação, aí, sim, teremos condições de li
cenciar algumas e negar outras. Podemos licenciar
um porto e não licenciar outro, em função do seu im
pacto específico. Agora, licenciar a hidrovia como um
todo é passar o atestado de que não queremos a hi
drovia, dadas a dificuldade e a complexidade desse
processo, mas é um fato que está acontecendo no
momento.

Nesse sentido, creio que o Brasil participar 
agora, voltando à ótica da nossa discussão - de con
venções como a Ramsar vai permitir-lhe tomar parte
de um fórum com paíse~. que têm uma visão muito
mais avançada sobre a obrigação de proteger, mas
também de se desenvolver de maneira sustentada, o
que nos dará informações e meios para que possa
mos superar divergências técnicas e ideológicas e
permitir o desenvolvimento de regiões úmidas tão im
portantes quanto o nosso Pantanal sobre bases reais,
efetivas, factíveis e não sobre coisas que só nós no
Brasil achamos que acontece em outros países.

É só viajar um pouco - e para o exterior é mais
barato que aqui no Brasil, infelizmente, Sr. Presidente
- para vermos que as verdades que afirmamos não
existem em outros países e que as verdades dos ou
tros países precisam ser implementadas no Brasil,
porque, aí, sim, teremos alguns programas factíveis
de serem implementados.

Por isso, Sr. Presidente, aproveitando a peque
na parcela que eu, infelizmente, por indelicadeza, não
pude ouvir dos demais, quero dizer que essa Conven
ção Ramsar tem de ser aproveitada, precisa ser im
plementada. O nosso Pantanal precisa de conserva
ção. É o maior criatório de vida silvestre do planeta
que continua a criar boi e não vida silvestre. Precisa
mos ter bom senso, e creio que a Ramsar vai ser o
grande instrumento para nos colocar no fórum de de
bate com a comunidade científica internacional, com
a comunidade econômica internacional e com a co
munidade ambientalista nacional, tão bem aqui repre
sentada pelo WWF, que está mais uma vez dando um
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exemplo ao País da maneira correta de se fazer políti
ca ambiental.

Não fiz nenhum questionamento. Só quis mos
trar o meu posicionamento.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Sal,atiel Carva

lho) - Obrigado, Deputado Luciano Pizzalto, só infor
mo a V.Exa. que a nossa Comissão tem um grupo de
trabalho exclusivamente voltado para procurarmos
uma saída para essa polêmica, principalmente com
relação à Hidrovia Tocantins-Araguaia, que, por si, na
sua capacidade plena, terá condições de transportar
6 milhões de toneladas de grãos por ano, () que justifi
ca plenamente as observações ouvidas por V.Exa. no
encontro em São Luís.

Passo a palavra agora ao Ministro José Antônio
Macedo Soares, representante do Ministro-Chefe do
Gabinete de Segurança Institucional.

O SR. JOSÉ ANTONIO MACEDO SOARES 
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acompanhei com mui
to interesse os pronunciamentos dos 51's. Deputados.
Acho que haveria matéria para continuarmos a con
versa por muitas horas. Limito-me, contanto, a prestar
dois esclarecimentos factuais que talvez ajudem no
debate.

Primeiro, o Governo brasileiro não está em falta
com a Ramsar, ou seja, não deixamos de fazer nada,
não estamos atrasados. A nossa única obrigação, se
gundo o art. 211, § 411, é designar uma área. Temos sete
designadas, quer dizer, designar o Pan~anal não é
uma obrigação, é um ato que o Gov.erno tomará con
siderando seus interesses. Ou seja, em alguns mo
mentos, no debate, dava a impressão de que o Gover
no brasileiro estava em falta. Não. Não está em falta.
Teoricamente, podemos até tirar da lista" na prática,
não acontece. Quando se coloca uma álrea na lista,
normalmente, não se consegue tirar. O primeiro ponto
é esse. Não estamos em débito. Ninguém vai nos co
brar nada internacionalmente.

O segundo ponto é um pouco mais sutil. Obvia
mente, se quisermos proteger o Pantanal, podemos
declará-lo parque nacional. O Congresso pode apro
var uma lei declarando aquela área....

(Não identificado) - Não. O senhor me perdoe.
A legislação é totalmente distinta. E outna coisa: nin
guém aqui, principalmente os Parlamentares
sul-mato-grossenses, deseja cercar o Pantanal e im
plantar o santuário da humanidade, nin!~uém entra,
ninguém sai. Queremos um Pantanal vivo, preserva
do, com atividade econômica compatível. Por isso, te
mos a Embrapa trabalhando lá dentro, dando todas

as alternativas. Queremos um Pantanal com hidrovia,
e isso é viável.

O Governador do Estado do Mato Grosso do
Sul, Zeca do PT, até contrariando as posições ideoló
gicas do seu partido, com muita coragem, de braços
dados com o grande Ministro Padilha, vem desenvol
vendo a Hidrovia Brasil-Paraguai.

Queremos um Pantanal vivo que gere emprego,
que leve o ecoturismo, que a Conferência Ramsar dê
a visibilidade necessária para o nosso Pantanal. Ago
ra, parque nacional é outro capítulo totalmente dife
rente e ainda está para ser votado agora o Sistema
Nacional de Unidade de Conservação - SNUC, no
Senado.

Era a correção que gostaria de fazer.
(Não identificado) - Deputado, uma APA podia.

(Risos.)
O SR. JOSÉ ANTONIO MACEDO SOARES 

Agradeço ao Deputado. Agora, note o seguinte, o Go
verno brasileiro, teoricamente - digo de novo teorica
mente -, pode decretar qualquer área parque nacio
nal. Adotamos um sistema que é fruto do Direito Inter
nacional, ou seja, a área Ramsar está sendo feita a
partir de uma convenção internacional. Como toda
convenção internacional, ela traz certas obrigações.
E mesmo se a convenção diz que não há uma limita
ção de soberania ao se declarar uma área Ramsar,
necessariamente abre-se, de fato, mão de parte da
soberania. Há que se levar isso em conta. Pode ser
bom, por ser ruim.

Também não adianta dizer que, ao declararmos
uma área Ramsar, o Governo do Estado não abre
mão de parte de sua autonomia administrativa. De
fato, também abrirá. Então, há uma dimensão ao ser
escolhido um ato internacional como a Convenção de
Ramsar. O Brasil, necessariamente, abre mão de par
te da sua soberania, e o Estado de parte de sua auto
nomia administrativa. Temos de levar isso em conta
no quadro geral.

Agradeço ao Deputado por ter sido muito mais
eficiente do que eu ao fazer esse comentário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Agradeço ao Sr. José Antônio Macedo Soares a
intervenção.

Também para fazer mais um comentário, conce
do a palavra a um dos nosso convidados, o Cel. Sar
kis, representante do Ministério da Defesa. Tem S.Sa.
a palavra.

O SR. MARCO ANTONIO SARKIS - Sr. Presi
dente, só quero fazer um comentário e solicitar um es
clarecimento. Mas, antes disso, quero dizer à Dra. que
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estamos com os espíritos desarmados. Agora, não
podemos ser radicais também. Só vemos o problema
do meio ambiente. E aqui abro um parênteses para
dizer que, se formos ficar cuidando só de meio ambi
ente, às vezes por interesses alienígenas, vamos dar
um nó no Brasil, e o País não se desenvolve.

Como o Deputado Luciano Pizzatto referiu-se
ao problema do transporte da soja, gostaria de dizer
que isso também se dá em outros campos. Se o Brasil
for explorar os recursos minerais que tem, haverá mu
ito país faJindo,porque o preço no mercado internaci~

onal vai cair a tal ponto que haverá país que não irá se
sustentar.

Agora, só ratificando as palavras do Sr. Macedo,
a convenção diz que temos de ter uma área de Sítio
Ramsar. Se pegarmos as nossas áreas já cataloga~

das como Sítio Ramsar, teremos milhões de hectares.
Será que há algum país no mundo que tem essas áre
as como Sítio Ramsar? Vamos ver proporcionalmen~
te.

E, segundo, Deputado Flávio Derzi, V.Exa. disse-
que os Governos dos Estados do Mato Grosso e do
Mato Grosso do Sul estão desenvolvendo programas
de desenvolvimento sustentável para a área. Se
olharmos bem a convenção, o que ela possibilitará?
Ela irá possibilitar preservar o hábitat de aves aquáti
cas, o desenvolvimento da região, melhoria das suas
condições socioeconômicas. Tudo isso está na con
venção.

Se olharmos bem, se os próprios Governos do
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão desenvol
vendo projetos para a área - o Projeto Pantaneiro é
um exemplo -, será necessário atrelarmos o Pantanal
a uma convenção internacional com todas as suas
implicações, como o Ministro Macedo já disse? Será
que não somos auto-suficientes - nós, Governo Fe
deral, Governo Estaduais - para nós mesmos desen
volvermos programas direcionados para o Pantanal?

Por que temos de atrelar? Parece até uma obri
gação do Governo brasileiro atrelar o Pantanal, colo
cá-lo como Sítio Ramsar. A própria convenção não diz
isso. A convenção diz que é arbítrio do País contratan
te colocar ou não uma área. Inclusive, se quiser, reti
rá-Ia dessa convenção, dessa classificação de Sítio
Ramsar.

Ejá temos sete áreas. Por quê? Será que-somos
incapazes - nós, brasileiros, com nossos programas
- de realizar ou promover o desenvolvimento de uma
área? No caso aí a área do Pantanal, se o próprio De
putado Flávio Derzi já disse que os Governos de Mato

Grosso e Mato Grosso do Sul já estão desenvolvendo
programas nesse sentido?

Então, acho que tem de ser estudado, tem de
serdebatido, temos de ver as implicações que virão. E
aqui coloco-me até um pouco como nacionalista. Por
que, em tudo, temos de nos atrelar a convenções in
ternacionais? Já estamos atrelados: promovemos a
Eco 92, temos a Agenda 21, temos a Carta do Rio. E
sobre muita coisa que está lá na Carta do Rio, na
Agenda 92, somos indagados a respeito de providên
cias tomadas _ou não pelo Brasil. Segundo a Eco 92,
inclusive, somos os responsáveis, somos os donos da
nossa biodiversidade. E hoje verificamos muitas inda
gações a respeito do que devemos fazer ou não com
a nossa biodiversidade.

Acho que temos raciocinar um pouco. Acho que
somos capazes de gerir o nosso País. Somos capa
zes de fazer um desenvolvimento sustentável. Acho
que a população e o próprio Governo retomaram a
consciência de que temos de preservar o meio ambi
ente.

E por que temos de ser direcionados toda hora
por organismos internacionais? Sou contra. Isso aí
não é uma posição nem do Ministério da Defesa. Vou
deixar bem claro isso. Isso é uma posição pessoal.
Sou representante do Ministério da Defesa no Conse
lho Nacional do Meio Ambiente. Estou militando há
um ano. É um convívio que está sendo muito saudável
em termos pessoais.

Assim, sinto que ficamos muito amarrados. Será
que não temos condições - nós mesmos, Governo
brasileiro, Governos Estaduais, nós brasileiros - de
gerir o nosso meio ambiente? Precisamos ouvir dos
outros o que temos de fazer ou não fazer? Isso é para
reflexão de todos nós. Se os dois Governos estão fa
zendo programas destinados ao Pantanal, se já te
mos áreas já inscritas como Sítio Ramsar, por que te
mos de inscrever o Pantanal? Que obrigação é essa?
Não temos obrigação. Já temos sete áreas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Para concluir, nobre Coronel.

O SR. MARCO ANTONIO SARKIS - Só mais
uma ponderação, Sr. Presidente. Contribuímos, como
todas as partes contratantes, para o fundo, para essa
convenção internacional. Contribuímos com uma
quantia em torno de 40, 45 mil dólares. Se pegarmos
esse dinheiro que foi doado para as nossas áreas
aqui, que já estão inscritas, vamos ver que são 40 mil
dólares, 15 mil dólares, 12 mil dólares. Será que não
arrumamos nós mesmos recursos para nós mesmos
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fazermos esse desenvolvimento sustentável do Pan
tanal?

Deixo aqui para reflexão. Muito obri~lado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Sal:atiel Carva
lho) - Obrigado a V.Sa. O Deputado Flávio Derzi tem
a palavra pela ordem.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI - Não pos
so concordar com a veemência do repreElentante do
Ministério de Defesa, já se colocando contra. Acho

-que o desejo da comunidade pamaneira tem de ser
respeitado. Acho que o desejo de dois Governadores,
eleitos com a maioria dos votos dos mato-!Jrossenses
e sul-mato-grossenses, tem de ser respeitado. Temos
de abrir nosso coração. Não podemos já de cara dizer
porque tem de ser o Pantanal. Nossa obrigação era
uma. Meu Deus do céu, se for necessário E~ se for bom
para o País...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Sal;atiel Carva
IhoL- Deputado Flávio Derzi, só lembrari,:l aue o no
bre Coronel começou sua manifestação dlizendo que
estava com o espírito desarmado.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DER2:1 - Pois é,
mas já se colocando de modo contrário ao problema
do Pantanal. É por isso que considero urgElnte a cons
tituição dessa Comissão, para que se unifique o dis
curso. Entendemos, como sul-mato-gross;enses, que
isso aqui é desprovido de qualquer posicionamento
ideológico, seja lá o que for. Que isso é bom para o
nosso Estado, dará visibilidade, fortaleceriã atividades
econômicas como o ecoturismo, é pedeit?mente
compatível com as atividades econômicas exercidas
no Pantanal, que hoje já tem uma pecuária de primei
ríssima ordem.

Com relação ao problema estratégico das hidro
vias, não haverá nenhum tipo de influência. Com rela
ção à segurança, fala-se que o Brasil vai perder a so
berania. Como vai perder? Brasília é o quê da huma
nidade?

(Não identificado) - Patrimônio Cultural e His
tórico da Humanidade.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI·- Da huma
nidade. Perdeu alguma coisa? O Roriz deixa de man
dar mais ou menos? O Presidente d~ República... O
Maranhão é o quê?

(Não identificado) - Como Olinda, São Luís.
O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZII - Quer di

zer, não podemos de ter esse preconceito.. lnfelizmen
te, é uma realidade de que o Governo e nós, homens
públicos e Parlamentares, temos de nos conscienti-

zar: o País faliu. Não há dinheiro para investir no Pan
tanal, não há dinheiro para investir em preservação.

Precisamos ir atrás, sim, de recursos dos orga
nismos internacionais. Precisamos ir atrás das ONG
bem-intencionadas, que vêm a Mato Grosso do Sul
com o objetivo claro de preservar, de participar da
melhoria da qualidade de vida do povo.

É dessa forma. Eu queria que fosse despido de
todo e qualquer tipo de preconceito, Sr. Presidente, e

_que esta Comissão passasse a analisar à luz da raci
onalidade, para chegarmos de uma forma una fi con
clusão de que isso é melhor para o Mato Grosso do
Sul, para o Mato Grosso, para o Pantanal
sul-mato-grossense.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Obrigado, Deputado Flávio Derzi.

Deputado Ben-Hur, V.Exa. tem a palavra pela or
dem.

O SR. DEPUTADO BEN-HUR FERREIRA - Sr.
PresjdenteLQ!!ero, inclusive, solicitar as notas taqui
gráficas desta sessão histórica. O Oeputadõ -Flávio
Derzi encarnou a própria idéia do sentido da globali
zação moderna, da convivência entre os povos, da
soberania, que não deixa de ser soberania, mas co
munga com outros. Acho que foi brilhante. Eu quero
publicamente, Deputado Flávio Derzi, eu, que fui, de
certa forma, criado contra as idéias de V. Exa., hoje
aqui me vejo em pleno século ),(XI comungando...

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI - É bonda
de do meu colega Ben-Hur Ferreira. E, além do mais,
é um grande candidato a Prefeito da Capital, e já está
cantando o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Obrigado a V.Exa.

Deputado João Grandão, grande representante
também de Mato Grosso do Sul, tem V.Exa. a palavra
pela ordem.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO.- Quero
também, de uma forma bem tranqüila, dizer -que co
meçou aqui um debate. Tomarmos qualquer posição
aqui de forma ferrenha, clara, como foi dito, acho que
é um equívoco até. Essa discussão tem de ser muito
bem-feita. Isso não pode ser decidido agora. Quero
aqui também dizer que o nosso represelltante de
,Mato Grosso do SUl foi muito feliz em sua explanação,
embora eu não estivesse aqui, mas já tive informação
sobre isso. Isso para nós é importante.

Essa discussão noMato Grosso do Sul, sobre a
questão do meio ambiente, está tomando outros ru
mos. E aí está apresentada a questão do'projeto do
Pantanal, que está sendo resgatado sem nenhum
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atropelo, sem passar por nenhum momento de eufo
ria, mas sim com a maior tranqüilidade, com a maior
possibilidade técnica de discussão, visitando o exteri
or, como já foram para Washington discutir, junta
mente c9m o banco que vai financiar esse empreendf
mento.

Quer dizer, essa é uma discussão que deve ser
feita nesses moldes. Não dá para chegar aqui de re
pente e dizer que somos contra porque vamos perder
a soberania. Até que em termos de soberania o Brasil
tem de discutir muito, porque está submetido a uma
série de questões. Para se falar em soberania, temos

•de parar, pensar e ver, inclusive na questão de segu
rança etc.

Acho que éum assunto importa!1te. Quero para
benizar aqui a todos pela iniciativa de trazer à baila
essa discussão, que deve ser feita de forma tranqüila
na sociedade sul-mato-grossense e na sociedade
mato-grossense, para que não se tome nenhuma ati
tude precipitada. Esta é a ênfase que devemos dar a
essa discussão. .

O SR. PRESIDENTE (Deputado 5alatiel Carva
lho) - Obrigado, Deputado João Grandão.

Também havia pedido a palavra o Ministro Ever
ton Vargas, representante do Ministério das Relações'
Exteriores, que deseja também fazer um breve co
mentário. Tem a palavra 5.Sa.

O SR. EVERTON VARGAS - Muito obrigado,
Sr. Presidente.

Sr. Presidente, devo dizer-lhe que acompanhei
com vivo interesse esse debate, inclusive porque tive
o privilégio de ter sido designado pelo Itamaraty, em
1993, como o primeiro chefe de delegação, na Confe
rência das Partes da Convenção de Ramsar. Foi a pri
meira reunião da qual o Brasil participou como parte
da convenção.

Então, vejo que essa convenção está dando
esse tipo de iluminação em termos de debate público
sobre um instrumento internacional. E isso é muito
bom, porque as questões internacionais têm de ser
pensadas à luz das realidades internas.

Eu queria apenas, nesse brevíssimo comentá
rio, realçar que na convenção não se exige que se ins
creva qualquer número de áreas como Sítio Ramsar,
a exemplo do que já havia sido dito pelo Ministro Ma
cedo Soares.

Dentre as áreas que o Brasil já inscreveu, há
áreas bastante extensas, como é o caso da área de
Mamirauá, a área dos Lençóis Maranhenses, a área
da Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul. São as que
melhor lembro, porque foram as que anunciei em

1993. Então, nunca me esqueci das instruções que
recebi.

E quero dizer, mais uma vez, que, do ponto de
vista do Itamaraty, a nossa posição. neste caso, é de
eqüidistância, ao contrário do que aparentemente an
tes pareceu transpirar aqui, de que o Itamaraty teria
uma posição estabelecida. Não, o Itamaraty tem um
posição de eqüidistância nessa questão.

Agora, achamos que é necessário buscar um
consenso. Talvez até um consenso tão vivo quanto
aquele que os Deputado Flávio Derzi e Ben-Hur Fer
reira acabaram de demonstrar aqui, que acho que se
ria o ideal para que pudéssemos tomar uma decisão a
esse respeito.

Édentro desse espírito que o Itamaraty tem tra
balhado nessa área e é dentro desse espírito que
continuaremos a trabalhar e a ter as consultas dessa
matéria, porque é de grande relevância em termos de
política externa.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigado, Ministro Everton Vargas.
Também pede a palavra para um breve comen

tário o ilustre representante do Governo do Estado do
Mato Grosso do Sul, Dr. Valmir Gabriel. Tem V.Sa. a
palavra.

O SR. VALMIR GABRIEL ORTEGA - Só gosta
ria de destacar, em relação a algumas manifestações
anteriores, a preocupação um pouco exagerada com
a perda da soberania dos Estados ou da União.

Temos, como o Deputado Ben-Hur Ferreira já
havia citado brevemente em sua manifestação, às ve
zes, dois pesos e duas medidas. Quando se trata de
meio ambiente, qualquer questão ameaça a sobera
nia, ameaça a autonomia da União e do Estado, ame
aça a autonomia do País. Quando se trata de ques
tões econômicas ou de outras questões, a questão do
nacionalismo ou da soberania é relevada a uma cate
goria muito abaixo do que deveria ser.

Na verdade, acho que temos de resgatar aqui,
primeiro, o que entendemos da ~onvenção. É um
compromisso que o Brasil, que o El:itado assume pe
rante a comul'lidade internacional, em hipótese ne
nhuma abrindo mão da sua soberania e da sua auto-,
nomia.

Nós, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e o Mi
nistério do Meio Ambiente, já anunciamos que temos
coragem de assumir esse compromisso e que preten
demos assumi-lo. Já estamos trabalhando do ponto
de vista prático para dar demonstrações desse nosso
compromisso.
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o Cel. Sarkis havia indicado antes que, como os
Estados e a União já estão desenvolvendo atividades,
não haveria necessidade desse selo corno Sítio Ram
saro Penso que, muito pelo contrário, é uma forma de
mostrarmos para a comunidade internslcional, mos
trarmos para a sociedade brasileira que essa área é
relevante para a humanidade e que o Brasil, o Mato
Grosso do Sul e o Mato Grosso estão envidando es
forços significativos para manter o seu c:ompromisso
de conservação ambiental.

Então, não vejo, de forma nenhuma, e falo isso
com tranqüilidade também, assim comol o Deputado
Ben-Hur, que fazemos parte de uma corrente política
e ideológica que, no geral, é tachada de nacionalista,
de xenófoba etc. Temos claro que compromissos in
ternacionais como esse assumem paísl~s e Estados
que têm segurança em relação à sua identidade cul
tural, política e à sua soberania. É frágil na relação in
ternacional ou nos compromissos internacionais
quem não tem essa segurança, quem não tem essa
identidade afirmada. Acho que o Brasil e os dois Esta
dos têm condição de assumir esses compromissos e
estão dando demonstrações claras, na prática, disso.
Portanto, estamos bastante tranqüilos quanto a isso.

É óbvio que é importante - acho e:dremamente
importante - criarmos um trabalho entn~ o Governo,
particularmente no Executivo, na União, no sentido de
que as várias áreas de Governo se engajem na idéia
do papel que cada área setorialmente deve cumprir
dentro do Pantanal ou como devemos. articular as
ações dentro do pantanal nos seus diversos setores.

Acho importante esse debate aqui hoje. Ele não
está começando aqui. Como o Ministro Everton Var
gas pôde historiarem detalhes, é uma discussão que
vem ocorrendo desde o ano passado, com uma série
de reuniões, e os Ministérios aqui repres,entados já ti
veram oportunidade de participar de uma primejra re
união. Por motivos alheios, não houve continUidade
nesse processo de discussão.

Esta oportunidade que a Câmara dos Deputa
dos está proporcionando hoje, acho que"é fundamen
tai no sentido de retomar um debate que estava ador
mecido. Nesse sentido, gostaria de fazer um convite e
propor, no caso do Mato Grosso do Sul, que, junto
com a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Fede
ral, chamemos também os Estados - o Mato Grosso
do Sul já se dispõe a isso - para ajudar a organizar
um debate ou uma audiência pública l~nvolvendo a
Comissão de Meio Ambiente da Assembléia do Mato
Grosso do Sul, com a participação de vários órgãos

de Governo, da esfera federal, para que possamos
chegar o mais próximo da realidade do Pantanal.

Também quero apresentar a candidatura - diga
mos assim - do Mato Grosso do Sul para participar
dessa Comissão que essa Comissão vai indicar, o
Executivo, que será composta por vários órgãos do
Governo Federal e também com representações do
Governo Estadual. Acho que seria importante essa
representação do Governo Estadual, no sentido de
dar contribuições da realidade local e do Pantanal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigado, Dr. Valmir Gabriel Ortega.
A luzinha já está piscando aqui indicando que a

Ordem do Dia está começando.
Queremos agradecer ao Dr. Valmir o convite.

Entendemos que é um convite de grande conteúdo
democrático envolver os representantes estaduais,
tanto do Estado do Mato Grosso do Sul, como do
Estado do Mato Grosso, em uma audiência pública
conjunta com esta Comissão.

Acredito que mais adiante, num passo mais
avançado, possamos talvez ter posições mais aber
tas em relação a essa questão de grande relevância
para o País.

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente reunião, agradecendo a todos a presença
aqui.

Está encerrada a presente reunião.

Ata da décima reunião (ordinária), realizada
em 10 de maio de 2000

Às onze horas e dezoito minutos do dia dez de
maio de dois mil, no Plenário 8, do Anexo 11 da Câma
ra dos Deputados, sob a Presidência do Deputado
Salatiel Carvalho, reuniu-se a Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, em Reu
nião Ordinária, registraram presença os Senhores
Deputados Salatiel Carvalho, Presidente, Celso Rus
somanno e Pedro Bittencourt, Vice-Presidentes,
Sadu Picanço, Luiz Ribeiro, Márcio Sittar, Ricarte de
Freitas, Sebastião Madeira, José Borba, Luiz Bitten
court, Expedito Júnior, Luciano Pizzatto, Paes Lan
dim, Ronaldo Vasconcellos, Ben-Hur Ferreira, João
Magno, Fernando Zuppo e Régis Cavalcante - mem
bros titulares - Alofzio Santos, Fátima Pelaes, Vanes
sa Grazziotin, José de Abreu, Fernando Ferro, João
Paulo, Alcione Athayde, Fernando Coruja e Inácio
Arruda - membros suplentes. Registrl:Jram presença
ainda os Deputados Jorge Costa e Fernando Marroni,
e o senhor Ricardo Marra, do IBAMAlCECAV. Deixa-
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ram de registrar presença os Senhores Deputados
João Colaço, Flávio Derzi, Ricardo Izar, Arlindo Chi
naglia, Fernando Gabeira, Paulo Baltazar e Pastor
Valdeci Paiva. Havendo número regimental, o Presi
dente declarou abertos os trabalhos: 1- DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DAS ATAS DAS REUNiÕES
ANTERIORES: Ata da sexta reúnião (ordinária), reali
zada em dezenove de abril de dois mil; Ata da sétima
reunião ordinária (audiência pública), realizada em
vinte e seis de abril de dois mil e ata da oitava reunião
ordinária, realizada em três de maio de dois mil. Dis
pensada a leitura a pedido do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, tendo em vista a distribuição prévia de
cópias aos membros da Comissão. Não havendo im
pugnação, as atas foram aprovadas por unanimida
de. 11 - ORDEM DO DIA: A - REQUERIMENTOS: 1)
REQUERIMENTO Nº 3212000 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "requer a constituição de Subcomis
são Especial para discutir a liberação e comercializa
ção de Produtos Geneticamente Modificados". Deba
teu a matéria o Deputado Luiz Bittencourt. Em vota
ção, foi aprovado por unanimidade com adendo no
sentido de se realizar reunião de audiência pública
para discutir o assunto ao invés de criação de subco
missão especial, tendo em vista a instalação de co
missão especial para analisar o PL 2.905/97, de auto
ria do Deputado Fernando Gabeira, que "impõe con
dições para a comercialização de alimentos genetica
mente modificados" entre outros projetos apensados;
2) REQUERIMENTO Nº 43/2000 - da Sr.ª Alcione
Athayde e do Sr. Pastor Valdeci Paiva - que "solicita
a realização de reunião de audiência pública, com as
presenças dos presidentes das empresas Telemar e
Vésper, a fim de prestarem esclarecimentos sobre a
qualidade do serviço de telefonia no estado do Rio de
Janeiro". Em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; 3) REQUERIMENTO Nº 46/2000 - do
Sr. Expedito Júnior - que "requer a realização de reu
nião de audiência pública para discutir sobre os indíci
os de contaminação de frangos com a bactéria salmo
nela que estão à venda no mercado consumidor, ten·
do como expositores o Secretário de Defesa Agrope
cuária do Ministério da Agricultura, o Diretor do De
partamento de proteção e Defesa do Consumidor do
Ministério da Justiça e o Presidente da União Brasilei
ra de Avicultores", Após a votação, o Deputado
Ben-Hur Ferreira, com apoiamento do Deputado Ré
gis Cavalcante, requereu verificação de votação. Em
seguida, nos termos do § 3º do art. 185, do Regimen
to Interno; o Presidente determinou que a votação se
processasse nominalmente. Participaram da votação
e declinaram voto favorável ao requerimento, os De-

putados Badu Picanço, Luiz Bittencourt, Salatiel Car
valho, Expedito Júnior, Luciano Pizzatto, Paes Lan
dim, Ronaldo Vasconcellos, Ben-Hur Ferreira, Celso
Russomanno, Régis Cavalcante, Fátima Pelaes e
Alcione Athayde. Finalizada a votação pela chamada
nominal e constatada a falta de quorum para delibe
ração, o Presidente encerrou a reunião às onze horas
e quarenta e cinco minutos. E para constar, eu, Aure
nilton Araruna de Almeida, Secretário, lavrei a pre
sente ATA que, depois de lida e aprovada, será assi
nada pelo Presidente e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados. - Deputado 5a·
latiel Carvalho (PMDB/PE), Presidente.

Ata da décima primeira reunião (Audiência
Pública), realizada em 17 de maio de 2000

Às dez horas e trinta e oito minutos do dia de
zessete de maio de dois mil, reuniu-se, no Auditório
Nereu Ramos da Câmara dos Deputados, sob a pre
sidência do Deputado Salatiel Carvalho, a Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
em reunião de Audiência Pública com a participação
das Comissões da Amazônia e de Desenvolvimento
Regional e de Direitos Humanos, para debater: A)
DISCUSSÃO DAS PROPOSTAS SUBSTITUTIVAS
AO ESTATUTO DO íNDIO; B) DEMARCAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS INDíGENAS, e
C) RATIFICAÇÃO DA CONVENÇÃO 169-0IT. Regis
traram presença os Senhores Deputados Salatiel
Carvalho, Presidente, Celso Russomanno, Pedro Bit
tencourt e Arlindo Chinaglia, Vice-Presidentes, Badu
Picanço,<Márcio Bittar, Ricarte de Freitas, Sebastião
Madeira, Luiz Bittencourt, Ricardo Izar, Luciano Piz
zatto, Paes Landim, Ben-Hur Ferreira, João Magno,
Fernando Gabeira, Fernando Zuppo e Régis Caval
cante - membros titulares - Maria Abadia, Vanessa
Grazziotin, Fernando Ferro, Marcos Afonso, Alcione
Athayde e Fernando Coruja - membros suplentes.
Deixaram de registrar presença os Deputados João
Colaço, Luiz Ribeiro, Flávio Derzi, José Borba, Expe
dito Júnior, Ronaldo Vasconcellos, Paulo Baltazar e
Pastor Valdeci Paiva. Registraram presença ainda os
Deputados Evandro Milhomem, Presidente da Co
missão da Amazônia e de. Desenvolvimento Regio
nal, Antônio Feijão, Sérgio Carvalho, Aloízio Merca
dante, Lincoln Portela, Babá, Dr. Benedito Dias, Elcio
ne Barbalho, Eurípedes Miranda, Paulo Rocha, Rai
mundo Santos, Robério Araújo, Zila Bezerra e Valdir
Ganzer. Como convidados registraram presença os
seguintes senhores: Roque de Barros Laraia, Presi
dente Interino da Funai; Márcio Santilli, Coordenador
do Programa Brasil Socioambiental do ISA; José Se-
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verino da Silva, Membro da Comissão Executiva do
CAPOIB; Gilberto Macuxi, representante da Confede
ração Nacional dos índios do Brasil-COINIB; Carlos
Alberto Queiroz Barreto, da Funai; Patrícia Patriota,
da TV Câmara; David Hathaway, da AS-PTA; Nivaldo
Lisboa, do Ministério das Relações Exteriores; Lázaro
Brandão, da Liderança do PMDB; Débora Duprat,
Sub-Procuradora da República, membro ela 611 Câma
ra do Ministério Público Federal- Comunidades Indí
genas e Minorias; Carla Daniela, Assessora da 61! Câ
mara do Ministério Público Federal; Valdirene Martins
da Rocha, da Funai; Marco Ciampi, da ARCA Brasil;
Regina Perondi, do PMDB/RS; Vilma Francisco,
Assessora Jurídica; Kátia Melo, do Coletivo de Mu
lheres NegraslBA; Miriania Leão, PSP/APUB e Se
bastião de Souza Terena, da Funai. Dando início à re
união, o Deputado Salatiel Carvalho, Pn9sidente da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, convidou os Deputados Evandro Milho
mem, Presidente da Comissão da Ama.!ônia e De
senvolvimento Regional, e Marcos Rolim, Presidente
da Comissão de Direitos Humanos, para tomarem as
sento à mesa. Em seguida, fizeram uso da palavra os
seguintes expositores: Roque de Barros I:..araia, Pre
sidente da Funai; Márcio SantiUi, Coordenador do
Programa Brasil socioambiental do Instituto Socioam
biental-ISA; José Severino da Silva, Membro da Co
missão Executiva do Conselho de Articulação dos
Povos Indígenas do Brasil-CAPOIB; Humlberto Abho
ody, índio Xavante; Deputados Luciano Pizzatto e
Aloízio Mercadante, relator e autor do PL 112 2.507/91,
que "dispõe sobre o estatuto das sociedaldes indíge
nas"; Kubey Kaiapó, cacique da aldeia Gorotire do
Pará; eGilberto Macuxi, representante da Confedera
ção Nacional dos índios do Brasil-CONIB. índíos Kai
apó agrediram fisicamente o Sr. José Sevlsrino da Sil
va porque defendeu, durante sua exposição, o fim da
tutela estatal. Após serem os índios Kaiapó contidos
por outras lideranças indígenas e seguranças da Câ
mara dos Deputados, o Presidente solicitou tranqüili
dade a todas as representações indígenas e esclare
ceu que o objetivo da reunião era ouvir ai opinião de
todas as etnias presentes e se não ocormsse um cli
ma favorável ao debate não seria possível dar pros
seguimento ao evento. Controlada a situação, o Pre
sidente concedeu a palavra aos senhores Cacique
Daniel, Cacique Manuel, Cacique Antônio Xavante,
Cacique Evilásio Funi-ô, Cacique TapiE~te Kaiapó,
Humberto Aboody Xavante, Deputado Femando Fer
ro e Gilberto Macuxi. Não havendo mais quem dese
jasse fazer uso da palavra, o Presidente agradeceu
aos expositores, às lideranças indígenas E~ demais ín-

dios, aos parlamentares, à imprensa, assessores e
demais participantes, e declarou encerrados os traba
lhos às quatorze horas e treze minutos. E, para cons
tar, eu, Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário, la
vrei a presente ata, que depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Presidente e encaminhada à pu
blicação no Diário da Câmara dos Deputados. - De
putado Salatiel Carvalho (PMDB/PE), Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Declaro aberta esta reunião de audiência públi
ca conjunta da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, da Comissão da Amazô
nia e de Desenvolvimento Regional e Comissão de
Direitos Humanos, para discutir as propostas substi
tutivas ao novo Estatuto do índio, a demarcação e a
fiscalização dos territórios indígenas e a ratificação
da Convenção nll 169, da Organização Internacional
do Trabalho, requerida por esta Presidência e pelo
Presidente da Comissão da Amazônia e Desenvolvi
mento Regional, o ilustre Deputado Evandro Milho
men.

Vamos passar a fazer a composição da Mesa.
Convidamos, em nome das três Comissões que reali
zam esta reunião de audiência pública, para fazer
parte da Mesa, o nobre Deputado Luciano Pizzatto,
que foi o Relator na Comissão Especial do Estatuto
do índio; o Deputado Aloizio Mercadante, que foi o au
tor do Projeto de Lei nº 2.507/91, que dispõe sobre o
Estatuto das Sociedades Indígenas; o Dr. Roque de
Barros Laraia, Presidente Interino da FUNAI, repre
sentando também, nesta ocasião, o Exm2• Sr. Ministro
de Estado da Justiça; o Dr. Márcio Santilli, Coordena
dor do Programa Brasil Sócio-Ambiental, do ISA; o Dr.
José Severino da Silva, membro da Comissão Execu
tiva do Conselho de Articulação dos Povos e Organi
zações Indígenas da Amazônia do Brasil; o Dr. Saulo
Ferreira Feitosa, Vice-Presidente do Conselho Indi
genista Missionário; o Dr. Euclides Pereira, Coorde
nador-Gerai da Coordenação das Organizações Indí
genas da Amazônia Brasileira; o Sr. Orlando, Coorde
nador-Gerai da Coordenação das Organizações Indí
genas da Amazônia Brasileira; o Sr. Gilberto Makuxi,
representante da Confederação Nacional dos índios
do Brasil; o Sr. Élcio Marcelo de Souza, do Instituto
Nacional de-Estudos Socioeconômicos; o Sr. Davi Te
rena, representante do Instituto Americano das Cultu
ras fndias do Brasil; representando as lideranças indí
genas, o Presidente da Confederação, o Sr. Sebas
tião; o cacique Rubem Kayapó, do Pará; também re
presentando o cacique Daniel, o xavante da aldeia
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Campinas, de Mato Grosso, o Sr. Humberto. Esses
são os nossos convidados para fazer parte da Mesa.

Registramos também a presença de Parlamen
tares integrantes das três Comissões que estão pa
trocinando esta audiência pública.

Estamos aguardando também a presença do
nobre Deputado Luciano Pizzatto, que foi o Relator do
Estatuto do índio, em Comissão Especial desta Casa
e que já comunicou à assessoria desta audiência pú
bli9a que~e está dirigindo para este recinto.

Gostaríamos de informar-que a FUNAI esteve
realizando, na semana passada, seminário relaciona
do ao Estatuto do Índio. Passo a palavra ao seu Presi
dente Interino, Dr. Roque de Barros Laraia.

Tem V. Sl!. a palavra nesta reunião de audiência
pública. ,

O SR. ROQUE DE BARROS LARAIA - Exm!!s.
Srs. Deputados Salatiel Carvalho e Evandro Milho
men, Presidentes das Comissões que aqui estão reu
nidas, demais Deputados pr.esel)te~, Iid~ranças indí
genas, senhoras e senhores: falo na condição de Pre
sidente Interino da FUNAI, tendo em vista que ocargo
que ocupo naquele órgão é o de Diretor de Assuntos
Fundiários. Em 26 de abril, o Sr. Ministro da Justiça
convidou-me para assumir interinamente o cargo de
Presidente, que estava vago, até que se defina o novo
Presidente, o que já está sendo providenciado.

Gostaria de lembrar que o projeto relativo ao
Estatuto do índio vem tramitando nesta Casa há mui
to tempo. Desde 1991, este Estatuto está sendo dis
cutido, numa tentativa de adaptação do Estatuto anti
go de 1973 à Constituição de 1988. Durante seis
anos, desde 1994, o Estatuto praticamente ficou pa
ralisado. Recentemente, o Ministro da Justiça, em
nome do Poder Executivo, encaminhou a esta Casa
um texto que é apenas sugestão ao Congresso Naci
onal, que tem poder e competência para legislar, in
dependentemente, sobre o assunto.

Na verdade, o Estatuto de 1973, vinte e sete
anos depois, está defasado, embora na época tenha
sido elaborado por um competente jurista, Dr. The
místocles Cavalcante. Mesmo durante o regime mili
tar, ele fez consultas a antropólogos importantes,
pessoas ligadas à questão indigenista, para a reda
ção desse estatuto. No entanto, ele ficou defasado
principalmente no que se refere às mudanças decor
rentes da Constituição de 1988.

Antropólogo que sou, gostaria de lembrar que a
política do Governo brasileiro até 1988 era de integra
ção da sociedade indígena à sociedade nacional, era
um processo de assimilação dessa sociedade à soci-

edade nacional, ideologia que vigorava no Estadc
brasileiro desde o início do século XX, quando foi cria·
do o Serviço de Proteção aos Índios.'

A idéia vigente, então, era que o índio gradativa·
mente se integraria à sociedade nacional, perdendo,
assim, os seus costumes, os seus valores.

A Constituição de 1988 foi muito mais moderna
Ela resguarda o direito dessas comunidades de conti·
nuarem sendo índios, cada um na sua especificidade,
portadores de suas culturas, de seus valores, de sua
língua e detentores de seu território.

Neste sentido, a Constituição de 1988 também
de certa forma modifica o Estatuto da Tutela, que até
então estava orientado por um preceito velho, de
1916, que era a incapacidade relativa do índio. Essa
incapacidade colocava o índio na mesma situação do
menor, do pródigo e também - pasmem - das mulhe
res, que legalmente eram relativamente incapazes
até as modificações que ocorreram na década de 60
na legislação brasileira.

Gostaria de dizer que este texto encaminhado
ao Congresso Nacional, embora revogue a Lei nº
6.001173, continua reconhecendo o direito aos índios
e às suas organizações sociais, costumes, línguas,
crenças e tradições. Além disso, no que se refere à
FUNAI, no momento em que há vários rumores cor
rendo há algum tempo com relação ao enfraqueci
mento desse órgão, este estatuto vem reforçar a
FUNAI, concedendo-lhe poder de polícia, que ela
nunca teve, o poder de multar e de retirar das áreas
indígenas os ocupantes não-índios, que só é possível
ser feito por intermédio da Polícia Federal.

Gostaríamos de dizer que a FUNAI tem, princi
palmente na década de 90, incrementado os seus
procedimentos de demarcação e homologação das
terras indígenas. Setenta por cento das terras indíge
nas hoje são homologadas. O que a FUNAI não tem
conseguido fazer é retirar os ocupantes não-índios
das terras indígenas, tendo em vista que para isso é
necessário o pagamento de benfeitorias, e essas
benfeitorias hoje somam um valor muito alto, muito
acima do órgão.

De qualquer forma, o instituto de multas que o
novo estatuto estabelece vai possibilitar que as comu
nidades que foram invadidas, comunidades que tive
ram o seu meio ambiente depredado, utilizem desse
dinheiro para recompô-lo.

Por outro lado, acho que a novidade que existe
neste estatuto são os aspectos que não foram trata
dos no estatuto anterior, no que se refere aos direitos
das populações indígenas aos seus conhecimentos
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tradicionais, à proteção do conhecimento que elas
têm sobre biodiversidade.

Em 1973, pouco se falava sobre isso, mas hoje
sabemos que há toda uma cobiça internacional para
acesso a este conhecimento eprincipalmente à biodi
versidade da grande floresta amazônica, de onde pro
vavelmente surgirão novos medicamentos. E isso tem
grande importância econômica. Além do mais, há
também a questão do direito à imagem e uma série
de pontas importantes qu.eJoram deixados d_e ladQ no
estatuto anterior.

Não vou falar muito sobre o novo estatuto. Mui
tas outras pessoas que trabalham há mais tempo
nesta matéria vão falar. E consideramos que há nele
grande avanço em relação ao estatuto anterior.

Compete agora a esta Casa, ouvindo as partes,
como sabiamente está fazendo, discutir E~ aprovar um
estatuto que atenda às necessidades das; populações
indígenas, hoje muito maior. Felizmente, podemos di
zer que as populações indígenas, neste último-quartel
de século, cresceram e estão muito maif> numerosas
do que eram na década de 70. Felizmente, podemos
dizer também que nos últimos anos a Fundação Naci
onal do índio, cumprindo o seu papel constitucional,
demarcou e homologou uma quantidade de terra bas
tante significativa. Talvez em toda a América, só o Ca
nadá tenha política de proteção de terras como a do
Brasil. Basta dizer que hoje contamos com 570 áreas
de terras indígenas, totalizando cerca dei 1 milhão de
quilômetros quadrados.

Fico aqui à disposição dos Srs. Deputados. Era
o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Obrigado, Dr. Roque, pela sua participação
nesta audiência pública.

Com a palavra o Dr. Márcio Santilli, Coordena
dor do Programa Brasil Sócio-Ambiental, do ISA.

O SR. MARCia SANTILLI - 81'S. Presidentes,
Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores presen
tes, quero inicialmente agradecer o convite que nos
foi formulado pela Comissão de Meio Ambiente e Mi
norias e pela Comissão da Amazônia, para vir hoje
discutir a revisão da Lei nQ 6.001 , que trata do Estatu
to do índio.

Quero parabenizar as Comissões Técnicas da
Câmara dos Deputados por abrirem este espaço para
discussão de assunto da maior importância, a fim de
que as várias lideranças indígenas e os Parlamenta
res possam tomar conhecimento ( lS propostas apre
sentadas.

Há uma proposta que foi aprovada no ano de
1994 em Comissão Especial da Câmara e outra apre
sentada pelo Governo Federal. Ambas são complica
das, envolvem mais de cem artigos e, portanto, preci
sam ser devidamente analisadas, discutidas e conhe
cidas por todas as partes interessadas no assunto,
especialmente pelos povos indígenas do Brasil.

O Instituto Sócio-Ambiental tem participado da
discussão da revisão do Estatuto do índio pratica
m~nte desde que fot promulgada a Constituição de
1988. Várias das lideranças aqui presentes acompa
nharam o processo de elaboração da Constituição de
1988, estiveram mobilizadas durante a votação do ca
pítulo dos índios e foram muito importantes para que
a Constituição do Brasil reconhecesse, pela primeira
vez, como sendo permanentes os direitos constitucio
nais dos índios.

Antes da Constituição de 1988, os direitos reco
nhecidos pela lei brasileira aos índios eram provisóri
as, parque os brancos acredita\lam - e as leis_ 09 Bra
sil diziam isso - que os índios iam deixar de ser índi
os. Eles iam acabar, iam se aculturar, iam aprender os
costumes, a forma de viver dos brancos e iam passar
a ser brasileiros como os outros, e quando isso acon
tecesse, eles não iam mais precisar dos direitos espe
ciais que a lei lhes assegurava.

Par isso que as Constituições anteriores a 1988
diziam com todas as letras que competia à União, ou
seja, ao Estado brasileiro, incorporar os índios à co
munhão nacional, fazer com que os índios deixassem
de ser índios. Em 1988, isso acabou. Os índios come
moraram, naquela época, especialmente a derrubada
da emenda inscrita no projeto de Constituição, que di
zia que os índios teriam de ser aculturados. Houve
uma grande festa, com lideranças de todo o País, que
endossaram a decisão de acabar com a aculturação e
de garantir direitos permanentes aos índios brasilei
ros.

A Constituição é a lei maior do País. Nenhuma
lei pode estar acima da Constituição. Então, ela é que
tem de definir. O que está escrito na Constituição é
que tem de orientar o que vai constar das leis infra
constitucionais, como é o caso do Estatuto do fndio.
Só que o Estatuto do índio que está em vigor foi apro
vado em 1973, ou seja, quinze anos antes da Consti
tuição de 1988. Quando ele foi feito, estava em vigor a
Constituição anterior, a que previa o fim dos índios, a
sua aculturação. O Estatuto de 1973 foi feito seguindo
a Constituição daquela época. Ele trata da acultura
ção e prevê que um dia os índios não vão mais preci
sar dos direitos que nele estão garantidos.
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A Constituição de 1988 mudou isso e os direitos
dos índios passaram a ser permanentes.

Desde 1988, é necessário refazer o Estatuto do
indio, para que fique de acordo com o que diz a COI1S
tituiçãó, a lei maior do País.

Primeiro, logo depois da Constituição de 1988,
apareceram projetos de lei para regulamentar dois ar
tigos sobre mineração em terras indígenas. Segundo
esses artigos, pode haver mineração nas terras indí
genas, mas desde que aprovada pelo Congresso Na-

, cional, e os índios têm de ser ouvidos etêm de partici
par do resultado econômico da mineração, do resulta
do da lavra.

Foi uma novidade. Não havia isso na Constitui
ção anterior nem no Estatuto do índio. Então, era pre
ciso que uma lei viesse a dizer como isso aconteceria,
como os índios seriam ouvidos, como poderiam parti
cipar do resultado da lavra. E essas foram as primei
ras leis que apareceram.

No ano de 1991 - ainda no Governo Collor -, foi
formado um grupo de trabalho para apresentar pro
posta de um novo Estatuto"do índio, revendo o antigo.
Além disso, duas outras propostas foram apresenta
das, uma de autoria do Deputado Aloizio Mercadanté,
aqui presente, e outra de autoria de vários Deputa
dos. Então, essas três propostas começaram a ser
discutidas aqui em 1991. Todas três buscavam fazer
com que o Estatuto do índio ficasse de acordo com a
nova Constituição do Brasil.

Em 1994, o Deputado Luciano Pizzatto prepa
rou uma nova proposta, juntando aquelas três em
uma s6. E é essa a proposta aprovada pela Comissão
Especial. Depois, esse assunto ficou seis anos para
do no Congresso. Não houve interesse nem por parte
do Governo nem do próprio Congresso em fazer com
que essa discussão prosseguisse. Ela ficou parada.
No entanto, o problema continuou: temos uma Consti
tuição nova e uma lei velha, que precisa ser rediscuti
da. Temos direitos permanentes que precisam sertra
duzidos na lei, e é o que agora, com apresentação da
proposta do Governo e a retomada das discussões,
precisa ser feito. Essas propostas precisam ser discu
tidas, analisadas, votadas pelo Congresso, porque já
se passaram muitos anos e não se sabe mais 0_ que
continua valendo do velho estatuto e o que não mais
está valendo, uma vez que a Constituição é posterior
ao estatuto aprovado.

Ainda se pode falar em integração dos índios?
Pela Constituição, não; pelo estatuto, sim. São coisas
assim que a lei precisa esclarecer, de acordo com o

que diz a Constituição de 1988. Essa é a discussão
que temos de travar.

Não vou entrar em detalhes da nossa opinião
sobre pontos específicos das propostas discutidas,
porque são propostas grandes e há muita coisa para
conversar. Muito poderia ser melhorado, poderíamos,
assim como outras pessoas, fazer muitas sugestões
para melhorar o texto. E vamos fazer essas suges
tões. Temos contribuído com a discussão que os índi
os, outras entidades e Deputados têm promovido.

Bem, quero apenas me ater a um ponto que jul
go central nessa discussão e que tem gerado muita
preocupação por parte dos índios eque não está sen
do bem compreendido. Refiro-me à tutela, instituída
em 1916, na legislação brasileira, quando foi promul
gado o C6digo Civil do País. Então, isso é algo bem
mais antigo do que o próprio Estatuto, que é de 1963.

Naquele tempo, a relação do Estado e da socie
dade brasileira com os índios ainda era a pior possí
vel, era a política de extermínio, era a política de
transferência dos índios das suas terras para as re
servas indígenas, como chamavam na época. Darcy
Ribeiro nos ensina que, durante este século, já sob a
vigência do instituto da tutela, 83 povos indígenas
acabaram, sumiram do Brasil, morreram, foram extin
tos.

Ao mesmo tempo, quando havia na FUNAI e no
Governo pessoas interessadas em lutarpelos direitos
dos índios, a tutela também foi usada a seu favor,
como no caso da criação do Parque do Xingu, em
1961, por obra dos irmãos Villas-Bôas. Isso foi muito
importante, porque naquela época não havia nenhu
ma terra indígena tão grande quanto o Parque do Xin
gu. Ali já viviam alguns povos e outros foram trazidos.
E, graças à criação do parque, esses povos vivem e
mantêm suas tradições culturais até hoje.

Então, a tutela era ambígua. Quer dizer, era usa
da para massacrar, para exterminar, mas era usada
também para proteger, quando pessoas boas dela
queriam fazer uso. A tutela, porém, se baseava numa
coisa que nunca foi certa, nunca foi correta. Basea
va-se no fato de que os índios não são capazes, ou
seja, são incapazes para exercer os direitos da vida
civil. Os índios são equiparados, no Código Civil, aos
menores de idade, ~ -; crianças, às pessoas loucas
que não têm juízo, àqueles que, não tendo capacida
de, precisam de tutor que fale por eles, que resolva os
problemas para eles.

Esse era o princípio da tutela naquela época.
Não tinha na legislação brasileira reconhecimento de
direitos coletivos, de comunidades, de coletividades.
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Havia apenas uma estrutura montada 13m cima dos
princípios do direito individual, das pessoas individu
almente.

A tutela era isso. O índio era como uma criança
órfã. No caso do órfão, o juiz nomeia um tutor, e essa
criança vai ser tutelada, porque não tem condição de
viver sem essa tutela. .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Sr. Márcio Santilli, a Presidência in'forma a V. SlI.
que o seu tempo está esgotado.

O SR. MÁRCIO SANTILLI- Pois não, Sr~Presi
dente.

Então, esse foi o princípio. Chamavam os índios
de incapazes, como eram os loucos, para que eles
pudessem ter alguma proteção.

Hoje já não é necessário dizer que os índios são
incapazes, para proteger os seus direitos e interes
ses. O mundo mudou, as leis mudaram. Não só no
Brasil, mas no mundo todo hoje é possível fazer a sua
defesa, como a Constituição de 1988 fm:. A Constitui
ção não fala em tutela, mas protege os índios, protege
os seus direitos de serem diferentes para sempre.

Então, essa é a questão: a proteção aos direitos
dos índios é fundamental e precisa ser mantida e re
forçada no novo Estatuto do índio. Mas, para isso, não
tem cabimento chamar os índios de incapazes. É pos
sível fazer isso de forma diferente, e esse é o esforço
que o Congresso Nacional deve desenvolver daqui
por diante, para dotar o País de uma lei de acordo
com a Constituição de 1988, que reconheça esses di
reitos permanentes sem tachar os índios de incapa
zes.

Eram as considerações que gostal'ia de fazer. A
nossa organização produziu dois textos a respeito do
assunto. E quero passá-los às mãos V. Ex!., para que
dê conhecimento aos demais membros da Comissão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel OJlrva

lho) - Muito obrigado a V. Ex!. As Comissões aqui reu
nidas agradecem a V. SlI. a contribuição" E, sem dúvi
da alguma, o Sr. Relator também terá grrande satisfa-
ção de receber suas sugestões. ~

Queremos registrar a presença, ne'sta audiência
pública conjunta das três Comissões - Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regi
onal e Comissão de Direitos Humanos _o, das lideran
ças das tribos caiapó, xavante, makuxi., bororo, tere
na, kaiowá, guarani, fulniô, sukuru, kariri, txukarra
mãe, pankararu, xingu, kiririe pareci. Também quere
mos registrar a presença de Parlamentares das três

Comissões já mencionadas, Deputados Valdir Gan
zer, Benedito Dias, Arlindo Chinaglia, Antonio Feijão,
Celso Russomanno, Luciano Pizzatto, ilustre Relator
dessa matéria, Deputados Luiz Bittencourt, Fernando
Coruja, Regis Cavalcante, Badu Picanço e Miriam
Reid, do Estado do Rio de Janeiro.

Convido o ilustre Deputado Luciano Pizzatto 
que já havia sido chamado antes - a fazer parte da
Mesa desses trabalhos.

Continuando os nossos trabalhos, passamos de
imediato a palavra ao Sr. José Severino da Silva,
membro da Comissão Executiva do Conselho de Arti
culação dos Povos e Organizações Indígenas da
Amazônia do Brasil. Tem V. S·. a palavra.

O SR. JOSÉ SEVERINO DA SILVA - Bom dia,
Srs. Deputados, é um prazer estar aqui. Também vou
expor o que foi dito em relação ao Estatuto do rndio.

A gente ouviu e viu, todos os parentes aqui es
tão ouvindo o que está sendo falado sobre nossos di
reitos. Em 1988, segundo ele, já acabou a tutela, a
gente ouviu e está ouvindo. Todo questionamento do
Estatuto do índio, a gente agora está discutindo em
conjunto com os Deputados.

Então, as lideranças de organizações estão dis
cutindo, estão propondo, fazendo análise ponto por
ponto sobre o Estatuto do índio, porque tem quatro
matérias que foram recebidas durante esse tempo de
1988 para cá, está sendo discutido, como o nosso
companheiro aí, Márcio SantiJIi, falou; depois se es
queceram, não sei por que razão. Agora, depois da
comemoração dos 500 Anos, recomeçaram a discutir.

Daqui para frente, queremos que esse estatuto
seja aprovado, mas de maneira que garanta todos os
nossos direitos, possibilidade de direito, não só na pa
lavra, nem só ficar no papel também, mas cumprindo
aquela lei que protege a população indfgena.

Então, para nós é também importante estarmos
discutindo aqui, ouvindo os partidos, as Lideranças,
pessoas do Governo. E eu queria exaltar, dizendo o
seguinte: para nós, lideranças, muitas vezes a gente
ouve, mas não está sendo respeitado nosso direito.
Da maneira que muitas vezes é feito, quando a gente
recebe, já está pronto, já está pronto tudo no papel.
"Olhe, comunidade indígena, liderança indfgena, isso
aqui é direito de vocês".

Eu queria pedir aos Srs. Deputados e Srs. Rela
tores que analisassem isso, porque é importante para
nós, porque não adianta nada recebermos tudo pron
to, de cabeça para baixo, assim, de cim~ para baixo. É
importante agora, neste momento, estarmos discutin
do em conjunto, para todo mundo saber o que está
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sendo feito. Agora, é muito complicado para nós, lide
rança indígena e aldeia, que essa é uma lei, écompli
cado, até para a gente que está aqui há muito tempo
trabalhando, a lei é complicada.

Então, por essa razão, a gente tem que analisar
muito bem onde estão as coisSis, para não errarmos
no momento, porque tem que ser garantido nosso di
reito de toda maneira.

Em relação ao Estatuto, há várias matérias. Fala
em mineração, fala em madeireira, fala tudo quanto
está contemplado aqui, porque nos anos anteriores o
projeto de Romero Jucá falava que tinha de ser vota
do primeiro mineração, depois o Estatuto do índio. A
gente não concordou com esse ponto, pela organiza
ção como está aqui. Por essa razão que não passou.

Mas tddo esse questionamento contempla aqui
no Estatuto do índio. O Roque falou muito bem. Acho
que agora está na nossa vez, na nossa mão, porque
agora estamos vendo o que está sendo feito do nosso
lado, porque esses anos atrás a gente não sabia. Não
sei se algumas lideranças que estão aqui, caiapó, pa
taxó, makuxi e eu mesmo, conhece essa lei. Eles nun
ca analisaram. Agora que a gente está analisando
essa lei, o que é bom, o que é ruim, ao lado da gente.
Por essa razão que ainda estamos discutindo. Esta
mos discutindo ponto por ponto, para que a gente tra
ga esses pontosos principais com que não concorda
mos, para mostrar ao Relator, para ver se ele acata ou
não nossa decisão, porque isso é importante para a
gente, porque aí cada um faz a sugestão, porque não
adianta nada só para ver, nobres Deputados, fazer
proposta.

Então, é isso.
(Tumulto no plenário.)
(Não identificado) - Por favor, acomodem-se, e

vamos continuar o nosso debate.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Queremos aproveitar a oportunidade desse in
cidente para deixar bem claro o interesse da Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias. Temos a responsabilidade de aprofundarmos
a discussão do Estatuto do índio, afinal de contas não
podemos mais ~sperar.

Já há nove anos o Estatuto está tramitando na
Câmara dos Deputados, e queren'lõs agora efetiva
mente avançar e definir inclusive datas, para que a
Câmara'dos Deputâdos possa daruma resposta prin
cipalmente para as comunidades indígenas, mostran
do que finalmente a sua lei será aprovada.

Estamos aqui exatamente para fazer um debate.
Então, eu pediria que todos os participantes desta re-

união - e fizemos questão de convidar os povos indí
genas, o convite partiu da Comissão de Minorias e
tem o respaldo dos Presidentes da Comissão da
Amazônia e de Desenvolvimento Regional e da Co
missão de Direitos Humanos.

Entendemos - o Deputado Evandro Milhomen
também entende - que não há como finalizarmos
uma discussão sobre o Estatuto do índio, sem que os
índios participem. E é por isso que os índios estão
aqui nesta manhã.

Agora, temos de fazer um debate, uma discus
são. Queremos ouvir os índios, mas queremos ouvir a
palavra dos índios. Não queremos assistir a uma de
monstração de força ou a uma guerra entre aqueles
que não concordam com a posição do outro.

Então, peço calma ao companheiro que ficou
um pouco exaltado e perdeu a paciência. Entende
mos que isso é algo possível. Na discussão de uma lei
que já demora tanto tempo, talvez falte paciência para
que tenhamos um debate aqui mais sereno.

Mas quero dizer que é fundamental que possa
mos, para termos êxito na nossa reunião - e aqui es
tão Parlamentares das três Comissões, está o Rela
tor, Deputado Luciano Pizzatto, o autor do primeiro
projeto apresentado aqui ainda no começo da década
de 90, Deputado Aloizio Mercadante -, manter a cal
ma. Com muita paciência, ouviremos todos.

Agora, se o debate virar guerra, não vamos ou
vir ninguém. E, aí, a nossa reunião não terá o resulta
do desejado pelos próprios índios. Convidei todos
para estarem aqui, porque uma das reclamações das
comunidades indígenas era a de que o assunto esta
va sendo discutido sem que os índios participassem.

Na semana passada, inClusive, juntamente com
o Deputado Celso Russomanno, recebi mais de cem
índios que vieram a esta Casa protestar. Algumas or
ganizações estavam reunidas, e os índios foram ex
cluídos.

Mas, na discussão desta manhã, contamos com
a presença e a participação de vocês, índios. Não se
trata apenas de estar presente, muitos vão falar. O ín"
dio que tentou agredir o companheiro de outra tribo
também poderá falar, não há nenhum problema. Para
nós, Deputados, é mais importante ouvir a opinião
dos índios que assistir qualquer briga. Não viemos
para assistir brigas entre índios, mas para ouvirmos
as posições e idéias que os índios querem colocar na
lei que lhes diz respeito.

Quero, então, estabelecer um acordo para sa
ber se é possível continuarmos o debate ou se tere
mos de parar aqui. Se ficarmos assistindo a brigas,
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não poderemos debater, não será POSSíVEl1 nem ouvir
o que os índios querem dizer. Mas, se voc:ês assumi
rem o compromisso de que todos que quiserem falar
poderão fazê-lo, não haverá nenhum problema. Ga
rantimos o direito de falar a todos os que estão aqui.
Os que quiserem falar poderão fazê-lo.

Creio mais importante para os Deputados ouvir
as lideranças indígenas, suas idéias, não assistir aqui
a nenhum tipo de briga ou discussão. Por isso quero
fazer esse acordo, antes de passar a palavra aos De
putados.

Peço ao Sebastião que seja o interm9diário des
se acordo. Até porque, também disse palra mais de
vinte nações indígenas que estava aberta a possibili
dade de realizarmos uma audiência pública externa
da Comissão de Minorias - e se a Comissão da Ama
zônia desejar também poderá participar. () Presiden
te da Comissão da Amazônia se dispõe também a fa
zer uma audiência externa em uma aldeia indígena,
para que possamos ouvir In loco também as lideran
ças.

Queremos assumir o compromisso não só de
estabelecer um cronograma para que a Càmara final
mente aprove o substitutivo do Deputado L.uciano Piz
zatto, mas queremos, antes disso, ouvir, inclusive em
uma comunidade indígena, a posição dos índios. A
boa vontade dos integrantes das Comissl5es é muito
clara, e quero que entendam isso.

Mas temos de fazer um acordo. A pmtir de ago
ra, vamos ouvir os outros. Se alguém não concordar
com a posição do outro, por exemplo, serál melhor pe
dir a palavra e não bater ou agredir, porque assim ha
verá confusão, tumulto, não poderemos debater, fica
rá mais difícil ainda chegarmos a uma conclusão. A
minha proposta está lançada.

Concedo a palavra ao Sr. Sebastião.

O SR. SEBASTIÃO - Srs. Deputados e autori
dades presentes a este plenário, esclareç,o, desde já,
foi avisado a autoridades como os Presidentes da Co
missão de Direitos Humanos e da Comissão de Mino
rias, como é a vida verdadeira dos índios que habitam
as aldeias. Pedi informações e falei a V. S" para que
não haja a reunião sem a presença da~l lideranças
que se encontram nas aldeias. Ocorreu Elsse proble
ma, esse assunto. Foram bem alertadon. Nunca foi
solicitada a presença das lideranças de qualquer et
nia do Brasil para debater o problema do Estatuto do
índio, como foi dito agora, em 1988. Foi tirada, desva
lorizada a Lei do Estatuto nº 6.001 , que el3tá em vigor
até agora. (Palmas.)

Essa nossa divisão não partiu do nosso povo,
porque o índio não sabe o que está escrito no papel.
Quem presenciou isso, como se diz, foram as organi
zações não-governamentais. Algumas que falam em
nome da Funai e, às vezes ou muitas vezes, o órgão
tutor fala em nome dos índios sem a presença deles
que envolve o problema junto aos índios. Portanto,
daqui em diante, é importante a presença dos índios
que se encontram nas aldeias. E eu falei bem claro
aos Senadores, aos governantes e autoridades para
que não haja divisões entre eles. Houve divisões. O
mesmo foi avisado ao Sr. Presidente da Funai. Fize
ram de propósito grupinhos de pessoas para discutir
sobre essa nova proposta que não agrada as maiori
as.

Falarei com continuidade depois de terminar
esse aviso. Todo mundo vai falar. Chegou a nossa vez
de presenciar. Chegou a vez de trocarmos idéias.
Chegou a vez de falarmos sobre os nossos direitos.
Os índios têm o direito de decidir seu destino e não
como o Estatuto do índio. O índio não é obrigado a
permanecer índio. Continua, sim, a pessoa do índio.
Entender, como está falando o Sr. Márcio Santilli, en
tender essa integração.

É corretamente sábio entender bem os proble
mas dos índios. Porque o índio tem diferença na lín
gua, costumes das sociedades das maiorias trazidas
da Europa.

Por isso está havendo esse choque aí. Não vai
acontecer mais, e vamos continuar debatendo isso,
até resgatarmos outra vez essas leis em vigor, a Lei
n" 6.001 e não essa nova proposta prejudicial, obri
gando e ameaçando ainda os índios, levar na marra
para aceitar essa proposta.

Somos livres. Muito obrigado. Continuarei a falar
depois do seminário. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Agradeço ao nobre companheiro representante
das comunidades indígenas, Sr. Sebastião.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Luciano
Pizzatto, Relator da matéria.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, índios e não-índios, es
tou há nove anos tentando colocar em votação nesta
Casa o Estatuto do rndio.

Teremos umatradução especial para os caiapós
e xavantes. Os irmãos funiô, creio, estão entendo. Os
demais presentes conseguem entender, se não con
seguirem, avisem-nos que faremos a tradução.

Estamos, portanto, há nove anos montando
uma proposta para o Estatuto do índio.
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o SR. TRADUTOR - (Tradução para a língua in
dígena.)

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Houve momentos tristes. Durante seis anos, a trami
tação do Estatuto do índio foi interrompida para não
continuarmos a conversa com vocês. Agora, voltamos
a discutir o assunto. Por isso, com a mesma preocu
pação de vocês, este é um momento bom porque po
demos voltar a conversar sobre essa lei.

O SR. TRADUTOR - (Tradução para a língua in
dígena.)

O SR. DEPUTADO Ll~CIANO PIZZATTO - Os
xavantes não estão entendendo? Os tradutores po
dem traduzir para os caiapós e para os xavantes. Os
Deputados entendem que o importante é que os índi
os compreendam.

Agora, será feita a tradução para os xavantes.

- ----O-SR.TRADUI~-fIraduÇ.ão para a língu?JIl- _
dígena.)

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Como vamos voltar a ouvir os índios? Falei para os
caiapós e para os xavantes que, em primeiro lugar,
vou à aldeia para ouvi-los. Não se trata de uma pro
messa. No próximo sábado, dia 3, irei a uma aldeia
xavante, localizada no Mato Grosso, e, no dia 4, à al
deia caiapó, no Pará. Vou de coração aberto, levarei
inclusive meus filhos para mostrar que meu coração
está aberto para essa conversa.

O SR. TRADUTOR - (Tradução para a língua in
dígena.)

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Como foram vocês que me convidaram, a reunião não
será realizada na cidade, mas na aldeia, onde espero
passar o dia, para podermos conversar diretamente.
Aceito o convite e para lá estarei indo nos dias marca
dos.

O SR. TRADUTOR - (Tradução para a língua in
dígena.)

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Espero que convidem seus parentes para essa reu
nião, porque são muitas as aldeias e só poderei visitar
uma de cada comunidade. Chamem seus parentes,
vamos conversar na sua língua, vamos discutir o es
tatuto que, sabemos, tem coisas boas e ruins. Peço a
sua ajuda no sentido de que chamem seus parentes,
a fim de que possamos conversar na aldeia. índio com
índio, sem intermediários. Ouvirei como Relator e tra
rei depois aos Deputados o resultado da nossa con
versa.

Chamem seus parentes para a reunião na aldeia,
marcada para os dias 2, 3 e 4.

O SR. TRADUTOR - (Tradução para a língua in
dígena.)

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - De
pois da visita aos xavantes e aos caiapós, assumo o
compromisso de ir a cada Região do Brasil fazer um
encontro com os índios, para ouvi-los - no Nordeste,
todos os irmãos do Nordeste; na Amazônia, vamos fa
zer uma grande reunião; vamos ouvir a maioria das
comunidades do Sul. Eu vou a cada Região. Se existi
rem regiões em que não for possível os seus parentes
irem até o lugar marcado para essa reunião, podere
mos fazer mais de uma reunião.

O objetivo do Relator é o de ouvir o índio e expli
car-lhe o que estamos discutindo aqui. Vocês podem,
portanto, ficar tranqüilos, porque esse compromisso
não é meu, mas de todos os Deputados que estão
aqui. Não vamo§. _d~ixar a lei ser votada antes que
conversemos com vocês. Esse é um compromisso do
PT, do PFL, do PSB, de todos os partidos. A lei será
votada quando vocês entenderem o que estarilOS vo
tando. Se é uma lei para vocês, vocês têm de enten
der o que estamos falando.

O SR. TRADUTOR - (Tradução para a língua in
dígena.)

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Re
pito que sei que vocês estão preocupados. Sei que
muitos estão nervosos, tristes e preocupados, e vo
cês têm razão para assim estarem. Mas, se erramos
lá atrás, se em quinhentos anos o Brasil errou, agora
vamos tentar recuperar algo.

Ninguém está prometendo nada aqui; nenhum
Deputado está prometendo resolver o problema do
índio. Isso é uma mentira. Estamos garantindo que
nosso coração está aberto para ouvir e tentar cons
truir algo de bom. Vamos ouvir quem está a favor e
quem está contra, quem está triste e quem está ale
gre. Todos os Deputados e as Comissões vão ouvir.
Por isso podemos ter paz na nossa conversa.

O SR. TRADUTOR - (Tradução para a língua
indígena.)

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Hoje vamos conversar bastante. Nos dias 3 e 4, nas
aldeias xavante e caiapó, que vou ter a honra de co
nhecer, também vamos conversar bastante. Depois,
vamos igualmente conversar com as outras aldeias,
com as outras comunidades, e, assim, vamos ter uma
nova idéia escrita. E essa idéia escrita vai voltar para
vocês depois, para conversarem sobre ela de novo.
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Só então vou passar ao Congresso a idéi~l que a mai
oria de vocês já entendeu.

Até o dia 2 ou 3, nas aldeias xavante e caiapó, e,
depois, com os outros. Hoje, vamos continuar conver
sando em paz e com tranqüilidade. Tenham certeza:
quem vai escrever sou eu, e eu vou lá ouvir vocês.

O SR. TRADUTOR - (Tradução paréla/íngua in
dígena.)

- PRESIDENTE -(Deputado Salatiel Carvalho} 
Quero agradecer ao Deputado Luciano Pizzatto, Re
lator da Comissão Especial do Estatuto do fndio, e
dos companheiros tradutores.

Antes de passar a palavra ao Deputado Aloizio
Mercadante, autor do Projeto de Lei nlo! 2.:507/91, que
dispõe sobre o Estatuto das Sociedades; Indígenas,
gostaria de registrar a presença do Governador do
Estado do Amapá, João Alberto Capiberibe, que nos
_~onra com sua visita a esta audiência públlica. O Ama
pá, como dito principalrrie-nte ontem nõ delbate organi
zado pelo Partido dos Trabalhadores, é um Estado
que serve de referência pelo seu trabalheI junto à co
munidade indígena, respeitando a sua cultura, respei
tando as suas identidades. No debate rElalizado on·
tem, o Governo do Estado do Amapá também foi refe
rido pelas sociedades indígenas que Elstiveram lá
como um governo que tem trabalhado bem. Portanto,
Governador, para nós é uma honra a sLla presença
neste debate promovido pelas ComissõeEi da Amazô
nia e de Desenvolvimento Regional, de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias El de Direitos
Humanos, em momento tão importante como este.

Passo a palavra ao Deputado Aloizi() Mercadan
te, para que S. ExI possa fazer a sua exposição a res
peito do Projeto de Lei n12 2.507/91, que dlispõe sobre
o Estatuto das Sociedades Indígenas.

Disporá V. Ex· de quinze minutos.
O SR. DEPUTADO ALOIZIO MER(~ADANTE

Sr. Presidente, há um mês, neste mesmo plenário,
disse a várias lideranças indígenas presentes que o
nosso partido, o PT, não permitiria a vota9ão do Esta
tuto do fndio enquanto não houvesse o apoio das so
ciedades indígenas.

O Governo, então, queria apresentar, como par
te das comemorações dos 500 Anos - e delas os índi
os foram excluídos até mesmo em Porto Seguro -, a
mudança da lei, como se isso pudesse resolver os
graves problemas que as sociedades indígenas vi
vem no nosso País.

Hoje, o Roberto disse que a Lei n12 6.001 protege
as comunidades. Quero dizer que vocês; têm toda a
razão em estarem preocupados com qliJalquer mu-

dança na lei, porque, na História do Brasil, as leis fo
ram feitas quase sempre contra o índio, não a seu fa
vor. Esta Casa, aliás, tem feito leis não só contra o ín
dio, mas contra o povo. Por isso, o que está aconte
cendo hoje aqui para mim é muito importante, ou seja,
o recado de vocês de que não vão aceitar nenhum re
trocesso na lei em relação aos direitos dos povos indí
genas.

Se considerarmos os primeiros duzentos anos
da História do Brasil, veremos que os colonizadores
vinham em busca do ouro e da prata. Mas não havia
ouro e prata aqui. Na realidade, a verdadeira mina
que os colonizadores descobriram era a escravizaçãc
dos povos indígenas.

Quero ler um trecho de poema, que diz:

"Por que se subiram tantos montes?
Por que se exploraram tantos rios?
Por que se descobriram tantas terras?
Por que se escravizaram tantas tribos?
Dizei-os, e não mentireis:
Foi por cobiça."

A busca do ouro e da prata levava as entradae
e as bandeiras a ampliarem o território brasileiro, es
cravizando, oprimindo e exterminando os povos indí·
genas. Essa é a história verdadeira do processo de
colonização há quinhentos anos.

É verdade que neste último século houve alguns
amigos dos índios - os irmãos Villas-Bôas, a criação
da Funai, a legislação, entidades que existem a favor
dos índios, que são amigos e solidários à causa indf
gena -, mas estamos muito longe de resolver os pro
blemas da sociedade indígena.

É muito importante conversar diretamente com
vocês, mas eu não acredito que esta proposta resolva
o problema das sociedades. O projeto que o Governo
apresenta tem muitos problemas, e quero deixar bem
claro quais são eles.

O primeiro problema é referente à educação.
Essa educação acontecerá com o povo indígena se
adaptando à escola ou por meio de escola adaptada à
cultura e aos povos indígenas? Pergunto: por que não
há verba no Orçamento aprovado no Congresso para
as escolas indígenas? Escolas indígenas para alfabe
tizar em duas línguas, para preservar os valores, as
raízes, a história. Há verba no Orçamento? Não, por
que a escola não é para preservar a cultura indígena,
mas para acabar com ela, impondo a cultura dos colo
nizadores..

Queremos discutir uma política segundo a qual
a escola sirva para preservar, respeitar, reconhecer
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as tradições e os valores e a língua dos povos indíge
nas.

Segunda questão: qual a política da saúde? A
saúde é só a medicina que o homem branco, que tem
muitas soluções, desenvolveu? Por que não reconhe
cer a medicina dos povos indígenas, que os preser
vou por mais de quinhentos anos no processo de co
lonização?

Queremos uma política de saúde que reconhe
ça as tradições indígenas, que as valorize e apóie, e

, não que as destrua, impondo novos valores.
Além da educação e da saúde, quero falar tam

o bém do uso da terra dos índios.
Hoje as comunidades indígenas têm 80 milhões

de hectares. Mas são os índios que estão usufruindo
dessas terras ou são grileiros, mineradoras, madeirei
ras, que entram na terra do índio e não permitem que
ele se beneficie daquilo que foi demarcado? A demar
cação vai ser só um papel no cartório ou vai ser uma
política segundo a. qual as sociedades indígenas se
beneficiarão da terra demarcada?

Vocês têm mesmo de pintar a cara e pegar a
borduna, porque enfrentar as mineradoras neste ple
nário não vai ser fácil, não; enfrentar as madeireiras
aqui dentro não vai ser fácil, não. E digo mais: há pro
jeto de lei da bancada ruralista visando a redução da
floresta amazônica em 50%. Derrubar 50% da flores
ta! Isso éa favor do índio, da natureza, do Brasil? Ou é
novamente a cobiça, que já destruiu os índios no pas
sado, que está presente neste plenário?

Os senhores terão de brigar bastante, estar mui
to atentos, acompanhar cada passo e só permitir que
seja votado aquilo que traz avanço e não retrocesso.

O projeto do Governo em relação aos recursos
hídricos é muito bom. Ele prevê várias garantias para
proteger a sociedade e o meio ambiente. Entretanto,
as mesmas regras não valem para as mineradoras.
Por quê? Por que é diferente quando se trata de utili
zar os recursos hídricos para produzir energia e não
para as mineradoras? Queremos mudar muita coisa
que está ali, porque não está de acordo com os inte
resses da sociedade.

Quero falar de outro problema contido na legis
lação: o Código Penal. O que é crime? O índio tem de
ser enquadrado no Código Penal da mesma forma
que o homem branco? Não, ele só pode ser enqua
drado se tiver consciência do que é aquela lei. Tem de
haver um laudo antropológico para verificar se o cida
dão está ou não enquadrado no crime. Os valores são
diferentes. A lei do branco não éa mesma da soeieda-

de indígena. E eles não podem pagar por lei que não
fizeram e não conhecem.

Outra questão: o patrimônio cultural indígena.
Quando os índios são filmados ou fotografados, ga
nham alguma coisa por isso? Não. Contudo, quando a
televisão coloca no ar um jogo de futebol, o clube ga
nha dinheiro por isso. Quando o time apresenta a ca
misa de futebol, também. Por que a cultura do índio
não é reconhecida na lei? Se o fosse, eles seriam re
munerados. Por que outras instituições ganham di
nheiro quando usam a imagem? Cada vez que filmam
os senhores e os colocam na televisão, pagam por
isso. Se os indígenas tivessem os mesmos direitos,
poderiam melhorar a qualidade de vida.

Queria falar de outro aE!pecto fundamental. Qual
o futuro da Funai? É para ter uma órgão cada vez
mais fraco, sem recursos, política de proteção e sem
condições de assistência? É para isso que vamos
mudar a lei? Então, não vamos mudá-Ia. Queremos
um órgão público forte, com recursos, que mantenha
a proteção ea assistência e não abandone a socieda
de. Não há outro caminho. (Palmas.)

Não é verdade que as coisas estão bem com a
sociedade indígena. Algumas são fortes, porque são
mais organizadas, têm terras mais ricas, conseguiram
conquistar com muita luta e resistindo com o pouco
que têm, mas há muitos parentes seu na miséria, pas
sando fome, no abandono, sem assistência e apoio.

Sabemos da luta dos caiapós e dos xavantes.
Ele têm muita dignidade. Contudo, precisam usar
essa força em prol dos seus irmãos, que ainda estão
desorganizados e não possuem essa história de for
ça. (Palmas.)

Digo-lhes que assim como a lei pode mudar
para melhor, pode mudar para pior. E isso tem aconte
cido muitas vezes nesta Casa. Se é para melhorar, os
senhores vão ter que estar pintados de guerra, com a
borduna na mão, prestando atenção em cada passo
que vamos dar, exigindo que a lei seja traduzida para
o caiapó, o xavante e para as outras línguas. Assim,
poderão ler e discutir o que está no papel. Vamos fa
zer uma lei melhor do que a Lei nº 6.001 , e não voltar
ao período de antes, quando não existia lei alguma
que protegia o mínimo da dignidade, da história e da
resistência dos índios.

Os senhores têm poucos amigos nesta Casa. O
companheiro Mareio Santilli tem desempenhado pa
pei fundamental na defesa da causa indígena. Algu
mas entidades, o CIMI, a Igreja e os companheiros da
Funai são aliados fundamentais nesse processo.
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Está na hora de os amigos verdadeiros dos índi
os trabalharem para propor-lhes algo ml~lhor. E por
que esse é um momento importante? Porque o mun
do inteiro viu a vergonha que foi a comemoração dos
500 Anos, com a polícia espancando índio. O Gover
no e a sociedade têm de estar envergonhados do que
aconteceu. Devemos, neste momento, avançar. Não
vai ser possível conseguirmos muito - disso bem o
sabemos. Afinal, as madeireiras e as mineradoras
são bastante fortes. Contudo, existe também o olhar
do povo brasileiro. Este é reconhecedor dos direitos
históricos dos índios. Finalmente, depois de 500
anos, começamos a reconhecer esses direitos com
atitudes concretas, fortalecendo um ór~,ão público,
demarcando as terras, valorizando e rei3peitando a
educação e a cultura dos índios.

Espero podermos ajudá-los nessa resistência
de quinhentos anos. Parabéns aos senhores pela ati
tude que têm tomado e pela presença nl~sta Comis
são. Vamos estar juntos nessa briga. E,. se não for
para estarmos juntos, não vamos votar coisa alguma.
Se for para avançar, vamos votar, aplaudir e melhorar
a lei. Vamos estar ajudando os senhores na fiscaliza
ção desse processo de mudança na legislação.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Muito obrigado, Deputado Aloizio Mercadante,
pela participação nesta reunião de audiência pública.

Na seqüência das exposições, passamos a pa
lavra ao Coordenador-Geral da Coordi3nação das
Organizações Indígenas, Cláudio Pereiral. (Pausa.)

Ausente S. SI!.

Vamos passar a palavra ao representante das li
deranças indígenas, o cacique da aldeia gorotiro, do
Pará, Tapyete Kayapó.

O SR. TAPVETE KAVAPÓ - Sr. Presidente da
Câmara, Michel Temer; Exm2 Sr. Luciano Pizzatto;
Exm2 Sr. Aloizio Mercadante; Exm2 Sr. Plresidente do
Senado, Antonio Carlos Magalhães, ExmD5 Deputa
dos. Vou ler a carta da mensagem dos caiapós.

"Aos Srs. Deputados:

A nossa comunidade indí~1ena Caiapó
está bastante preocupada sobrE~ as notícias
que na aprovação do Estatuto do índio, na
Câmara dos Deputados, e na nossa opinião
esse projeto visa acabar com as leis indíge
nas e com a demarcação das tl9rras indíge
nas. Embora sabendo dessa notícia através
da imprensa, vimos até V. S", com a comuni
dade indígena, através do seu representan-

te, solicitar, se possível, uma reunião em
nossa aldeia, com as nossas lideranças Cai
após, para que possamos ser inteirados -so
bre esse projeto.

Não queremos a aprovação desse
Estatuto da maneira que foi proposta pelos
brancos. Queremos documentos traduzidos
para a nossa língua, para que possamos
entender o que está sendo proposto.

Não queremos perder a tutela e nem
abrir mão de nossas terras para a explora
ção de homens brancos, que visam explorar
nossos minérios e madeiras. Não fomos
consultados. Queremos que o Governo re
estruture a Funai.

Na certeza de sermos atendidos, des
de já agradecemos por sua atenção.

Cordialmente.
Líderes caciques Caiapós."

Bom, meus companheiros, Srs. Deputados, es
pero que todos os meus parentes que estão aqui,
não apenas os caiapós - já que estão alterando
nosso estatuto -, mas todos os índios do Brasil, o
órgão federal que representa o Governo, que é res
ponsável por todos nós, discutam juntos as mudan
ças que estão por vir. É preciso que todos saibam o
que realmente queremos.

Sr. Presidente desta Comissão e Srs., Deputa
dos, queremos pedir-lhes que nos ouçam. Queremos
trazer uma proposta para ser discutida. Queremos al
terar o novo estatuto.

Muitos dos nossos parentes não sabem convi
ver com os brancos, não sabem a língua dos brancos,
não sabem o costume dos brancos. Apenas alguns
sabem. Então, por isso a nossa preocupação em rela
ção ao Estatuto. Eu, Tapyete Kayapó, represento os lí
deres caiapós. Em nome dos caiapós estou aqui. Mui
to obrigado, meus parentes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Agradeço ao cacique da aldeia de gorotiro,
Pará, a exposição.

Também está inscrito para falar, representando
a Confederação Nacional dos Índios do Brasil, Gilber
to Macuxi.

O SR. GILBERTO MACUXI - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, Srs. Senadores da Comissão da
Amazônia, Sr. Relator do Estatuto do Índio, parentes
macuxis, caiapós, xavantes, terenas, pa,taxós, cariris
e bororos, tribos que estão visitando a Comissão,
quero em primeiro lugar e agradecer ao General Ron·
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don, que fez todo o possível para conhecer os povos
indígena tão sofredores. Hoje ainda sofremos com
tantas ameaças. Todo o mundo está preocupado com
o Estatuto do fndio. Somente o branco está preocupa
do; nós, índios, não estamos preocupados.

Quero falar também no nome da Confederação
do Povo Indígena do Brasil, de seu presidente, Rober
to Xavante. Quero que a Comissão reconheça essa
Federação, para que o povo indígena tenha seu desti
no juntamente com essa Federação.

Sou Gilberto Macuxi, do Estado de Roraima.
Hoje completo 20 anos de luta em prol dos índios.
Sempre fui discriminado no meu Estado. Por quê?
Hoje, encontram-se aqui organizações como o CIMI,
o ISA e as dioceses que só olham para o lado, só
olham para eles. Quero registrar que no meu Estado
vemos que essas organizações apenas dividem o
povo indígena. Eu falei para oque está representando
o Ministro que lá na minha região nós temos proble
mas. É uma guerra de índio com índio, porque a Igreja
Católica deixou. Isso eu falo com franqueza. Lá todos
os padres foram expulsos. Eu não quero a presença
do ISA nem do CIMI na minha região, a não ser em
outro lado. Esses povos vêm falando no nome dos ín
dios, vêm aproveitando da inocência dos índios, vêm
usando o índio como se fosse um instrumento. Não
pode! A Igreja Católica tem que ver isso, o Papa tem
que chamar a atenção dos que estão fazendo isso. Eu
quero que a IgrejaCatólica ajoelhe-se perante o índio,
pedindo-lhe perdão, porque destruíram a vida dos ín
dios. (Palmas.)

Há tantos que pegam dinheiro em nome dos ín
dios no exterior, falando em nome deles, como o ISA,
como as dioceses e o CIM!. Sempre falam em nome
dos índios. O que o índio está ganhando com isso?
Eles estão vivendo nas costas dos índios! Eu quero
registrar bem: esta Constituição brasileira tira nossos
direitos. O índio tem que resolver problemas deles.
fndio não está preocupado com o Estatuto. fndio já
tem sua lei, que são pessoas originárias, fixas, nati
vas da terra, são os primeiros brasileiros, têm que ser
respeitados. E ainda vivem lutando pela terra! (Pal
mas.)

Eu quero deixar essa minha palavra registrada.
Não quero aqui apoiar a posição dos que fizeram o
Estatuto do fndio. O CIMI e Relator fazendo tudo no
nome dos índios, sem ter conhecimento do problema
dos índios; só em Brasília, vivendo aqui, sem andar
na área. Tem que ver problema do índio na área. índio
está sofrendo! índio não está satisfeito. índio está pe
dindo socorro, está pedindo tudo isso. Só fazer a lei

não adianta, se ela não é respeitada. Os senhores
são conhecedores disso. Nunca foi respeitada a Lei
do índio!

Então, por isso, quero falar no nome da Confe
deração dos Povos Indígenas do Brasil, para que os
senhores reconheçam. O CIMI, a Igreja e o ISA estão
dividindo o povo. Essa reunião que teve em Luziânia,
chamou só de um lado, e dividiu o povo próprio, e
mesmo o nosso órgão, Funai, dividindo o povo! Eu re
conheço a Funai. A Funai tem que permanecer tam
bém, porque ela foi criada pelo General Rondon para
defendero direito dos índios. (Palmas.) Porque se não
tivesse Funai, já tinham tomado a nossa terra, já ti
nham expulsado nós, já tinham acabado com os índi
os; se não tivesse General Rondon e esse órgão da
Funai, já tinham tomado nossa terra. E eu reconheço
a Funai. Ela, tem que permanecer. Aqueles que que
rem defender do lado, como ISA, como a Igreja, estão
acostumados a pegar dinheiro em nome do índio dos
países mais ricos do mundo. O G-7 está mandando
dinheiro. Tem dinheiro aí. Tem dinheiro só para eles,
mas o índio vive a pé, andando a pé, sofrendo, pas
sando fome e vivendo mendigando. Todos os brancos
do Brasil devem ao índio. Enós temos que cobrar. De
vem ao índio! (Palmas.) Eu quero falar isso e registrar.
Eu não tenho medo, como eu estou dizendo, eu vou
falar, continuar falando.

No meu Estado, a Igreja tem que ficar parada,
quieta. Se vai botar a palavra de Deus, bota, mas não
interfira na demarcação da terra, não interfira no pro
blema dos índios. É o índio que tem que se salvar.
índio cooperado é para salvar as pessoas inocentes e
organizar e entrar em contacto com Parlamentares.
Por que corporação? fndio toma conta. Dizem que
nós viramos brancos pela lei. Nós somos diferentes
em cultura. Não viramos brancos pela lei. Quero dizer
isso. No meu Estado, quero falar que estamos em
guerra, entre nós, indígenas. O motivo é essa divisão.
O padre dá poder para os outros e não dá para nós.
Nós somos discriminados. Por isso que o padre vai
ser expulso. Quero falar isso e registrar aqui.

Os caiapós, xavantes e todos as tribos e paren
tes não são crianças. Estão .fazendo nós de criança.
Não podem fazer índio de criança.

Eles têm muito o que aprender. Quem salva a
natureza são os índios. Se não existissem os índios, a
natureza já tinha se acabado. (Palmas.) A natureza
está vivendo porque existem os índios. Não é fazer lei
de ambiente e lei não sei do quê. O ISA pede dinheiro
no nome dos índios. São os índios que salvam a natu
reza. São os índios que cuidam das águas, que cui-
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dam da sua selva. A natureza é dos índios, não do
branco.

Por isso, quero falar sobre a Amazônia. A Ama
zônia está com o olho de ganância dos países estran
geiros, através do ISA, pegando dinheiro no nome
dos índios, na preservação da natureza, e nada vê.
Ninguém vê nada, só usam o índio.

Eu quero falar também do Gabeira -. parece que
estivemos na Itália juntos - é Deputado ou Senador,
não sei. A preservação da natureza foi feita pelos índi
os. E essa lei que está aí não fomos nós que fizemos.
Ninguém está preocupado. A Funai tem que perma
necer. A Lei n2 6.001 tem que permanec:er. Esse ne
gócio de corporação, uma licitação, é para índio ter
dor de cabeça. Já estamos há muito ternpo aqui so
frendo, fora da família, sem ver a família. Estive em
Porto Seguro também, vi as bombas. PrClblema sério.
Até hoje estou com dor de cabeça da fumaça. Os cai
após, os xavantes, todos estavam lá. Não há respeito
mesmo pelo índio. Quero falar sobre essa questão.

E quero dizer também neste momento para os
Parlamentares que estão aqui na Comisl,ão que que
remos entregar a carta para o Presidento da Repúbli
ca. Talvez amanhã ou depois.

E o Presidente da Funai, que vai as.sumir agora,
nós queremos ele conosco lá no plenáll'io da Funai,
com todos os povos indígenas, para saber o que ele
pensa. Será que ele vai apoiar o CIMI? Será que ele
vai apoiar o ISA? Será que ele vai apoiar a Igreja na
área indígena? Queremos saber se está ligado ao
G-7, se está ligado ao ISA, se está ligado ao CIM!.
Quero registrar isso.

Os senhores têm que pensar muito sobre o que
o índio está falando, que as tribos estão falando, por
que as tribos estão sofrendo. Ainda falam em demar
cação das terras. Nós queremos deman~ação da ter
ra, mas não como aconteceu na Constituinte. E nunca
cumprir. E as terras indígenas têm de ser terras do pa
trimônio indígena e da União. Será que :só índio deve
viver ali de graça? Quer viver pagando imposto? Não,
índio não pode pagar nada. Tem toda a sociedade
brasileira para defender índio.

Quero também apresentar o nOS5;0 Presidente
interino da Funai, porque lá tem o Waltm Blos, lá em
Roraima. Eu dei quinze dias para ele tir'dr esse admi
nistrador, que só olha de um lado. Não :sei se já tirou
ou se não tirou.

Só isso. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Obrigado.

Temos ainda inscritos para falar o Cacique Dani
el Xavante, que quero convidar para falar.

Depois do Cacique Daniel Xavante, há mais três
caciques: Manoel, Antônio e Pedro. Depois, por últi
mo, o Presidente da Confederação Nacional dos Po
vos Indígenas do Brasil, Humberto Abhood, que vai fi
nalizar essa participação.

O SR. DANIEL XAVANTE - Bom, desde abril
que estamos esperando para resolver sobre o Estatu
to e sobre a instituição e a lei que os senhores políti
cos estão criando. É o nosso direito que estamos co
brando, Sr. Presidente da Câmara. O senhor tem que
ouvir tudo que vou dizer. Não é para mudar a lei do es
tatuto novo. A gente não esperava que deixasse para
mudar estatuto velho e continuar estatuto velho. Eu
não queria deixar o estatuto novo como o Presidente
da Funai inventou, Romera Jucá, como Márcio Santil
li. Romero Jucá, Presidente da Funai naquela época,
roubou mineração do índio e madeireiro, depois, por
causa disso, botamos ele para forEJ da Funai. Então,
naquela época, aconteceu esse roubo na Funai. É por
isso que estamos lutando para consertar o Estatuto e
continuar do jeito que está. O órgão federal criou o
Estatuto para ficar toda a vida do jeito que o Estatuto
está. Então, não esperávamos, como o Sr. Pizzatto
disse, que é para correr tudo para as áreas, para con
versar com a nossa comunidade. Isso é também mui
to importante. Não estou confiando bem na palavra do
Sr. Deputado Luciano Pizzatto. Eu não estou bem
acreditando. Tem tanta inveja de político, tem tanta lei
que modifica, mas o índio não esperava esse caso.
Estamos aguardando para reformar, para consertar
estatuto velho. Do jeito que está é para continuar o
nosso estatuto. Não é para mudar. Todo os nossos pa
rentes estão aqui, várias lideranças, para a gente dis
cutir dentro deste Congresso, desta Comissão, para a
gente chegar a um acordo nesse caso do Estatuto.
Não é para mudar. A lei não permite. Não existe para
isso, para mudar o Estatuto. Eu não esperava. Muitos
anos que o Presidente da Funai roubou a riqueza dos
índios. É por isso que foi inventado para mudar o Ees
tatuto. Eu não esperava. Não regula, a lei nova, que é
política que estão criando. Não existe. A lei de antiga
continuarei só para reformar a Funai e continuar. Hã
gente contra a Nação. Tanto inventaram a lei que ele
querpara mudar. Há inveja de político, funcionário pú
blico que está empurrando com Deputado amigo de
les. É por isso que está contra a Nação, o Brasil. O ín
dio somos n6s. Não esperava, não aceitava.

É por isso que estou aqui desde abril, para a
gente encontrar todos os Deputados que estão dentro
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do Congresso para ouvir proposta do índio. É por isso
que estou aqui hoje. Até hoje estou aguardando pro
posta. Mas como? Não há proposta para dar a gente,
que é direito do Brasil. Somos nós que temos direito
dentro dos brasileiros aqui. Não é dessa política que
tem brasileiro aqui. Este Congresso é nossa casa, Fu
nai é nossa casa. Todos os nossos direitos temos que
usar. Não é para ouvir pela inveja da política. É por
isso que quero dizer tudo isso como eu quero. A co
brança que estamos trazendo é pelo nosso direito. É
.isso -'JUB- quero. mostrar aqui dentro do DOSSO Con
gresso. Sr. Presidente da Câmara, quem quer ouvir a
nossa cobrança, o nosso direito? Quem quer acredi
tar na gente ou nos nossos parentes? Eu não aceita
va a mudança do Estatuto, instituição, porque eles
estão inventando a política. O Sr. Deputado Pizzatlo
disse - promessa dele - que vai visitar para conver
sar com vocês em todas as áreas. E, depois, será que
vai ser positiva a proposta dele? Será que não vai
acabar o Estatuto? Só inveja, pelo que estou enten
dendo.ÉJnujta coisapara elaxesolY.er?_Não.é. Essa
proposta é correta? Estatuto continuar? Só informa.
Só isso que estámos esperando.

É isso que queremos dizer hoje, Sr. Deputado,
Sr. Presidente da Câmara. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Muito obrigado, Cacique Daniel.

Agora vamos chamar o Cacique Manoel Uto,
para também participarda reunião de audiência públi
ca, indicado pelas comunidades indígenas aqui pre
sentes.

O SR. MANOEL LITO - (Exposição em língua
indígena.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Eu pediria ajuda do Abhood para providenciar
alguém para traduzir.

O SR. MANOEL L1TO - (Exposição em língua
indígena.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Peço para traduzir.

O SR. TRADUTOR - Srs. Deputados, o Cacique
Manoel Uto está falando sobre o Estatuto do índio.
Ele quer a continuidade daquele Estatuto do índio e
está estranhando muito por que está acontecendo
isso. Enquanto está tudo sossegado nas aldeias, aqui
estão discutindo a respeito do povo indígena. Alguns
Deputados e Senadores querem modificar à Lei nQ

6.001 para favorecer alguns madeireiros, alguns mi
neradores e empresários interessados em explorar a
'área indígena. Ele está perguntando por que está ha
vendo olho grande só na terra indígena. É só esse pe-

dacinho de terra? Vão tirar o restante deles ainda?
Por que não podem explorar em outros lugares? Por
que estão sempre perseguindo e hostilizando os índi
os? Ele está pedindo aos Deputados, Senadores e
Governantes que entendam a realidade e o problema
dos índios. É isso que ele está falando em nome dos
outros.

É só isso, Sr. Deputado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigado, Abhood. Vamos chamar o Cacique
Antônio Xavante, que também foi indicado pelas na
ções indígenas que estão participando desta audiên
cia pública, para participar dando sua opinião.

Depois do Cacique Antônio Xavante, falará o
Cacique Pedro.

Com a palavra o Cacique Antônio Xavante.
O SR. ANTONIO XAVANTE - (Exposição em

língua indígena.)
O SR.TRADUTOR - O Cacique Antônio está fa-

. \a.nd.!Lo mesmo que o..Cacigue Daniel. Ele está repe
tindo novamente o Estatuto nll 6.001. Por que está
quase todo mundo interessado em acabar com os ín
dios, em modificar seus costumes, em tapeá-los, em
outras palavras. Se eles reconhecem que foram cria
das essas leis em defesa dos direitos dos próprios ín
dios para dar-lhes proteção, por que alguns Deputa
dos e Senadores estão interessados em acabar com
essas leis que os protegem? E ele pergunta: por que
está acontecendo isso? Por que esse rancor contra
os índios e contra a nação indígena brasileira? Como
prova de que eles estão querendo acabar com a na
ção indígena brasileira, temos como exemplo o que
aconteceu em Porto Seguro. Em vez de sermos rece
bidos pelo Governo de maneira pacífica e termos nos
sos problemas resolvidos e solucionados, fomos mal
tratados. Os índios, em vez de serem bem atendidos,
re"'eberam bombas, tiros, etc. Nós, os índios, consi
deramos isso falta de educação e de respeito, algo
desumano. Pergunta: quem vai pagar essas ameaças
feitas contra os índios? Ele quase morreu naquele
dia. Se o Governo está querendo que os índios se re
voltem, basta. entregar-lhes armas, metralhadoras
para poderem combater os militares, soldados, etc.
Eles não são de recuar, mas eles receberam com
educação, pensando serem recebidos pelo Presiden
te da República, com educação e respeito também,
mas foi tudo ao contrário. Aconteceu a ignorância, o
que já acontecia há quinhentos anos. Receberam
mais outras ameaças e não estamos satisfeitos em
receber isso que ele considera uma malcriação. Ago
ra, será que o Presidente da República gostaria de
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tornar os índios terroristas para combater o Governo?
Será que ele vai achar isso uma coisa boa? (Palmas.)

Os índios não são de recuar mais. Simplesmen
te estão conservando a educação, respeitando a au
toridade nossa aqui no Brasil, respeitando Senado
res, Ministros e Deputados. Ainda bem que ainda
existem pessoas de boa consciência.

O Cacique Antônio Xavante também pediu para
não acabarem com a FUNAI. Eles não podl9m acabar
com essa instituição criada para proteger os índios.
-Se alguns riao querem Sãl5er, olfiãr para osfrldios, ver
a presença dos índios, olhar o rosto dos índios, que
peçam suas demissões ou peçam os seus afasta
mentos para trabalharem em outro órgão. Nesse ór
gão precisam trabalhar só aqueles que g()stem dos
índios. Ele também não está satisfeito com a discrimi
nação em relação à saúde dos (ndios, reclllrso tirado
da FUNAI para a FUNASA. Muitas crianças estão
morrendo e muitos adultos estão desaSlsistidos e
morrendo também. Não há assistência .adequada,
mesmo que a FUNAI esfeja com dificuldade, traoalha"
pontualmente dia e noite, tanto aqui no CElntro como
no sertão, no mato. A pessoa que trabalha com os ín
dios enfrenta poeira, chuva e calor. Então, tem voca
ção pessoal para enfrentar o mato. Agol1a, catando
qualquer pessoa da cidade, nem todo mundo vai
agüentar. Nem todos aqueles funcionários agüentam
o mato, enfrentando o trabalho a pé, debaixo de chu
va, enfrentando o rio cheio e correndo ris(;o de vida.
Quem vai substituir essa morte, da mãe ou do pai,
para os filhos? Se não forem os filhos, morrem os
pais, as mães nos acidentes dos rios cheios. E se por
acaso ocorrer acidente com avião, barco, carro?
Quem va! indenizar a vida desses sertanistas que se
dedicam a cuidar dos índios? Até no momEmto não vi
mos nenhum outro órgão encarregado disso. Por isso
que ele elogia o trabalho do órgão tutor, a FUNAI. Ele
pediu que seja permanecida e respeitada essa entida
de e somente mudar o tipo de cuidado com 'os fndios. É
isso que ele abordou diante de V. ExI's. (P~l/mas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Obrigado, Sr. Humberto Abhood.

O Deputado Luciano Pizzatto pediu a palavra
para fazer um esclarecimento. Com a'palavra o Rela
tor, Deputado Luciano Pizzatto. Depois, ouviremos o
Cacique Pedro.

O Cacique Pedro pode ficar aqui perto do micro
fone.

Deputado Luciano Pizzatto, V. ExA.1:em a pala-
vra.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Pe
diria tradução.

O SR. PEDRO - (Exposição em língua indíge-
na.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Obrigado. Peço ao Sr. Humberto Abhood para
traduzir, por favor.

O SR. TRADUTOR - O Cacique Pedro conside
ra-se um guerreiro junto com aquele Cacique que
participou do encontro em Porto Seguro. Ele está in
dignado com o acontecimento, está xingando os poli
ciais, que são como moleques, sem instrução e res
peito para com o fndio. Ele está considerando o Go
vernador e o Presidente crianças e moleques. Por
quê? Porque não sabem respeitar, não sabem organi
zar, não sabem receber seres humanos iguais a hu
manos. Ele fez as seguintes perguntas: Por que acon
teceu isso? Por que fez o maior escândalo diante da
sociedade?

Será que i§.so é agraçiável ags índios?_Q.IJ~m_

está governando? O Governo moleque ou o malcria
do? Para serem governantes do Brasil precisam ser
adultos. Só adultos podem dirigir, administrar com
amizade, com o peito aberto. O Governo tem que ser
populista. Ele não está vendo um Presidente populis
ta. Está vendo diante dele, diante das comunidades
indígenas e da população brasileira um Governo mo
leque para governar um Brasil - que já é um País
abençoado por Deus - tão grandioso. Pergunta: por
que o homem quer contaminar e bagunçar as rela
ções entre a administração e o povo? O verdadeiro
Governo são os índios que estão governando o País,
onde estão vivendo ainda está tudo em paz. Desde
que os brancos vieram para cá, começaram a bagun
çar tudo, devastar tudo, contaminar tudo, os rios, as
florestas e os cerrados. Será que isso é bom pra nós?
Quem vai indenizar esse prejuízo, esses danos aos
índios? Será o Governo de Portugal ou o Governo
brasileiro? Quem vai pagar todo esse prejuízo causa
do aos índios, destruindo a vida dos índios, destruin
do as florestas, destruindo o pulmão da humanidade?
Ele pediu respeito aos índios, respeito aos seres hu
manos, seja quem for, de qualquer cor. Ele pediu aos
Deputados, Senadores, juntamente com os gover-

,nantes, para aprenderem a respeitar a vida dos índi
os, os direitos dos índios, bem como a natureza, que
também pede respeito.

É assim a colocação deles; pediam ao mesmo
tempo para que a FUNAI seja respeitada e não procu
rar tirar o poder dele para dar razão, comó justa cau
sa, que a FUNAI é incompetente. Mas não é, porque o
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Governo está segurando de propósito o dinheiro, o
orçamento, para dizer à FUNAI que está sem condi
ções e não tem competência para administrar o direi
to dos índios.

É assim a palavra final que ele colocou.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigado.
Agora vai falar o Cacique Zé índio Pankaruru,

que também foi indicado pela comunidade indígena
,aqui presente para falar nesta reunião de audiência
pública, trazendo suas idéias sobre o Estatuto do
índio.

O SR. ZÉ íNDIO PANKARURU - Caros paren
tes xavantes, caiapós, fulniôs, meus pankarurus e de
mais índios que estão aqui presentes, Srs. Deputa
dos, o que está em discussão seria o nosso estatuto.
E para nós, da maneira que está colocada e sendo
discutida dentro do projeto do Deputado Luciano Piz
zatto, é de estagnar e liquidar os mais sofridos, os
mais discriminados, os mais desrespeitados índios do
Nordeste. O Deputado Antonio Feijão, na CPI da
FUNAI, dirigiu-se aos índios do Nordeste como cabo
clo. Ora, se o poder político, se o Presidente da Repú
blica, se o Senado, se os Deputados não respeitam
os índios do Nordeste, quem vai mais respeitar, fora a
Lei nº 6.001? Nós somos absolutamente contra. Bas
ta lembrar que o Presidente da República, em 1986,
José Sarney, em um decreto, sem permissão e sem
discutir com os índios pankarurus, reduziu as nossas
terras de 14 mil hectares quadrados para 8 mil e 100,
e lá construíram a usina de Itaparica. Fomos prejudi
cados, fomos mais uma vez discriminados pelas auto
ridades. Eu acho que, para valorizar o índio do Cen
tro-Oeste, de todo o Brasil e principalmente do Nor
deste, o que o Congresso e os Deputados deveriam
fazer era discutir a violência dos posseiros, a violência
dos madeireiros, a violência dos garimpeiros, enfim,
daqueles que vão lá tirar as nossas riquezas. Por que
o Congresso não discute uma FUNAI forte, uma
FUNAI que também coloque fora dos seus quadros a
podridão e a corrupção e também parte da FUNAI
que discrimina os índios do Nordeste? Viemos aqui e
somos tratados como zé-ninguém. Mas quero lem
brar às autoridades de Pernambuco, em particular: os
índios pankarurus acordaram. E outra: daqui para
frente, vão atrás dos seus direitos, porque hoje lá tem
um cacique. Não vamos aceitar provocações do Con
gresso. Os índios caiapós também não podem acei
tar. Os xavantes não podem aceitar. A Lei n!2 6.001,
para nós, é intocável porque é a única coisa que nos

resta, porque até, às vezes, dentro da FUNAI, por al
guns funcionários, somos desrespeitados. Gostaría
mos de fazer um apelo à Mesa Diretora, que leve es
sas preocupações dos índios do Nordeste para den
tro do Congresso. Basta lembrar que o nosso próprio
Estado, Pernambuco, é onde mais se discrimina o ín
dio, porque não vejo comando lá. Fui falar com o Se
cretário, Dr. Humberto, para se criar dentro da Secre
taria de Justiça um núcleo que pudesse defender os
índios de Pernambuco e levar suas culturas ao resto
do País. Ele me respondeu que o Estado não tem
obrigação com o índio. Se o Estado não tem obriga
ção com o índio, então, o que tem a ver os políticos in
terferirem na vida dos índios? Por que o Congresso
não cria uma lei para os Deputados não fazerem cam
panhas dentro das aldeias? Por que o Congresso não
acaba com o título dos índios, porque não somos obri
gado a votar? Somos a minoria, somos discrimina
dos. Vimos aqui para Brasília e, quando chegamos,
dormimos e comemos mal. Cadê o orçamento da
FUNAI? Lá na minha aldeia os posseiros estão ma
tando índios acada final de semana. A FUNAI tem um
setor jurídico feito de mafiosos, como está lá em Reci
fe, sete advogados mafiosos, enquanto deveriam es
tar no resto do País defendendo os nossos interes
ses. Dr. Roque de Barros Laraia, é lamentável que o
senhor seja interino. Mas temos que .dizer ao Presi
dente que ele tem de mostrar a sua cara, ele tem que
dizer para que veio, ele tem que acabar com a discri
minação dentro da FUNAI; e os Parlamentares têm
que fiscalizar isso, têm que criar lei para isso e não
mexer na Lei n!2 6.001.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigado.
Agora, encerrando a participação dos índios

que foram indicados pela comunidade indígena aqui
presente, vamos ouvir o índio Jaceldo, que represen
ta a tribo fulniô, e o Aristides, que vai também ajudar o
Jaceldo na tradução, representando a tribo fulniô.

O SR. JACELDO - (Exposição em língua indí
gena.)

O SR. TRADUTOR - Srs. Deputados, ele falou
que nós índios estamos acreditando muito nos se
nhores que façam algo por nós. Há ainda alguma es
perança da gente no momento que nós estamos. Ele
disse que leu ocoração de cada um aí na Mesa.lnclu
sive há um coração errado, que é o Márcio Santilli,
que disse que nós índios não somos sós, há nossa
energia que ensina a gente. Então, ele disse que a
nossa esperança seria os senhores e gostou da pro-
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posta de ir nas aldeias observar quem é índio e quem
não é e quais as necessidades. O Nordeste, como
disse o nosso parente Zé fndio, é muito discriminado
e não temos apoio. Nós da aldeia fulniô seguramos
toda nossa força ainda, desde os nossos antepassa
dos bisavós, que inclusive colaborou com o Brasil
indo para a Guerra do Paraguai. Portanto, queremos
muito a colaboração dos senhores e observar essa
documentação, porque fomos para a Guel'ra do Para
guai para reforçar a nossa luta. E disse mais ainda,
que os índios unidos sentem muita energia e que os
senhores também sentem isso e vai chegar ao ponto
de tocar no coração de alguns brancos que são con
tra os índios para lutar e não deixar errar c:ontra os ín
dios, porque erraram na elaboração da Constituição
sobre a tutela do índio, mantendo a incapacidade do
índio. O índio não é incapaz. Ele tem capacidade mui
to grande. Só que erraram. Então, ele está pedindo
muito que observe e que o Governo não cometa outro
erro, porque esse negócio de tutela e Estatuto, há que
se observar melhor evisar a nossa parte, não somen
te a do Governo, porque pode dar outro erro fatal con·
tra os índios. Então, é melhor acabarcom todos nós.

Ele falou s6 isso. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Sa~atiel Carva

lho) - Obrigado.
Quero convidar para falar o índio Evilásio, que

vai fazer a leitura de um documento. Ele Él Presidente
de honra da Confederação Nacional dos Povos Indí·
genas.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZ2~TTO - Só
um aviso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Com a palavra o Deputado Luciano Pizzatto.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Qu
ero avisar a todos os índios que já está l;endo provi
denciado o almoço. Todos são convidados da Câma
ra. Logo depois que terminar nossa reunião, ~mos
ter um lugar para almoçar. '

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Obrigado, Deputado Luciano PiZZ~lttO.

t.
Concedo a palavra ao índio Evilásio.
O SR. EVILÁSIO - Muito boa tardei ao Srs. De·

putados, aos meus irmãos caiapós.
Vou ler essa carta aqui, que énossa, para que o

povo da Nação, os representantes da lei e do Gover
no comecem a compreender o nosso ponto de vista:

"Querem nos explorar porque na falta
do conhecimento haveria facilid~lde de enfiar
palavras em nosso pensamento, contami-

nando nossas mentes com intuito de le
var-nos ao engano de suas fantasias ilusóri
as, cheias de enganos e mentiras sobr,. o
interesse mineral, a biodiversidade e a fau
na. Certamente estariam enganados se
pensassem que nós não compreenderíamos
e iríamos aceitar a realidade destes dias de
cisórios. De fato, nem tudo que é bom para
vocês será bom para nós, porque nós segui
mos em marcha, em busca de dias melho
res para o nosso povo e poderíamos morrer
tentando conseguir o nosso objetivo. E não
é concebível que meia dúzia de pessoas
manipuladas, que se julgam intelectuais,
que, na verdade, são índios, sejam deciso
ras da nossa vida e de milhares de índios
em suas etnias, que nem têm condições de
virem aqui para manifestar seus sentimen
tos de repúdio e de defesa do pedaço de
chão, que por milhares de anos ficaram into
cáveis e hoje corre o risco de ser violado
pelos gananciosos de poderes e ricos. Te·
mos que ter muito cuidado com os lobos fa
mintos que estão soltos com as garras afia
das prontas para atacar suas vítimas. Por
esses problemas é que chamamos a aten
ção da sociedade brasileira e internacional:
para que tomem cuidado com esta invasão,
que também atingirá as suas famílias, por
que basta dizer que somos brasileiros para
viverem em conjunto de sofrimento e de
desmando do Governo brasileiro. E muitos
de vocês têm o sangue índio correndo nas
veias. Apelamos que o estatuto indígena
permaneça intocável, sem interferência al
guma, pois não necessitamos de mexê-lo e
não podem obrigar nós, a mak>ria, pois é
uma decisão democrática entre etnias. J1

Eu agradeço os que ouviram e também gostaria
de convidar o meu irmão Cobeíne(?), para que ele
manifeste seus desejos, apesar de ele não está rela
cionado na lista. Ele quer que, primeiro, fale o irmão
do Peru. Depois, o irmão Cobeíne(?) entra para falar
também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Queremos registrar a presença do Cacique
Incainti Kapac Taíta. Ele é de uma comunidade indí
gena no Peru e está sendo também ind,icado pela co
munidade indígena aqui presente para também se
manifestar.
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INCAINTI KAPAC TAíTA - (Exposição em lín
gua indígena.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Muito obrigado ao representante da comunida
de indígena.

O SR. EVILÁSIO - O que o irmão peruano me
explicou é que ele também tem sofrimento com as cri
anças, com o povo dele, também passam necessida
des e também ele se penaliza com o nosso sofrimen
to, com a nossa luta e deseja que visitemos outros lu
gares e também que tenhamos progressos nas nos
sas vidas no nosso País.

É isso, para não tomar muito mais tempo, por
que o tempo também é curto.

Eu chamo agora o meu irmão Cobeine(?) para
falar. '

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - O índio que vai falar agora, chamado pelo Evilá
sio, será o último representante da comunidade indí
gena, conforme recebemos a informação aqui. Estão
escritos para falar depois os Deputados Arlindo Chi
naglia, Fernando Ferro e Fernando Gabeira.

O SR. EVILÁSIO - Quem vai falar agora é o ca
cique lá da nossa aldeia, lá da tribo caiapó. Mas eles
que vêm, os dois que vêm falar são representando a
nossa liderança.

Então, são'esseE dois que vão falar. Meu irmão
vai traduzir.

O SR. TRADUTOR - Srs. Deputados, sou caci
que do meu povo lá na aldeia gorotire, no Pará. Estou
com o meu pessoal aqui e não venho buscar, pedir
objeto, pedir outras coisas, mas para buscar o nosso
direito, que está na Constituição Federal. Então, já es
tou fazendo aqui mais de duas semanas para esperar
a proposta do nosso compromisso, para ter alterado o
nosso estatuto. Como agora já estou sabendo, eu te
nho muitos compromissos lá na minha aldeia: tem
festa, tem a caçada para a festa, tem roça para este
ano. Então, como eu estou pedindo à autoridade, as
nossas autoridades parlamentares, então, senhores,
eu quero que permaneça a Lei nQ 6.001 e todo artigo
que garanta o nosso direito. Eu gostaria que o Sr. Re
lator, autor, quel)1 participa da alteração desse estatu
to, eu estou inteiro com o meu coração aberto, convi
damos, pessoalmente, não é por telefone, nem por ra
diofonia, nem por carta, pessoalmente, eu estou aqui
na Casa de Leis para considerar, e confiamos. Estou
convidando, inteiramente, mais outros colegas Parla
mentares, para que sintam lá na aldeia, vejam a mi
nha família, o meu povo, a minha região, veja o que
que tá acontecendo, para vocês saberem a verdade,

e propor na alteração no plenário, para as outras au
toridades para tomarem conhecimento. Então, é esse
o meu compromisso, já é hoje o final. Após, eu já es
tou me deslocando para preparar, avisar os outros
meus irmãos que estão no Estado do Pará, não só ca
iapó, são várias aldeiaaque vão ser convidadas para
participar na nossa discussão, nosso debate, nossa
verdade em cima do Estatuto. Nisso, a minha pessoa
com os senhores, com o coração aberto, convidando,
esperando lá na minha casa.

Muito obrigado.

O SR. TRADUTOR - Srs. Deputados, vou pro
nunciar o mesmo que meu irmão pronunciou para os
senhores e para os meus irmãos.

Srs. Deputados e Presidente da Comissão e Re
lator, vou colocar não só em nome do caiapó, vou co
locar tudo em nome dos meus irmãos índios do Brasil.
É lamentável que o Presidente interino da FUNAI es
teja presenciando junto com nós. Então, quem com
pactuou, primeiramente, com nós não foi o Governo
Municipal, não foi o Governo Estadual, mas o Gover
no Federal que compactuou com nós, índios do Brasil.
Por isso, o Rondon, o Getúlio Vargas, que criou nessa
lei para garantir o direito dos índios. Então, o Sr. Presi
dente interino, é lamentável se a FUNAI ou o Governo
Federal fez a proposta para alteração do Estatuto do
índio para o Congresso, ou se o Congresso faz pro
posta de alteração do Estatuto do índio para a FUNAI,
a FUNAI, de imediato, conseguir recursos para todas
as DRs do Brasil, para apresentar essa alteração
para todas as nossas lideranças. Então, nós sabe
mos, através da imprensa, através de outras entida
des. Então, Srs. Deputados, tem entidade, se cinco é
muito, ou se seis é muito, entidade que criou em nome
da comunidade, fazendo essa proposta para Con
gresso alterar a mudança de algumas coisas, que é
nosso direito; nós não aceitamos. É importante o re
presentante do Senado Federal, representante da
Câmara dos Depu~l:ldo!';- representante do Governo
Federal e outros Ministérios, reforma agrária, meio
ambiente, ouvirem toda a comunidade indígena, não
entidade criada aqui em Brasília. A maioria vê outros
Estados que não sabem o .que está acontecendo a
mudança do Estatuto do índio aqui em Brasília. Por
isso, estamos aqui esperando a resposta, esperando
o compromisso, esperando a definição de aprovação.
Eu estou comunicando aos senhores. Agora estou sa
tisfeito, agora estou sabendo a verdade. Então, Sr.
Deputado, eu estou comunicando ao senhor para o
Sr. Presidente da FUNAI ficar sabendo. Queremos o
que o senhor já falou: que vai se deslocar à nossa re-
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gião. Eu estou com o meu pessoal já consciente, sa
bendo. Estou com o meu coração inteiro c:onvidando,
eu vou estar junto comendo, dançando, cClnversando,
apresentando para você ver. Então, estou com o meu
pessoal aqui, todos nós da nossa origem. Temos en
feite, meu colar, braço, braçadeira, cocalr. Então, se
enganamos Parlamentar aqui, pelado, com a nossa
pressão aqui, eu quero o senhor lá, parSl ver se nós
vamos enganar lá, só aqui, não. Eu quero que o se
nhor vá, sinta e veja. Aí o senhor vai falar a verdade.
Então, é isso que eu estou colocando. Por isso, a lei
antiga, que é a Lei 6.001, todo o meu povo, os meus
parentes, nós queremos a permanência; mas altera o
que garante o direito nosso, não alteraçião de artigo
para abrir as portas para o coração do Amazonas.
Porque o pulmão já tá governado por americano, 56
falta o coração do Amazonas para o Governo ameri
cano. Quem preserva a natureza, quem preserva
toda a Amazonas somos nós índios. Por isso nós es
tamos pedindo para os Parlamentares vElrificar, ouvir
a liderança na aldeia, de cada região, para serdiscuti
do aqui no Congresso. Como a comemoração de 500
Anos? É comemoração de invasores, não comemora
ção de 500 Anos. Então, é isso, meus amigos Parla
mentares, já estou colocando, nós já temos o compro
misso, nós já estamos aqui. Nós vamOB voltar para
aguardar ser bem recebido, para que o senhor sente,
coma junto com a gente, pra ouvir. Tem muitos meus
amigos, meus irmãos, lideranças que vão presenciar
para ouvir o senhor e vai dar a proposta.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigado.
Agora já estamos encerrando toda a participa

ção.
Agradeço a compreensão aos Srs. Parlamenta

res. Tínhamos um compromisso, tanto aComissão da
Amazônia e de Desenvolvimento Regi,onal como a
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, de ouvir pacientemente.

Inclusive temos a proposta também que vem da
comunidade indígena, da Confederação, de que as
Comissões possam realizar uma reuniêlo de audiên
cia pública, que está, em princípio, marcada para o
próximo dia 2, na tribo kaiowa.

Mas o Abhood vai encerrar essa participação
como Presidente da Confederação Nacional.

O SR. HUMBERTO ABHOOO - Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambientle e Minorias,
Sr. Presidente, Deputado Salatiel, Vice-Presidente,
Celso Russomanno, nobres Deputados Luciano Piz-

zatto e Aloizio Mercadante e demais autoridades go
vernamentais e não-governamentais, meus caros
amigos, em resposta à proposta substitutiva ao novo
Estatuto do índio, em nome de todos os índios do Bra
sil, que não se encontram ou não presenciam esta
discussão. Adianta dizer não, neste momento, à nova
proposta. Não pode aceitar uma decisão séria de um
dia para outro, não pode decidir, de uma hora para
outra hora, o destino de um povo, de uma nação hu
mana, que é esse caso dos meus irmãos índios de
qualquer etnia. Eu, como Presidente da Confedera
ção Nacional dos Povos Indígenas Brasileiros e como
membro do povo indígena, de membros do povo hos
tilizado pejas cobiças de poderosos em dinheiro, repi
to novamente: não agora à aprovação. Srs. Deputa
dos e autoridades, quem precisa dessa decisão, pre
cisamos dessa discussão. Em nome de outras tribos,
peço permanecer e continuar em vigor a Lei nQ

6.001/73. Epor minha experiência, sem meu conheci
mento profundo, digo: a maioria dos índios não está
preparada. Digo: 350 das populações indígenas não
sabem ainda a vida da sociedade não-índio. A socie
dade não-índio é cheia de burocracia das autoridades
em geral, dos brancos. Como que .querem ensinar,
forçar e obrigar a fazer a lei, forçando os indígenas a
aceitar a do branco? Deixa-nos em paz. Já dizima
mos muito. Nós queremos comportamento mais civili
zado, respeitoso, educado, espírito, de humanista e
bom cristão. A colocação do nosso Deputado que o
índio é incapaz, isso para as pessoas que não enten
dem. Quem entende o índio incapaz não tem conhe
cimento da sociedade dos brancos, não sabe a buro
cracia dos brancos, não sabe a burocracia trazida de
fora pela Europa. Encontramos a diferença aqui tão
grande que o índio nunca pegou o papel para escritu
rar patrimônio dele no escritório, que o índio nunca
dominou, por intermédio do papel, documento. O ín
dio ainda não conhece diversos documentos. Podem
ser bons e podem ser ruins; pode ser enganoso, pode
ser criminoso. Por isso precisamos de um tempo para
podermos estudar mais. Acho sempre favoráveis as
legislações anteriores. As legislações anteriores já
respaldam todo o direito dos índios por motivo que os
índios têm língua diferenciada, costumes diferencia
dos. Como você muda assim de um dia para o outro?
No ano de 1957, estava em vigor no Brasil a Constitui
ção de 1946, que continha referência aos índios e à
terra indígena. Entretanto, o Código Civil Brasileiro,
em vigor desde 1917, como o Sr. Márcio SantiJli falou,
não foi em 1916, foi em 1917, estabelecido no art. 6,
que são os silvícolas, os índios incapazes relativa
mente a certos atos na maneira de exercer. Desse
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modo, os índios ficavam classificados como relativa
mente capazes; têm a mesma situação dos brasilei
ros que já tivessem completando 16 anos, como en
tende aqui. Vamos retrucar essa idéia para o senhor
entender melhor. Éclaro, a idade do índio pode ser de
sessenta, noventa anos. Se é costume ea língua é di
ferenciada, como que ele vai entender o problema da
vida da sociedade das maiorias? A dificuldade está
existindo aqui dentro.'Nio-dápara decidir de um dia
para o outro para o índio entrar em comunhão, ser in
tegrado, se não tem grau de conhecimentos. Para
mim, como eu, conhecedor dos problemas dos índi
os, particularmente, eu sou índio nato, técnicos natos,
eu sou funcionário da Funai, estou cumprindo o que
está escrito dentro do Estatuto do índio, que muito
dos brancos entrará para o emprego por interesse do
emprego e não pelo interesse de defender o direito
dos índios. (Palmas.) O que está acontecendo, mui
tas vezes e infelizmente,-énã61er 'prãfissionalislflo,
que o próprio funcionário pode ser Presidente da
Funai, pode ser. o jurídico, pode ser medidor de terra,
pode ser Incra e trair a obrigação e dever de defender
os direitos do nosso povo indígena. Dever é nosso. E
muitas vezes se inclina a cabeça diante dos empresá
rios, de madeireiros, dos garimpeiros, dos explorado
res, dos pecuaristas, dos fazendeiros. Em troca de di
nheiro, entrega a sua responsabilidade e deveres de
defender o direito dos índios. Infelizmente, está acon
tecendo muito isso. Nós, daqui em diante, precisa
mos fiscalização junto de alguns Deputados, junto
com os Senadores para melhorar e recuperar respei
to à Funai, a órgão constituído com o Decreto n2

6.001 em proteção aos índios. Nós precisamos a pre
sença de alguns nobres Deputados para participar,
pata corrigir os erros, e não aqueles que entram, que
descem de pára-quedas e podem aparecer de repen
te, querem decidir o destino do povo indígena. E que
muitas vezes alguns não-governamentais que assu
mem que não são funcionários vêem o dinheiro real
mente grande antes de dividir em regionais eadminis
trações. Realmente, é muito, mas, em comparação,
para dividir em cada população, em cada família, o di
nheiro não vale nada. Por isso precisamos colabora
ção de alguns Deputados e Senadores para poder re
forçar e recuperar esse respeito à instituição, para a
continuidade e olhar a defesa como pessoa do índio,
como a terra reservada aos indígenas, para não en
trar e não deixar invadir pessoas estranhas. Muitas
vezes, a Funai impede. Por quê? Porque o índio ain
da não conhece a malandragem e a safadeza de al
guns intrusos dos brancos, com exceção, nem todos.
Os senhores me desculpem a minha colocação, as

minhas palavras, nem todos, mas com exceção. Nem
todos os funcionários não prestam, nem todos os fun
cionários são irresponsáveis, nem todos os Deputa
dos, Senadores e outras autoridades são irresponsá
veis, mas alguns, sim, sempre aparecem qualquer
entidade, qualquer raça, as pessoas sem vergonhas.
No termo da Constituição são conhecidos os índios,
são organizados socialmente, costumes, língua, tra
dições. Esses direitos originários sobre a terra que
tradicionalmente ocupam, estabelecendo-se regra
especial para conhecimento de ocupação indígena,
para aproveitamento de recursos hídricos e minerais
existentes em terras indígenas. Essas terras real
mente vão ser prejudiciais e controladas. O Estatuto
do índio não proíbe exploração de terra. Já é permiti
do. Os índios podem explorar, usar o fruto, subsolo, o
solo. A terra também é da União, mas a posse do ín
dio é dos índios, nem o Governo pode vender, nem o
Governo pede--Regociar... nem....o índiº--..QÇlde vender,
nem o índio pode negociar. (Palmas.) Então, precisa
mos aqui da permanência do controle, que é encarre
gado o órgão tutor, para que os índios não sejam pre
judicados. Por isso existe essa tutela. Por quê? O ín
dio não conhece ainda esse grau de tantos documen
tos para ler, principalmente no escritório, principal
mente nos títulos de mapas. É realmente complicado.
Se não tem um professor ao meu lado, como que eu
vou entender? Se não tem o jurídico, quem vai enten
der? A comparação: o rei do gado se perdeu no mato.
Se não tem acompanhamento do índio, ele pode co
mer qualquer coisa para sobreviver. Se acompanha
do pelo índio, ele não comeria formiga. É uma compa
ração, Srs. Deputados. Por quê? São muitos docu
mentos, muitas palavras, língua diferente, misturada
pelos estrangeiros e também nossa língua, língua
tupi. Não dá pra entender de um dia para o outro, Srs.
Deputados. Por isso, em nome de todos, pede ~m

prazo enorme para a gente entender melhor. Corlvi
damos com muito prazer, com muito coração aberto,
como as lideranças convidaram, para que o senhor
veja pessoalmente, com os próprios olhos. Não só
para o Estatuto do fndio. Em primeiro lugar, é o princi
pal para qu~ o Estatuto do fndio seja reconhecido,
seja revisto e seja reestudado, para não cair no erro,
porque, depois de aprovar, vai serdifícil. Então, muito
importante o nosso debate, e vamos continuar. Eu
quero mais reunião e mais reunião para os índios
principalmente entender. E muitas vezes até o jurídi
co se perde. Até muitas vezes o juiz se perde na deci
são penal do índio. Muitas vezes, o índio é acusado e
leva já na cadeia. Não é assim. Muitas vezes, a inicia
tiva dessa idéia são as pessoas que assumem, como
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no caso do meu amigo Márcio Santilli, corno do meu
amigo Júlio Gaizer. Por que isso? Porque 'falta a pes
soa técnica, bom assessor para poder explicar esse
assunto. É difícil. Para decidir a respeito dos índios, é
realmente polêmica, muito ditrcil, porque ~l Funai fica
no meio dos empresários, dos fazendeiros, do madei
reiro, etc., etc. A Funai fica assim ao lado, o povo índí
gella. Para-mim, esse trabalhe-é seFíssimo-,-é--muito-
rjelicado. É difícil eu decidir só a respeito dos índios,
nas eu não posso decidir a respeito da sociedade.
Aqui vamos encerrar. Sr. Deputado, o senhor não vai
lá só para o Estatuto do fndio. Convidamos o Deputa
do de minoria para ver de perto a miséria que os índi
os estão passando nas aldeias, a dificuldade que está
passando nas aldeias. (Palmas.) Aí ele vail trazer rela
tório bem montado para que ele reforce a Funai, a
Funai seja reforçada junto com o Deputado, junto
com os Senadores, que são legisladoresi. É ele que
faz as leis. Por isso, eu peço, em nome de todos, cola
boração de alguns interessados, para que capriche
nessas leis, bem disciplinado, no meu modo de co
nhecimento. Queremos colocar essa miséria dos índi
os, vida caótica, para que o nosso Governo reconhe
ça e repasse recurso para Funai, para qUl~ a Funai te
nha essa oportunidade de dar assistênc:ia no mato,
no sertão, para atender os índios.

Muito obrigado, Srs. Deputados. (P~llmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigado, Humberto Ab Hood.
Concedo a palavra ao Deputado Luciano Pizzat-

to.
o SR. DEPUTADO LUCIANO PI~~TTO - Sr.

Presidente, vou tentar responder rapidamente às per
guntas dos caciques que aqui colocaram :sua posição,
porque a conversa vamos ter lá na aldei~l de coração
aberto.

O SR. TRADUTOR - (Tradução paf;s a língua in·
dfgena.)

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Fico
triste por ver uma FUNAI, tão importante, em nove
anos que estamos conversando sobre o I:statuto, não
ter falado isso para os senhores.

OSR. TRADUTOR - (Tradução para a Ifngua in
dígena.)

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZ2:ATTO - Fico
triste por pessoas estarem mentindo para os senho
res que nas propostas dos Deputados para melhorar
a Lei nll 6.001 exista sequer uma linha, uma palavra
dizendo que vai diminuir a FUNAI ou acabar com ela.

O SR. TRADUTOR - (Tradução para a Ifngua in
dfgena

oSR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Fico
triste por ver que não contaram para os senhores que
a vontade dos Deputados é aumentar a proteção e o
direito dos índios.

OSR. TRADUTOR - (Tradução para a Ifngua in
dfgena.)

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Alguém, infelizmente, mais uma vez, está mentindo
para os senhores.

OSR. TRADUTOR - (Tradução para a língua in
dígena.)

OSR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - A lei
que hoje está aqui, a tutela que hoje está aqui não é
para proteger a diferença da cultura do índio da cultu
ra do homem branco. Infelizmente, Abhood, a tutela
que está aqui é para calar a boca do índio e não dei·
xar ele falar o que quer. A tutela que está aqui hoje é
aquela que não deixa o pankaruru dizer que eie não
quer a usina hidrelétrica dentro da propriedade dele,
porque, se essa tutela fosse verdadeira, não teria

I

uma usina hidrelétrica dentro da terra dos pankaru-
rus.

E na nova proposta, quem vai dizer na Irngua
pankaruru se quer ou não a usina é ele e não mais a
FUNAI, não mais eu. E depois que o fndio disser que
quer ou não alguma coisa dentro da sua terra é que
nós do Congresso vamos referendar o que o índio fa
lar.

Isso não é melhor? Será que está tão ruim as
sim?

Não estou discutindo com você. Concordo com
você. Gosto de você, Abhood. Só quero que eles en
tendam.

Quer que eu repita?
O SR. HUMBERTO ABHOOD - Repita.
OSR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO-A tu

teia que é dita para os senhores é dita para proteger a
cultura.

OSR. TRADUTOR - (Tradução para a língua in
dígena.)

OSR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - A tu
teia que nós queremos, com outro nome, é a que pro
teja essa diferença de cultura, mas dê ao índio o direi

, to de ele poder falar o que quiser. Isso está escrito
aqui.

OSR. TRADUTOR - (Tradução para a língua in
dígena.)

O SR.' DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Em
relação às proposta§) §.@re a~_~uais iremós conversar
na aldeia, a FUNAI tem mais obrigações. E, além
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dela, outros órgãos, como o Ministério Público Fede
ral, os Estados e os Municípios terão de dar assistên
cia aos índios. Ampliamos a obrigação e os cuidados
que se deve ter com os índios. São exatamente mu
danças que vocês estão pedindo todos os dias. E eu
fico triste, porque não contam isso para vocês.

O SR.TRADUTOR - (Tradução para a língua in
dígena.)

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Não
discutir apenas hoje sobre mineração ou usina hidre
létrica. O índio tem de discutir outros direitos.

Por exemplo, para vocês entenderem, quem vai
proteger a cultura de um disco gravado pelos fulniôs.
Quem protege? Que lei protege? Eles gravaram um
disco. Isso é cultura, isso é riqueza de índio, mas a lei
não protege esse disco. O homem branco pode usar a
riqueza, a língua deles gravada aqui e ninguém prote
ge vocês. Isso são coisas novas que precisam ser
protegidas.

O SR. TRAQUTOR - (Tradução para a língua in
dígena.)

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Quem vai pr.oteger as plantas que vocês conhecem e
aprenderam a conhecer em mil, dois, três mil anos dá
história? Que lei protege? Temos hoje de cuidar des
se assunto, porque tem gente roubando isso de vo
cês. E vocês sabem disso.

Estamos discutindo, com a proposta do PT, do
Deputado Aloizio Mercadante e algumas outras, uma
lei para proteger vocês.

O SR. TRADUTOR - (Tradução para a língua in
dígena.)

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Como é que vocês podem ter uma riqueza, dita que é
de vocês"que são as terras ricas de vocês que repre
sentam muita terra em alguns lugares e pouca terra
em outros lugares, e, mesmo assim, nós dizemos que
a terra é de vocês e vocês passam fome? Como pode
ser isso? Tem de haver uma mudança, porque, se é
verdade que as comunidades indígenas têm todas
essas terras, temos de deixar o índio decidir o que fa
zer com ~,Ias. Não podemos mais ter índio passando
fome e necessidade.

o SR. TRADUTOR - (Tradução para a língua in
dígena.) ,-,

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Por
isso é qUé'éu vou ouvir vocês, para vocês me ensina
rem o que é melhor, como melhorar o que já está aí.
Podem ter-·a certeza de que a proposta não é acabar

com nada. É melhorar. Por isso, eu vou visitar vocês
para me ensinarem o que eu tenho de fazer.

Muito obrigado.
O SR. TRADUTOR - (Tradução para a língua in

dígena.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva

lho) - Obrigado.
Peço a você que fale no microfone, porque esta

audiência está sendo gravada.
O caiapó queria falar antes de você. Antes fala o

caiapó e depois ele fala.
O SR.TRADUTOR - (Tradução para a língua in

dígena.)
(Não identificado) - Sr. Deputado, já combina

mos para você ir na aldeia, para sentir de perto.
Então, já temos compromisso. Já fala muita coisa e
nós não queremos. Nós queremo que você vá e veja
primeiro, depois você diz para os colegas deputados.

Senão, vai acontecer igual a saúde. O Governo
fez decreto para o Ministério da Saúde cuidar da saú
de do índio. Aí concordamos. Hoje não tem nem di
nheiro da saúde para a Funai. Agora fez outro decre
to, e já a saúde passa para o município cuidar da saú
de do índio. Tem tanta população branca que a Funa
sa cuida. Então, não vai ter espaço para cuidar da sa
úde do índio.

Queremo ver aqui madeira, minério. Quero que
o senhor vá lá para ver de perto, depois você propõe a
alteração do estatuto. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Obrigado.

(Não identificado) - Quero falar a respeito da
fome.

Pankararu fica entre os Municípios Tacaratu,
Petrolândia e Jatobá, em Pernambuco. E nós ficamos
à margem do rio São Francisco, lá onde a Chesf fez a
usina Itaparica. Então, o que que acontece? Isso de
veria ser investimento do Governo na área para irrigar
nossas áreas em troca da terra que eles nos toma
ram.

Mas também a fome na aldeia é um caso de po
lícia. Eu tenho denunciado à Funai diversos funcioná
rios lá de Pankararu. Além de discutir o estatuto, eu
vim a Brasília falar com o Presidente da Funai para
que ele apresse recursos para nós comprarmos as
sementes para plantar, porque a terra lá está pronta e
está chovendo.

Quando é época de seca, vivemos de cestas,bá
sicas do Governo. E o pior: que a Funai reco,nhece al
gumas lideranças e alguns funcionários que lá estão
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e esses funcionários participam de uma máfia, domi
nada no Recife. Porque quando se fala Elm máfia, se
fala em troca de apoio para se manter no cargo. Esão
denunciados ao Ministério Público Federal como eu
fiz e como eu faço aqui dentro do CongrE3Sso.

As cestas básicas, que são destinadas às famíli
as pobres que lá estão e que nunca vierSlm à Funai 
o relatório da Conab, com a fiscalização, até veio a
Polícia Federal-, eram vendidas a comerciantes da
região. E eu tenho relatório, a Funai tem relatório dis
so. As máquinas, as catracas e as enxadas que nós
pedimos à Funai para plantar o feijão - nós não temos
condições, porque lá se não viver de emergência, vive
ao deus-dará - os funcionários da Funai e as velhas
lideranças venderam. Por que nós estamos aqui? Pe
dimos um trator à Funai, a Funai nunca MS ouviu.

Só para lembrar o Deputado. Na década de 70,
quando a gente era assistido pela Funai, Tacaratu foi
o maior produtor de feijão do País - só pe·rdemos para
Irecê, na Bahia. Hoje somos um dos maiores produto
res de frutas do Estado: manga, pinha e goiaba.
Então, a gente vem à Funai pedir incentivo, pedir aju
da nesse sentido, mas nós fomos atendidos a pedra
das, com cara feia, porque somos nordeeitinos, somos
do sertão, sofredores, mas, acima de tudo, temos dig
nidade.

O Governo de Pernambuco só aparece na tribo
em época de política. Prefeitos da região desviam di
nheiro do Fundef, que é dinheiro da educação, que
deveria contratar uma lingüista pra nós resgatá as
nossas línguas, porque as tradições temos e elas são
profundas pra Pancararu.

O que se passa por dentro da Funai são más in
formações. Hoje o Zé fndio é conhecidcl em Pernam
buco e aqui dentro da Funai, porque eu fecho a Funai
lá em Recife, porque a Funai lá é cheia de mafioso.
Nós temos um setor jurídico que é pior do que qual
quer máfia que existe dentro do País. E osso eu venho
denunciando. l

Nós temos lá o descaso do Recife" Por exemplo,
o assassinato do Chicão, que eu falo muito, eu falo
muito sobre isso, que a Funai deveria se interessar
em descobrir quem fez isso, mas não descobre por
causa do interesse de algumas entidades.

Então, é para matar a fome dos índios que a Fu
nai ganha dinheiro para nos dar assistlância. Obriga
do.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho
men) - Tem a palavra o Deputado Fernando Ferro.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - De
putado Luciano Pizzatto, quero fazer LIma sugestão:

que as audiências nas aldeias sejam filmadas. levem
uma equipe da TV Câmara para que depois seja
dado conhecimento dos fatos ocorridos aos demais
deputados.

Peço aos Presidentes da Comissão da Amazô
nia e de Desenvolvimento Regional e da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
que levem ao conhecimento do Sr. Presidente da Re
pública os depoimentos aqui prestados. Foi muito im
portante a manifestação das várias lideranças indíge
nas.

É necessário que o Presidente da República te
nha conhecimento da indignação com a malfadada
comemoração dos 500 Anos, através dos próprios ín
dios. A Oposição também ficou indignada, mas sem
pre dizem que éa Oposição, que somos nós que esta
mos falando. Aqui ouvimos as vozes das lideranças
indígenas expressando, de coração, a sua raiva, a
sua revolta ea sua indignação com o que aconteceu.

Se tivéssemos como Presidente um grande es
tadista, eu sei que ele estaria tendo esse tipo de con
versa com as comunidades indígenas.

Quero também alertar o Deputado Luciano Piz
zatto e as lideranças que aqui se encontram, porque
muito do que foi prometido depende, sim, da Câmara
dos Deputados, mas também do Presidente da Repú
blica. Vamos fazer a nossa parte, mas S. Exfa tem de
participar.

O coração do Deputado Luciano Pizzatto está
tocado. Sentimos que ele está sensibilizado com o
que ouviu hoje, mas o coração dele sozinho não irá
resolver. Tem de ter o coração dos outros deputados,
o coração do Presidente da República e dos Ministros
para poder levaradiante esta causa. Todos devem es
tar sensibilizados e comprometidos com a causa.

Não podemos passar a idéia de que vamos re
solver o problema sozinhos. Essa é uma luta contra
muita injustiça, contra muito sofrimento e contra muito
desprezo que se tem manifestado ao longo dos anos.
Mas é muito bom que vocês estejam aqui falando e eu
fiz questão de ficar até o fim.

É muito bom que os deputados ouçam o depoi
mento de vocês e a TV Câmara esteja documentan
do. Não apenas em português - isso foi muito impor
tante.

Aprendemos na escola que a língua do nosso
País é o português. Não é só o português. Vários re
presentantes de lideranças indígenas falaram aqui e
eu não entendi, mas soube o que eles ~stavam falan
do. Falaram pelo coração, da raiva, da revolta e da co
brança que fizeram aqui.
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Eu entendi, sem tradução, muita coisa, e fiquei
convencido, mais uma vez, de que tem de respeitar:
caiapó é caiapó, xavante é xavante, xucuru é xucuru,
pakararu é pakararu. Cada um tem a sua história, a
sua língua, a sua tradição, e são partes que têm de
ser respeitadas.

Espero que o Sr. Presidente da República rece
ba uma fita para ouvir e ter também o seu coração to
cado, como nós nesta manhã.

Muito obrigado a V. Ex~. (Palmas.)

O SR. GILBERTO MAKUXI- Sr. Presidente, eu
gostaria de falar um pouco. Eu decidi, junto com os
deputados, o Presidente da Funai, uma assembléia
nacional com todos os povos indígenas do País para
debater, procurar solucionar também o desenvolvi
mento das comunidades indígenas. Como eles fala
ram aí, a cesta básica é uma humilhação, porque na
minha tribo nós somos independentes e não aceita
mos cesta básica - a tribo makuxi, na minha região.
Eu acho que tem que colocar isso perante Presiden
te da República para solucionar o desenvolvimento,
através da Fundação Nacional e da Federação, que
fica responsável para, juntamente com os deputa
dos, decidir uma assembléia nacional e internacio
nal, para poder 'solucionar vários tipos de apoio do
Governo Federal, principalmente puxando para a
Fundação Nacional do índio. Gostaria de lembrar
isso também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho
men) - Agradeço a lembrança.

(Não identificado) - Eu gostaria de pedir ao
Presidente da Mesa que a gente gostaria que acom
panhasse a gente nessas viagens às aldeias um geó
logo do quadro e um advogado para que sejam teste
munhas daquilo que o nosso povo vai reivindicar. Mui
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho
men) - A Mesa acolhe também a proposta do Deputa
do Fernando Ferro.

Que possamos encaminhar uma fita ao Presi
dente da República para que S. Ex!! possa tomar co
nhecimento do que foi discutido e as reivindicações
dos Srs.líderes indígenas.

Esta Mesa agradece a presença a todas as lide
ranças indígenas, aos povos indígenas, aos deputa
dos, ao Sr. Presidente da Funai, aos Srs. Deputados
Luciano Pizzatto e Aloizio Mercadante e a todos
aqueles que cobriram esta audiência pública.

Não só a Comissão da Amazônia estará dispos
ta, como também as Comissões de Meio Ambiente e
de Direitos Humanos, a continuar esse trabalho de

discussão do Estatuto do índio para que possamos
tornar este País democrático.

Muito obrigado e um abraço a todos.

(Não identificado) - Atenção ao aviso sobre
o local do restaurante. Nossos amigos, que estão
nos ajudando, vão encaminhar vocês até o restau
rante. Temos que ter só um pouquinho de calma,
porque é muita gente. Devagarzinho a gente se
acerta.

Muito obrigado. Até as reuniões regionais!
(Não identificado) - Quero lembrar às tribos in

dígenas também que temos uma reunião lá no plená
rio da Funai hoje. Vamos organizar para deixar carta
ao Presidente da República. Às 3h, mais ou menos.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Evandro Milho

men) - Está encerrada a reunião.

Ata da décima segunda Reunião, (Ordiná
ria), realizada em 18 de maio de 2000

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia
dezoito de maio de dois mil, no Plenário 8 do Anexo"
da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do
Deputado Salatiel Carvalho, reuniu-se a Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
em Reunião Ordinária para apreciação da pauta de
número nove de dois mil. Registraram presença os
Senhores Dp-putados Salatiel Carvalho, Presidente,
Celso Russomanno, Pedro Bittencourt e Arlindo
Chinaglia, Vice-Presidentes, Badu Picanço, Márcio
Bittar, Sebastião Madeira, José Borba, Luiz
Bittencourt, Expedito Júnior, Luciano Pizzatto,
Ben-Hur Ferreira, João Magno, Fernando Gabeira e
Régis Cavalcante - membros titulares - Duílio
Pisaneschi, Fátima Pelaes, Maria Abadia, Laura
Carneiro, Fernando Ferro, Marcos Afonso e Fernando
Coruja - membros suplentes. Registrou presença
ainda o Deputado Walter Pinheiro e o senhor Ricardo
Marra, do IBAMAlCECAV. Deixaram de registrar
presença os Senhores Deputados João Colaço, Luiz
Ribeiro, Ricarte de Freitas, Flávio Derzi, Ricardo Izar,
Paes Landim, Ronaldo Vasconcellos, Fernando Zuppo,
Paulo Baltazar e Pastor Valde:ci Paiva. Havendo número
regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos:
I - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS ATAS DAS
REUNiÕES ANTERIORES: Ata da nona reunião
(ordinária), realizada em dezenove de abril de dois mil e
Ata da décima reunião ordinária (audiência pública),
realizada em dez de maio de dois mil. Dispensada a
leitura a pedido do Deputado Luciano Pizzatto. Não
havendo impugnação, as atas foram aprovadas por
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unanimidade. 11 ORDEM DO DIA: A}
REQUERIMENTOS: 1) REQUERIMENTO NQ 46/2000
- do Sr. Expedito Júnior - que "requer a nealização de
reunião de audiência pública para discutir sobre os
indícios de contaminação de frangos com a bactéria
salmonela, que estão à venda no mercado
consumidor, tendo como expositores o Secretário de
Defesa Agropecuária do Ministério da J\gricultura, o
Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor do Ministério da Justiça e o Presidente
da União Brasileira de Avicultores". Em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade com adendo
de se fazer uma reunião de trabalho prévia para
elaboração de propostas de atuação da comissão em
relação ao assunto. 2} REQUERIMENTO Nº 47/2000
- do Sr. José Borba e Luciano Pizzatto - que "requer
a realização de reunião de audiência pública, com
todos os segmentos envolvidos, para discutir a
adulteração de combustíveis, no atacado e no varejo,
segundo análises realizadas por laboratórios de
distribuidoras e montadoras, bem como a evasão
fiscal que esta prática acarreta ac) erário". Em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade
com adendo do Deputado Fernando Gabeira no
sentido de se aglutinar o tema ao RE!querimento nº
7/2000, aprovado anteriormente, por tratarem de
assuntos análogos. Em seguida, o Deputado Femando
Gabeira apresentou proposta no selntido de votar
apenas os requerimentos dos parlamentares presentes
em plenário. Em discussão e votação, ifoi aprovada por
unanimidade. 3) REQUERIMENTO NQ 47-A/2fX)Q - do
Sr. Luiz Bittencourt, que "requer a reali2:ação de reunião
de audiência pública, com o ex-Presidente da
Fundação Nacional do fndio, Carlos Marés, para
esclarecer os motivos de sua demissão da
Presidência daquele órgão". Não apneciado tendo em
vista que o autor não se encontrava. em plenário. 4)
REQUERIMENTO Nº 46/2000 _. do Sr. Luiz
Bittencourt - que "requer a realízaç~ío de reunião de
audiência pública, com representantles das empresas
de aviação civil no País, do msponsável pelo
Departamento de Aviação Civil, dl~ representantes
dos órgãos de Defesa do Consumidor, do Ministério
dos Transportes, do Ministro da Indústria e Comércio
e do presidente do BNDES para debaterem a crise da
aviação civil no Brasil e seus reflexos para os
consumidores". Não apreciado tendo em vista que o
autor não se encontrava em plenário. O Deputado
Salatiel Carvalho passa a Presidência ao Deputado
Arlindo Chinaglia. 5) REQUERIMENTO NO 49/2000 
do Sr. Salatiel Carvalho - que "requer o
encaminhamento de Representação à

Procuradoria-Geral da República solicitando a
instalação de Inquérito Civil Público contra a Caixa
Econômica Federal, em face da inserção indevida do
nome dos mutuários do sistema habitacional daquela
empresa em cadastro de inadimplentes (SPC, Serasa
e Cadin)". Em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade com adendo no sentido de sobrestar o
encaminhamento da representação até a
manifestação oficial sobre o assunto por parte da
Caixa Econômica Federal. 6) REQUERIMENTO Nll
50/2000 - do Sr. Salatiel Carvalho - que "requer o
encaminhamento de Representações à
Procuradoria-Geral da República solicitando a
confecção de Ação Declaratória de
Inconstitucionalidade contra lei do Estado de Santa
Catarina que permite e regulamenta a denominada
'FARRA DO BOI', e ao Ministério Público daquele
Estado solicitando, nos termos do art. 15 da Lei nSl

7.347, de 24 de julho de 1965, determinando que o
Ministério Público promova a execução de sentença
proferida pelo Supremo Tribunal Federal que
determina que o Governo do Estado tome
providências no sentido de evitar aquela prática".
Discutiu a matéria o Deputado Fernando Gabeira. Em
votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Salatiel Carvalho reassume a Presidência. 7}
REQUERIMENTO NQ 51/2000 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "requer sejam convocados o Ministro
da Justiça e o Chefe da Casa Militar, e convidados o
ex-Presidente da FUNAI e representantes do
Conselho Indigenista Missionário - CIMI e do
Conselho de Articulação dos Povos e Organizações
Indrgenas do Brasil- CAPOIB, para, em reunião de
audiência pública, prestarem esclarecimentos sobre
os fatos ocorridos no último dia 22 de abril durante as
comemorações oficiais dos 500 anos do Brasil".
Discutiram a matéria os Deputados Fernando
Gabeira e Sadu Picanço. Em votação, foi aprovado
por unanimidade. 8) REQUERIMENTO N° 52/2000 
do Sr. Inácio Arruda - que "requer a realização de
reunião de audiência pública, com dirigentes da
Confederação Nacional do Comércio, das Câmaras
de Diretores Lojistas, do Ministério da Fazenda e
órgãos de defesa do consumidor, para debaterem
sobre as conseqüências da Medida Provisória nSl

1.963-17, de 30 de março de 2000, que, em sua 17·
edição, estabeleceu a prática da capitalização de
juros, legalizando a cobrança de juros sobre juros nas
operações bancárias". Em discussão e votação foi
aprovado por unanimidade. 9) REQUERIMENTO NSI
5312000 - do Sr. Inácio Arruda - que "requer o
encaminhamento ao Tribunal de Contas da União de
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pedido de realização de auditoria sobre os
procedimentos Iicitatórios para a execução do Projeto
de Recuperação da Praia de Iracema, em Fortaleza,
Ceará". Em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. 10) REQUERIMENTO Nº 54/2000 - do
Sr. Luiz Bittencourt - que "requer seja convidado o
Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações
- ANATEL para prestar esclarecimentos sobre o não
cumprimento das metas estabelecidas pelos
consórcios vencedores dos leilões de privatização,
bem como-sobre as punições -adotadas-e as ações
em defesa do consumidor que foram executadas por
aquela agência". Não apreciado tendo em vista que o
autor não se encontrava em plenário. 11)
REQUERIMENTO Nº 55/2000 - do Sr. Luiz
Bittencourt - que "requer sejam convidados a prestar
esclarecimentos os representantes das empresas
operadoras do Sistema de Telefonia Fixa e Móvel
responsáveis pelo atendimento dos usuários no
Estado de Goiás sobre a liderança de reclamações
nos Procon Estaduais e-cle- -contra-as empresas
operadoras do sistema". Não apreciado tendo em vista
que o autor não se encontrava em plenário. 12)
REQUERIMENTO NQ 56/2000 - do Sr. Luiz
Bittencourt - que "requer seja convidado o Presidente
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
CADE para prestar esclarecimentos a respeito das
denúncias veiculadas no jornal O Estado de S. Paulo
sobre recebimento de presentes por parte de
integrantes do Conselho, contrariando o Código de
Ética do CADE". Não apreciado tendo em vista que o
autor não se encontrava em plenário. A seguir, o
Presidente passou a Presidência ao Deputado
Arlindo Chinaglia. 13) REQUERIMENTO Nº 57/2000
- do Sr. Salatiel Carvalho - que "requer a realização
de 2 (duas) reuniões de audiência pública, em data a
ser definida, com representantes de órgãos
governamentais e não governamentais, para
discutirem a proposta do novo Estatuto do fndio". Em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade
com adendo no sentido de se realizar visitas às aldeias
Kaiapó, Kaiowá e Xavante a fim de ouvir aquelas
comunidades a respeito da proposta do novo Estatuto
do fndio. O Deputado Salatiel Carvalho reassumiu a
Presidência. 14) REQUERIMENTO NQ 58/2000 - do
Sr. Arlindo Chinaglia - que "requer a realização de
~eminário, em conjunto com a Comissão derMinas e
Energia, para discutir as perspectivas do setor
energético brasileiro, por meio de exposições sobre a
conjuntura energética internacional, marcos
regulatórios e agências reguladoras com

mecanismos de controle social e conjuntura
energética brasileira e alternativas futuras". Não
apreciado tendo em vista o encerramento da reunião
em virtude do início de votação nominal no Plenário
da Câmara. 15) REQUERIMENTO Nº 59/2000 - do
Sr. Flávio Derzi - que "requer a realização de reunião
de audiência pública para discutir a construção de
complexo hoteleiro na Praia de Tanguá, em Angra
dos Reis, pelo Fundo de Previdência FUNCEF, com
suposta licença irregular do IBAMA e que poderá
causar sérios danos -ambientais à região,
especialmente à Estação Ecológica Tamoios, Área
de Proteção Permanente". Não apreciado tendo em
vista o encerramento da reunião em virtude do início
de votação nominal no plenário da Câmara. 16)
REQUERIMENTO NQ 60/2000 - dos Srs. Wellington
Dias e Marcos Afonso - que "solicita sejam
convidados a comparecer a esta Comissão os
Presidentes da Telemar e Anatel para prestarem
esclarecimentos sobre as precárias condições dos

_-s.e.rYiçoUel.elônicos -pre.sJados peléL_Jelemar no
Estado do Piaur'. Não apreciado tendo em vista o
encerramento da reunião em virtude do início de
votação nominal no Plenário da Câmara. 17}
REQUERIMENTO NQ 61/2000 - do Sr. Luiz
Bittencourt - que "solicita o encaminhamento de
Requerimento de Informações ao Ministro das
Comunicações sobre viagem realizada pelo
Presidente da Anatel ao Rio de Janeiro". Não
apreciado tendo em vista o encerramento da reunião
em virtude do início de votação nominal no plenário da
Câmara. 18) REQUERIMENTO NQ 62/2000 - do Sr.
Luiz Bittencourt - que "requer a realização de reunião
de audiência pública para debater os crescentes
problemas enfrentados por usuários de cartões de
crédito a respeito de cobranças indevidas, cálculos
de prestações em atraso com juros abusivos e envio
de cartões sem solicitação, com representantes do
IDEC, do Procon, da Secretaria de Direito Econômico

. e da Associação Brasileira das Empresas de Cartão
de Crédito e Serviços". Não apreciado tendo em vista
o encerramento da reunião em virtude do infcio de
'votação nominal no Plenário da Câmara. 19)
. REQUERIMENTO Nº 63/2000 - do Sr. Luiz
Bittencourt - que "solicita sejam convidados o
Secretário de Indústria, Comércio e Produção, e a
assessora do Secretário da Fazenda, ambos do
Município de Porto Alegre, a comparecerem a esta
Comissão para prestarem esclarecimentos sobre a
experiência da implantação do sistema de cotas em
favor de pessoas negras ql,le está sendo negociada
com a rede Zaffari de supermercados". Não
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apreciado tendo em vista o encerramento da reunião Meio Ambiente e Minorias no Processo Legislativo,
em virtude do início de votação nominal no Plenário corno parte do I Encontro das Comissões de Direito
da Câmara. 20} REQUERIMENTO NR 64/2000 - do Ambiental, Meio Ambiente e Ecologia da OAB e 11
Sr. Inácio Arruda - que "requer a conv()cação do Encontro Nacional de Advogados sobre o Meio
Ministro de Estado da Saúde para prestar Ambiente, a realizar-se no dia 15 de junho". Em
esclarecimentos acerca das perdas de numerosos discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O
lotes de medicamentos destinados à população Deputado Salatiel Carvalho reassume a Presidência.
carente por vencimento de validade". Não apreciado MATÉRIAS SOBRE A MESA: O presidente comunicou
tendo em vista o encerramento da reunião em virtude que sobre a mesa encontravam-se os seguintes
do início de votação nominal no Plenário da Câmara. requerimentos: 1} REQUERIMENTO Nº 6912000 - do
21} REaYERIMEN-T()- NIl-65l2OOO-----do S..-Paulo - -sr. Luciano-Plzzãtto - que "requer a realização clã
Baltazar - que "solicita reunião de audiência pública reunião de audiência pública com a participação da
conjunta com a Comissão de Seguridade Social e Comissão de Minas e Energia, com a presença do
Saúde, convidando representantes da Souza Cruz e Presidente da Petrobrás, para exposição do Plano de
da Phillip Morris d.o Brasil, e dos senhores Luiz Carlos Excelência de Gestão Ambiental da empresa". Em
Mônaco e MáriO Albanese, representantes da discussão e votação foi aprovado por unanimidade.
Associação de Defesa da Saúde do, Fu,:"a~t~ 2) REQUERIMENTO NR 70/2000 - do Sr. José de
-ADESF, ~ar~de~aterace~cadocontencl()soJudlc~al Abreu - que "requer a realização de reunião de
entre, a Industna ~abaglsta e fumantes. ~~o audiência pública com a presença de órgãos do
apre~lado tend.o ;~ vista o e~cerram;nto da reun!~o governo responsáveis pela fiscalização e demais
em v~rtude do IniCIO de votaçao noml~al no-Plenano - ã-nvolvidos paraaveriguar as denúncias publicadas
da Camara. 22} REQUERIME~TO. ~ 66/20~~ - do pelo jomal Folha de S.Paulo de estelionato e fraude
Sr. ,Pa~lo ~a~tazar -:- que soliCita r,e,unl~o de nos sorteios da empresa Top Vida transmitidos pela
audIênCia publica conjunta com as Comlssoes de TV" E d's s- e ot -o fo' ap" ad por
C t't' - J t' d R d - d c.... 'd d . m I cus ao v aça, I 10V o

on,s I U1ça~, us Iça.e e e açao e , e .:::legu~, a e unanimidade. 3) REQUERIMENTO Nll 71/2000 _ do
SOCIal e Saude, conVIdando o Secretáno de Saude da S I á' A d " .
Bahia, o Secretário de Administração da Bahia, o r. , ~ CI~ rru a ,- _que requer o apoIo ; a
Prefeito de Irecê, o Deputado Estaduall José das pa~JcJpaç~o da Com~ss~o de Defesa do Consumld~r,
Virgens, da DrI Aladilsen de Souza, do Sindicato dos MeiO Amblent7 e Mmorlas ao I C"ongres~o Mu~dlal
Servidores da Saúde da Bahia _ SINDSAUDE e Integrado de Aguas Subterrâneas . Em dlscussao e
representante do Instituto de Promoção da Saúde e votação, foi apro~ado por unanimidade. 4}
Desenvolvimento Social da Microrregião de Irecê _ REQ~ERIMEN~O N 75/200? - _do Sr. Fe~ando
PROMIR, para debaterem a transferência da gestão Ga~:)Jfa. - 9u~ requer a reallzaçao de reumao de
dos serviços públicos de saúde de Irecê - BA, para audlencla publica, com a prese~ça de represe.ntantes
pessoas jurídicas de direito privado". Não apreciado da montadora de. carro~ Flat Automóveis, das
tendo em vista o encerramento da reunião em virtude fornecedoras InterOI, Formltap e Stander, da Alcan,
do início de votação nominal no Plenário da Câmara. do Ministério do Meio Ambiente e da Fundação
23) REQUERIMENTO Nll 67/2000 - do Sr. Ronaldo Estadual de Meio Ambiente - FEAM, para discutirem
Vasconcellos - que "requer a constituição de Grupo a poluição provocada pelo li~o industrial,que ?s
de Trabalho destinado a verificar as condições de fornecedores da montadora Flat AutomóveIs estao
funcionamento das usinas nucleares Angra I e 11, em depositando nas nascentes do rio que abastece o
especial, as condições dos depósitos de rejeitos município de Formiga - MG". Em discussão e
radioativos das mesmas, bem como a realização de votação, foi aprovado por unanimidade. O Deputado
visita de inspeção às usinas na maioI' brevidade Salatiel Carvalho passa a Presidência ao Deputado
possível". Não apreciado tendo em vista o Arlindo Chinaglia. 5) REQUERIMENTO Nº 7612000-
encerramento da reunião em virtude do início de , do Sr. Salatiel Carvalho - que "requer a constituição
votação nominal no Plenário da Câmara. O Deputado de Grupo de Trabalho, a ser formado oportunamente,
Salatiel Carvalho passa a Presidência ao Deputado destinado a acompanhar o processo de implantação
Arlindo Chinaglia. 24} REQUERIMENTO NIl6812000- da Inspeção Técnica de Veículos, Obrigatória e
do Sr. Salatiel Carvalho - que "requer a realização, no Periódica, prevista no art. 10 do Código de Trânsito
âmbito desta Comissão, do Painel: A Importância da Brasileiro". Em discussão e votação, foi aprovado por
Participação da Comissão de Defesa do Consumidor, unanimidade. O Deputado Salatiel Carvalho
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reassume a Presidência. 6) REQUERIMENTO Nº
77/2000 - do Sr. Ben-Hur Ferreira - que "requer a
realização de reunião de audiência pública com a
participação das Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, Relações Exteriores' e
Defesa Nacional e de Direitos Humanos a fim de
debater a política espacial brasileira e os impactos
sociais decorrentes da implantação do Centro de
Lançamento' de Alcântara, com a presença do
Ministro da Defesa, do Ministro do Meio Ambiente, do
Prefeito de Alcântara, de representantes do Sindicato

,dos Trabalhadores Rurais de Alcântara e de
representantes da comunidade local". Em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade. B 
PROPOSiÇÕES SUJEITAS À APROVAÇÃO DO
PLENÁRIO DA CÂMARA: 25) PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 402/2000 - da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
(MSC nº 1.457/99) - que "aprova os textos da
Emenda ao Anexo I e dos dois novos Anexos (VIII e
IX) à Convenção de Basiléia sobre o Controle do
Movimento Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e
seu Depósito, adotados durante a IV Reunião da
Conferência das Partes, realizada em Kuching, na
Malásia, em 27 de fevereiro de 1998". RELATOR:
Deputado BADU PICANÇO. PARECER: favorável.
Em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade o parecer do relator. 26)
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI Nº 5.071-0, DE 1990, que "dispõe
sobre a 'proteção das cavidades naturais
subterrâneas, em conformidade com o inciso X do art.
20, e o inciso V do art. 216 da Constituição Federal e
dá outras providências". RELATORA: Deputada
FÁTIMA PELAES. PARECER: favorável ao
substitutivo, com a inclusão do § 22 do art. 32, do art.
6º e do art. 10 do texto original da Câmara". Em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade o
parecer da relatora com complementação de voto,
acatando proposta do Deputado Fernando Gabeira
de exclusão do § 22 do art. 3º do texto original da
Câmara dos Deputados ao Substitutivo do Senando
Federal. 27) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N12 409/2000 - do Sr. Marcos Afonso - que "susta a
aplicação do disposto no art. 212, inciso XIV, do Decreto
n2 1.752, de 20 de dezembro de 1995". RELATOR:
Deputado FERNANDO ZUPPO. PARECER:
favorável. Concedida vista conjunta aos Deputados
Luciano Pizzatto e Expedito Júnior. C 
PROPOSiÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO
CONCLUSIVA DAS COMISSÕES: 28) PROJETO DE
LEI N2 1.877/1999 - do Sr. Sérgio Carvalho - que

"estabelece critérios para o licenciamento ambiental
de atividades de pesquisa e lavra mineral e para a
recuperação de áreas degradadas por mineração,
regulamentando o § 2º do art. 225 da Constituição
Federal". RELATOR: Deputado RONALDO
VASCONCELLOS. PARECER: favorável. Retirado
de Pauta. 29) PROJETO DE LEI Nº 4.191-A/1998 
do Sr. Airton Dipp - que "dispõe sobre frase de
advertência nas embalagens de produtos
comestíveis que contenham álcool". RELATOR:
Deputado LUCIANO PIZZATTO. PARECER:
contrário. Em discussão e votação, foi rejeitado por
unanimidade o projeto, nos termos do parecer do
relator. 30) PROJETO DE LEI Nº 673/1999 - do Sr.
Ricardo Berzoini e João Grandão - que "define a
responsabilidade civil das instituições financeiras e
empresas de crédito nos casos de assalto e dá outras
providências". RELATOR: Deputado FERNANDO
CORUJA. PARECER: favorável a este, com
substitutivo, e contrário ao PL nº 1.659/1999,
apensado, e à emenda apresentada na Comissão.
Concedida vista ao Deputado Ben-Hur Ferreira. 31)
PROJETO DE LEI N2 1.011/1999 - do Sr. Enio Bacci
- que "dispõe sobre o acesso dos consumidores às
instalações de manuseio e preparo de alimentação
nos restaurantes, hotéis, motéis, bares, lanchonetes
e similares e dá outras providências". RELATOR:
Deputado BADU PICANÇO. PARECER: favorável.
Concedida vista ao Deputado Duílio Pisaneschi. 32)
PROJETO DE LEI Nº 1.359/1999 - do Sr. Jorge
Costa - que "dispõe sobre a concessão de incentivos
fiscais e creditícios às pessoas físicas e jurídicas que
promovam a reposição florestal, e dá outras
providências". RELATOR: Deputado LUCIANO
PIZZATTO. PARECER: favorável a este e ao PL
2.151/1999, apensado, com substitutivo. Concedida
vista ao Deputado Ben-Hur Ferreira, em 19-4-2000.
Em discussão e votação foram aprovados por
unanimidade os projetos, com substitutivo, nos
termos do parecer do relator, com complementação
de voto, incluindo sugestão do Deputado Ben-Hur
Ferreira, por meio de seu voto em separado, de
adição de § 52 ao art. 22do substitutivo do relator, com
o seguinte teor: "§ 52 Para beneficiarem-se dos
incentivos fiscais e creditícios previstos nesta lei, os
proprietários que promoveram desmatamento em
Áreas de Preservação Permanente - APP, ou Áreas
de Reserva Legal conforme definidas na Lei nº 4.771 ,
de 15 de setembro de 1965, Código Florestal,
deverão estabelecer junto ao Ministério Público o
'Termo de Ajustamento de Conduta, conforme
estabelecido no art. 113, § 62, da Lei nº 8.078, de 11
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de setembro de 1990". 33) PROJETO DE LEI Nº
1.444/1999 - do Sr. Rubens Bueno - que "dispõe
sobre a obrigatoriedade de instalação de serviço
médico de urgência em estabelecimentos comerciais e
shopping centers". RELATOR: Deputado JOÃO
MAGNO. PARECER: favorável, com emendas.
Retirado de Pauta. PROJETO DE LEI Nº 1.461/1999
do Sr. Luiz Bittencourt - que "dispõe sobre a reserva
de assentos para pessoas obesas nos sisitemas de
transporte público coletivo rodoviário urbano e
interestadual". RELATOR: Deputado DufLlO
PISANESCHI. PARECER: contrário. Não apreciado
tendo em vista o encerramento da sessão E3m virtude
do início de votação nominal no Plenário da Câmara.
34) PROJETO DE LEI Nº 1.664/1999 - do Sr. Enio
Bacci - que "proíbe a pesca com rede em todo o
território nacional, durante o período de três anos, para
pescadores amadores, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS.
PARECER: favorável. Concedida vista ao Deputado
Ben-Hur Ferreira, em 19-4-2000. Não iapreciado,
tendo em vista o encerramento da reunião 13m virtude
do início de votação nominal no Plenário da Câmara.
Em face disso, o Presidente declarou encerrada a
reunião às doze horas e dez minutos. E para constar,
eu, Aurenilton Araruna de Almeida, , Secretário, lavrei
a presente ATA que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado
Salatiel Carvalho (PMDB/PE), Presidente.

Ata da décima terceira Reunião «()rdinária),
realizada em 24 de maio de 2000

Às onze horas do dia vinte e quatro ele maio de
dois mil, no Plenário 8, do Anexo 11 da Ciimara dos
Deputados, sob a Presidência do Deputado Salatiel
Carvalho, reuniu-se a Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias, em Reunião Ordi
nária para apreciação da pauta de númelro d~z de
dois mil. Registraram presença os SenhorHs Deputa
dos Salatiel Carvalho, Presidente, Arlindo Chinaglia,
Vice-Presidente, Márcio Bittar, José Borba, Luiz Bit
tencourt, Ricardo Izar, Expedito Júnior, 'Luciano Piz
zatto, Ronaldo Vasconcellos, João Magno" Fernando
Gabeira, Fernando Zuppo, Paulo Baltazar, Pastor Val
deci Paiva e Régis Cavalcante - membros titulares 
Maria Abadia, Vanessa Grazziotin, Paulo de Almeida,
Silas Brasileiro, Aroldo Cedraz, Euler Ribeiro, João
Paulo, Marcos Afonso, Fernando CorujEi e Inácio
Arruda - membros suplentes. Registraram presença
ainda os Deputados Serafim Venzon, Fernando Mar
roni e Wilson Santos. Deixaram de registra.r presença

os Senhores Deputados Badu Picanço, João Colaço,
Luiz Ribeiro, Ricarte de Freitas, Sebastião Madeira,
Flávio Derzi, Paes Landim, Pedro BittencoLtrt,
Ben-Hur Ferreira e Celso Russomanno (missão oficio
ai da Câmara dos Deputados para participar de com
promissos político-partidários do Partido Progressista
Brasileiro-PPB, no Estado de São Paulo, no período
de 22 a 25 de maio). Havendo número regimental, o
Presidente declarou abertos os trabalhos: I 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS ATAS DAS
REUNiÕES ANTERIORES: Ata da 11° Reunião
(AUDI~NCIA PÚBLICA), realizada em 17/05/2000 e
Ata da 12ª Reunião (ORDINÁRIA), realizada em
18/05/2000. Dispensada a leitura a pedido do Depu
tado Ronaldo Vasconcellos. Não havendo impugna
ção, as atas foram aprovadas por unanimidade. 11 
ORDEM DO DIA: A) REQUERIMENTOS: 1)
REQUERIMENTO N!! 47-A/2000 - do Sr. Luiz Bitten
court- que "requer a realização de reunião de audiên
cia pública, com o ex-Presidente da Fundação Nacio
nal do fndio, Carlos Marés, para esclarecer os moti
vos de sua demissão da Presidência daquele órgão".
Em discussão e votação, foi aprovado por unanimida
de. 2) REQUERIMENTO Nº 48/2000 - do Sr. Luiz Bit
tencourt- que "requer a realização de reunião de au
diência pública, com representantes das empresas
de aviação civil no País, do responsável pelo Depar
tamento de Aviação Civil, de representantes dos ór
gãos de Defesa do Consumidor, do Ministério dos
Transportes, do Ministro da Indústria e Comércio e do
presidente do BNDES para debaterem a crise da avi
ação civil no Brasil e seus reflexos para os consumi
dores". Em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade, com adendo do Deputado Ronaldo
Vasconcellos no sentido de que sejam convidados
também, apenas representantes dos Ministérios e do
BNDES. 3) REQUERIMENTO Nº 54/2000 - do Sr.
Luiz Bittencourt - que "requer seja convidado,o Presi
dente da Agência Nacional de Telecomunica
ções-ANATEL para prestar esclarecimentos sobre o
não cumprimento das metas estabelecidas pelos con
sórcios vencedores dos leilões de privatização, bem
como sobre as punições adot~das e as ações em de
fesa do consumidor que foram executadas por aquela
agência". Em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. 4) REQUERIMENTO NQ 55/2000 - do
Sr. Luiz Bittencourt- que "requer sejam convidados a
prestar esclarecimentos os representantes, das em
presas operadoras do Sistema de Telefonia Fixa e
Móvel responsáveis pelo atendimento', dos usuários
no Estado de Goiás sobre a liderança de reclama
ções nos Procons Estaduais e Municipal de Goiânia".
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Em discussão e votação, foi aprovado por unanimida
de. 5) REQUERIMENTO N° 56/2000 - do Sr. Luiz Bit
tencourt - que "requer seja convidado o Presidente
do Conselho Administrativo de Defesa Econômi
ca-CADE para prestaresclarecimentos a respeito das
denúncias veiculadas no jomal "O ESTADO DE SÃO
PAULO" sobre recebimento de presentes por parte
de integrantes do Conselho, contrariando o Código
de Ética do CADE". Em discussão evotação, foi apro
vado por unanimidade. 6) REQUERIMENTO N°
58/2000 - do Sr. Arlindo Chinaglia - que "requer a re
alização de Seminário, em conjunto com a Comissão
de Minas e Energia, para discutir as perspectivas do
setor energético brasileiro, através de exposições so
bre a conjuntura energética internacional, marcos re
gulatórios e,agências reguladoras com mecanismos
de controle social e conjuntura energética brasileira e
alternativas futuras". Em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. 7) REQUERIMENTO N°
59/2000 - do Sr. Flávio Derzi - que "requer a realiza
ção de reunião de audiência pública para discutir a
construção de complexo hoteleiro na Praia de Tan
guá, em Angra dos Reis, pelo Fundo de Previdência
FUNCEF, com suposta licença irregular do IBAMA e
que poderá causar sérios danos ambientais à região,
especialmente à Estação Ecológica Tamoios, área de
Proteção Permanente". Em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. 8) REQUERIMENTO N°
60/2000 - dos Srs. Wellington Dias e Marcos Afonso
- que "solicita sejam convidados a comparecer a esta
Comissão os Presidentes da Telemar e Anatel para
prestarem esclarecimentos sobre as precárias condi
ções dos serviços telefônicos prestados pela Telemar
no Estado do Piaur'. Em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. 9) REQUERIMENTO Nll
61/2000 - do Sr. Luiz Bittencourt - que "solicita o en·
caminhamento de Requerimento de Informações ao
Ministro das Comunicações sobre viagem realizada
pelo Presidente da Anatel ao Rio de Janeiro". Em dis
cussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 10)
REQUERIMENTO N° 6212000 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "requer a realização de reunião de au
diência pública para debater os crescentes proble
mas enfrentados por usuários de cartões de crédito a
respeito de cobranças indevidas, cálculos de presta
ções em atraso com juros abusivos eenvio de cartões
sem solicitação, com representantes do IDEC, do
Procon, da Secretaria de Direito Econômico e da
Associação Brasileira das Empresas de Cartão de
Crédito e Serviços". Em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. 11) REQUERIMENTO N°
63/2000 - do Sr. Luiz Bittencourt - que "solicita se-

jam convidados o Secretário de Indústria, Comércio
e Produção, e a assessora do Secretário da Fazen
da, ambos do Município de Porto Alegre, a compare
cerem a esta Comissão para prestarem esclareci
mentos sobre aexperiência da implantação do siste
ma de cotas em favor de pessoas negras que está
sendo negociada com a rede Zaffari de supermerca
dos". Em discussão e votação, foi aprovado por una
nimidade. 12) REQUERIMENTO Nº 64/2000 - do Sr.
Inácio Arruda - que "requer a convocação do Ministro
de Estado da Saúde para prestar esclarecimentos
acerca das perdas de numerosos lotes de medica
mentos destinados à população carente por venci
mento de validade". Debateu a matéria o Deputado
Ronaldo Vasconcellos. Retirado de Pauta. 13)
REQUERIMENTO Nº 65/2000 - do Sr. Paulo Balta
zar - que "solicita reunião de audiência pública con·
junta com a Comissão de Seguridade Social e Saúde,
convidando representantes da Souza Cruz e da Phil
Iip Morris do Brasil, e dos senhores Luiz Carlos Môna
co e Mário Albanese, representantes da Associação
de Defesa da Saúde do Fumante-ADESF, para deba
ter acerca do contencioso judicial entre a indústria ta
bagista e fumantes". Em- discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade com adendo do Deputado
Fernando Gabeira de se incluir como tema a questão
do contencioso judicial existente entre a indústria ta
bagista e o governo, tendo como expositor um repre
sentante do Ministério da Saúde. 14)
REQUERIMENTO Nº 66/2000 - do Sr. Paulo Balta
zar - que "solicita reunião de audiência pública con
junta com as Comissões de Constituição, Justiça e de
Redação e de Seguridade Social e Saúde, convidan
do o Secretário de Saúde da Bahia, o Secretário de
Administração da Bahia, o Prefeito de Irecê, o Depu
tado Estadual José das Virgens, da Ora. Aladilsen de
Souza, do Sindicato dos Servidores da Saúde da Ba
hia-SINDSAUDE e representante do Instituto de Pro
moção da Saúde e Desenvolvimento Social da Micro
Região de Irecê-PROMIR, para debaterem a transfe
rência da gestão dos serviços públicos de saúde de
Irecê-BA, para pessoas jurídicas de direito privado".
Debateu a matéria o Deputado Arlindo Chinaglia. Em
votação, foi aprovado por unanimidade. 15)
REQUERIMENTO Nº 67/2000 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "requer a constituição de Grupo de
Trabalho destinado a verificar as condições de funci
onamento das usinas nucleares Angra I e li, em es
pecial, as condições dos depósitos de rejeitos radio
ativos das mesmas, bem como a realização de visita
de inspeção às usinas com a maior brevidade possí
vel". Debateu a matéria o Deputado Fernando Gabe-
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ira. Retirado de pauta até que seja apneciado pelo
plenário da câmara o projeto de lei que tmta da ques~

tão dos rejeitas radioativos a fim de embasar a visita
in loco do referido grupo de trabalho. MATÉRIAS
SOBRE A MESA: O presidente comunicou que sobre
a mesa encontrava-se o seguinte requurimento: 1)
REQUERIMENTO Nº 78/2000 - do Sr. Fernando
Zuppo - que "requer a constituição de Grupo de Tra~

balho destinado a acompanhar, fiscalizar e propor so
luções em relação à adulteração de combustíveis, no
atacado e no varejo, confirmada por análises realiza
das pelos laboratórios de distribuidoras 19 de monta
doras, bem como sobre a questão da evasão fiscal
que esta prática acarreta ao erário. Em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade com adendo
do Deputado Fernando Gabeira no sentido de que
seja incluído como objetivo do referido Grupo de Tra
balho a investigação da unificação de preços dos
combustíveis pelos postos revendedores". B 
PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APROVAÇÃO DO
PLENÁRIO DA CÂMARA: 16) PROJETO DE LEI Nº
4.55811998 - do Sr. Feu Rosa - que "dispõEl sobre a cria
ção de selo ambiental para embalagens e dá outras provi
dências". RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO.
PARECER: favorável a este econtrário ao PL 2.484t2000,
apensado. Concedida vista ao Deputado João Magno.
17) PROJETO DE LEI Nº 94/1999 - da Sra" Jandira Feg
hali - que "estabelece os direitos dos usuários dos servi
ços de saúde e dá outras providências". RELATOR: De
putado MARCOS AFONSO. PARECER: favorável a
este e aos PL's 588/99,772199 e 1.281/991, apensados,
com substitutivo. Concedida vista ao Dep. Ronaldo
Vasconcellos. 18) PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 409/2000 - do Sr. Marcos Afonso 
que "susta a aplicação do disposto no art. 22, inciso
XIV, do Decreto nº 1.752, de 20 de dezembro de
1995". RELATOR: Deputado FERNANDO ZUPPO.
PARECER: favorável. Concedida vista conjunta aos
Deputados Luciano Pizzatto e Expedito Júnior, em
18/05/2000. Retirado de Pauta. C - PROPOSiÇÕES
SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS
COMISSÕES: 19) PROJETO DE LEI Nº 1.877/1999
do Sr. Sérgio Carvalho - que "estabelece critérios para
o licenciamento ambiental de atividades de pesquisa e
lavra mineral e para a recuperação de áreas degrada
das por mineração, regulamentando o § 2º do art. 225
da Constituição Federal". RELATOH: Deputado
RONALDO VASCONCELLOS. PARECER: favorável.
Retirado de Pauta. 20) PROJETO DE LEI Nº
4.087/1998 - do Sr. Enio Bacci - que "dispõe sobre a
instalação de sanitários e bebedouros públicos, dentro

das agências bancárias e órgãos públicos de todo o
País". RELATOR: Deputado PAULO BALTAZAR.
PARECER: favorável, com substitutivo, e contrário à
emenda nll 1/99-S, apresentada ao substitutivo. Con
cedida vista ao Deputado Luciano Pizzatto em
24/11/1999. Em discussão, o Deputado Arlindo Chi
naglia apresentou sugestão ao substitutivo do relator,
de classificar as agências bancárias como públicas e
privadas na ementa, artigo primeiro e parágrafo úni
co, apenas para não deixar dúvidas quanto à interpre
tação e alcance da lei, conforme especificado no pro
jeto original. A seguir o Deputado Fernando Gabeira
propôs a inclusão da expressão "preservando-se a
privacidade dos clientes", no final do parágrafo único
do substitutivo do relator. Em votação, foi aprovado o
projeto, com substitutivo, e rejeitada a emenda nº
1/99-S, apresentada ao substitutivo, nos termos do
parecer do relator, com complementação de voto,
acatando as sugestões apresentadas, contra os vo
tos dos Deputados Ronaldo Vasconcellos, Luciano
Pizzatto e Euler Ribeiro. 21) PROJETO DE LEI N2
4.400/1998 - do Sr. Vic Pires Franco - que "dispõe
sobre proibição da fabricação e comercialização, em
todo o território nacional, de embalagem para tintas
em recipiente fechado provido de dispositivo capaz
de emitir spray". RELATOR: Deputado RICARDO
IZAR. PARECER: favorável. Retirado de Pauta. 22)
PROJETO DE LEI Nº 200/1999 - do Sr. Jaques Wag
ner - que "dispõe sobre a criação da Área de Prote
ção Ambiental- APA, no Distrito de Sousas, Municf
pio de Campinas, Estado de São Paulo". RELATOR:
Deputado RONALDO VASCONCELLOS.
PARECER: favorável a este e contrário ao PL
1.378/1999, apensado. Em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade, o PL n9 200/1999 e rejei
tado o PL nº 1.378/1999, apensado, nos termos do
parecer do relator. 23) PROJETO DE LEI N2
673/1999 - do Sr. Ricardo Berzoini e João Grandão 
que "define a responsabilidade civil das instituições fi
nanceiras e empresas de crédito nos casos de assal
to e dá outras providências". RELATOR: Deputado
FERNANDO CORUJA. PARECER: favorável a este,
com substitutivo, e contrário ao PL 1.659/1999, apen
sado, e à emenda apresentada na Comissão. Conce
dida vista ao Deputado Ben-Hur Ferreira, em
18/05/2000. Retirado de Pauta. 24) PROJETO DE
LEI Nll 1.011/1999 - do Sr. Enio Bacci - que "dispõe
sobre o acesso dos consumidores às instalações de
manuseio e preparo de alimentação nos restauran
tes, hotéis, motéis, bares, lanchonetes e similares e
dá outras providências". RELATOR: Deputado BADU
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PICANÇO. PARECER: favorável. Concedida vista ao
Deputado Duílio Pisaneschi, em 18/05/2000. Retira
do de Pauta. 25) PROJETO DE LEI Nº 1.444/1999 
do Sr. Rubens Bueno - que "dispõe sobre a obrigato
riedade de instalação de serviço médico de urgência
em estabelecimentos comerciais e shopping cen
ters". RELATOR: Deputado JOÃO MAGNO.
PARECER: favorável, com emendas. Retirado de Pa
uta.26) PROJETO DE LEI Nº 1.461/1999 - do Sr.
Luiz Bittencourt - que "dispõe sobre a reserva de as
sentos para pessoas obesas nos sistemas de trans
porte público coletivo rodoviário urbano-e ínterestaau=
ai". RELATOR: Deputado Duíuo PISANESCHI.
PARECER: contrário. Retirado de Pauta. 27)
PROJETO DE LEI Nº 1.664/1999 - do Sr. Enio Bacci 
que "proíbe a pesca com rede em todo o território naci
onal, durante o período de três anos, para pescadores
amadores, e dá outras providências". RELATOR: De
putado RONALDO VASCONCELLOS. PARECER: fa
vorável. Concedida vista ao Deputado Ben-Hur Ferrei
ra, em 19/04/2000. O Deputado Ben-Hur Ferreira

- apresentou voto em separado.- I)iscutiram a matéria,
além do relator, os Deputados Fernando Gabeira, Pa
ulo Baltazar, Arlindo Chinaglia e José Borba. O refator
acatou a proposta de nova redação ao artigo primeiro
apresentadas pelo Deputado Ben-Hur Ferreira, em
seu voto em separado, com a seguinte redação: "Art.
1Q- Fica proibida a pesca com qualquer tipo de rede,
tarrafa e punçá em todo o território nacional, por pes
cadores amadores, por período indeterminado, a con
tar da data da publicação desta lei". Em votação, foi
aprovado por unanimidade o projeto, com emenda,
nos termos do parecer do relator, com complementa
ção de voto. 28) PROJETO DE LEI Nº 2.258/1999 - do
Sr. Wilson Santos - que "dispõe sobre a obrigatorieda
de de realização de estudo prévio de au
to-sustentabilidade para implantação de assentamen
tos em programa de reforma agrária e dá outras provi
dências". RELATOR: Deputado MÁRCIO BITTAR.
PARECER: favorável, com emenda. Discutiram a ma
téria os Deputados João Magno e Wilson Santos. Re
tirado de Pauta. Nada mais havendo a tratar o Presi
dente declarou encerrada a reunião às doze horas e
dez minutos. E para constar, eu, Aurenilton Araruna
de Almeida, ,Secretário, lavrei a presente ATA que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente e encaminhada à publicação no Diário da Câ
mara dós Deputados. Deputado Salatiel-Carvalho
(PMDB/PE), Presidente.

Ata da décima quarta Reunião (Ordinária),
realizada em 31 de maio de 2000

Às onze horas e cinco minutos do dia trinta e um
de maio de dois mil, no Plenário 8, do Anexo 11 da Câ
mara dos Deputados, sob a Presidência do Deputado
Salatiel Carvalho, reuniu-se a Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, em Reu
nião Ordinária para apreciação da pauta de número
onze de dois mil. Registraram presença os Senhores
Deputados Salatiel Carvalho, Presidente, Celso Rus
somanno e Arlindo Chinaglia, Vice-Presidentes, Badu
Picanço, Luiz Ribeiro, Márcio Bittar, Sebastião Madei
ra, José Borba, Luiz Bittencourt, Ricardo Izar, Luciano

-Pizzatto, Paes Landim, Ben-Hur Ferreira, João Mag
no, Fernando Zuppo, Pastor Valdeci Paiva e Régis
Cavalcante - membros titulares - Aloízio Santos, Duí
lia Pisaneschi, Maria Abadia, Vanessa Grazziotin, Pa
ulo de Almeida, Silas Brasileiro, Laura Carneiro, Pe
dro Pedrossian, Fernando Ferro, João Paulo, Marcos
Afonso, Fernando Coruja e Inácio Arruda - membros
suplentes. Registraram presença ainda os Deputados
Serafim Venzon, João Henrique, Fernando Marroni,
Clementino Coelho e João Grandão. Deixaram de re
gistrar presença os Senhores Deputados João Cola
ço, Ricarte de Freitas, Flávio Derzi, Expedito Júnior,
Pedro Bittencourt, Ronaldo Vasconcellos, Fernando
Gabeira e Paulo Baltazar. Havendo número regimen
tal, o Presidente declarou abertos os trabalhos: I 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO
ANTERIOR: Ata da 13!i! Reunião (ORDINÁRIA), reali
zada em 24-5-2000. Dispensada a leitura a pedido do
Deputado Celso Russomanno. Não havendo impug
nação, a ata foi aprovada por unanimidade. 11 
ORDEM DO DIA: A) REQUERIMENTOS: 1)
REQUERIMENTO Nº 64/2000 - do Sr. Inácio Arruda
- que "requer a convocação do Ministro de Estado da
Saúde para prestar esclarecimentos acerca das per
das de numerosos lotes de medicamentos destinados
à população carente por vencimento de validade". Re
tirado de Pauta. 2) REQUERIMENTO Nº 67/2000 - do
Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "requer a constituição
de Grupo de Trabalho destinado a verificar as condi
ções de funcionamento das usinas nucleares Angra I
e 11, em especial, as condições dos depósitos de rejei
tas radioativos das meSrr1:!s, bem como a realização
de visita de' ins'1eçp,,, :.:~ t ..';.1as na maior brevidade
possível". Em disc,ussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. MATÉRIAS SOBRE A MESA: O Presi
dente comunicou que sobre a mesa encontravam-se
os seguintes requerimentos: 1) REQUERIMENTO Nº
72/2000 - do Sr. Luiz Bittencourt - que "requer a cria
ção de Subcomissão Especial para investigar a ocor
rência da prática de agio~agem no país". Debateu a
matéria o Deputado Celso Russomanno. Em votação,
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foi aprovado por unanimidade com adendo no sentido
de que seja criado Grupo de Trabalho, a se.r compos
to posteriormente, a fim de tratar da questão. 2)
REQUERIMENTO Nº 73/2.000 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "requer a realização de reuni'ão de au
diência pública para debater a inépcia do governo e a
má-fe dos produtores quanto à iodação do sal utiliza
do para consumo". Em discussão e votação, foi apro
vado por unanimidade. 3) REQUERIMENTO Nº
74/2.000 - do Sr. Luiz Bittencourt - que "requer a reali
zação de reunião de audiência pública para debater
os problemas que os usuan6s dós servlçõs bancãriõs
têm enfrentado relativamente a abusos MS cobran
ças de tarifas, atrasos na emissão de cartões magné
ticos e problemas diversos na manutenção da conta
corrente, mesmo depois de encerrada". Em discus
são e votação, foi aprovado por unanimidade. 4)
REQUERIMENTO Nº 79/2.000 - dos Srs. Jlosé Borba
e Luciano Pizzatto - que requer a realização de reu
nião de audiência pública, com a presença do Presi
dente da Anatel e da Embratel, para discutir o repas
S~ indevido para-o consumidor de tributos-nas-contas
de prestação de serviços da Embratel. Em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade. 5)
REQUERIMENTO Nº 80/2.000 - do Sr. Be.n-Hur Fer
reira - que "requer a realização de reunião de audiên
cia pública com objetivo de discutir a legalidade e a
constitucionalidade de propostas que promovam a
igualdade em prol da cidadania negra no !Brasil". Em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
- PROPOSiÇÕES SUJEITAS À APROVAÇÃO DO
PLENÁRIO DA CÂMARA: 3) PROJETO DE LEI N2
2..430/2000 - do Sr. Clementino Coelho - que "acres
centa o artigo 14-A à Lei n2 9.433, de 8 dEI janeiro de
1997, que 'institui a Política Nacional de RI~cursosHí
dricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art.
21 da Constituição Federal, e altera o art. 12da Lei nº
8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei
n2 7.990, de 28 de dezembro de 1989". IRELATOR:
Deputado JOÃO COLAÇO. PARECER: favorável,
com emenda. Discutiu a matéria além do autor do
Projeto, o Deputado Márcio Bittar. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o parecer do relator. 4)
PROJETO DE LEI N2 4.558/1998 - do Sr. IFeu Rosa
que "dispõe sobre a criação de selo ambiental para
embalagens e dá outras providências". RELATOR:
Deputado LUCIANO PIZZATTO. PARECIER: favorá
vel a este e contrário ao PL 2..484/2000, apensado.
Concedida vista ao Deputado João Magno, em
2.4-5-2000. Em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade o parecer do relatc)r. C

PROPOSiÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO
CONCLUSIVA DAS COMISSÕES: 5) PROJETO DE
LEI N2 2.2.50-A/1996 - do Sr. Fernando Ferro - que
"dispõe sobre a exigência de responsável técnico nos
estabelecimentos de comercialização e depósitos de
produtos agrotóxicos, seus componentes e afins".
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT.
PARECER: favorável a este e à emenda apresentada
na Comissão, com substitutivo. Em discussão e vota
ção, foi aprovado por unanimidade o projeto e a
emenda apresentada na Comissão, com substitutivo,
nos termos do Pârecer do relator. 6) PROJ-ETO IJE
LEI Nll 4.080-A/1998 - do Sr. Werner Wanderer - que
"altera os limites do Parque Nacional do Iguaçu, crian
do a Zona de Uso Especial do Iguaçu, de acordo com
o art. 225, parágrafo 12, inciso 111 da Constituição Fe
deral". RELATOR: Deputado JOSÉ: BORBA.
PARECER: favorável, com adoção do substitutivo da
CDUI. Em discussão e votação foi aprovado por una
nimidade o projeto, com adoção do substitutivo da
CDUI, nos termos do parecer do relator. 7) PROJETO
DE LEI N&! 4.400/1998:. do-Sr. Vic Pires Franco - que
"dispõe sobre proibição da fabricação e comercializa
ção, em todo o território nacional, de embalagem para
tintas em recipiente fechado provido de dispositivo
capaz de emitir spray". RELATOR: Deputado
RICARDO IZAR. PARECER: favorável. O Deputado
Pastor Valdeci Paiva leu o parecer do relator. Em dis
cussão e votação, foi aprovado por unanimidade o
projeto, nos termos do parecer do relator. 8)
PROJETO DE LEI N2 673/1999 - do Sr. Ricardo Ber
zoini e João Grandão - que "define a responsabilida
de civil das instituições financeiras e empresas de
crédito nos casos de assalto e dá outras providênci··
as". RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: favorável a este, com substitutivo, e con
trário ao PL 1.659/1999, apensado, e à emenda apre
sentada na Comissão. Concedida vista ao Deputado
Ben-Hur Ferreira, em 18-5-2.000. Retirado de Pauta.
9) PROJETO DE LEI N2 693/1999 - do Sr. João Hen
rique - que "altera a Lei n28.2.45, de 18 de outubro de
1991, Lei do Inquilinato, nos dispositivos que mencio
na". RELATOR: Deputado PAULO BALTAZAR.
PARECER: favorável a este e aos PL's n2s 72.6199,
2.074/99, 2..304/2000 e 2..390/2000, apensados, com
substitutivo. Concedida vista conjunta aos Deputados
Luiz Bittencourt e Celso Russomanno. 10) PROJETO
DE LEI NIl1.078/1999 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos
- que "acrescenta o inciso XIII ao artigo 32 da Lei nR

9.472., de 16 de julho de 1997, prevendo o detalha
mento de todas as chamadas nas contas telefônicas".
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RELATOR: Deputado JOÃO MAGNO. PARECER: fa
vorável a este e ao PL n2 1.861/99, apensado, com
substitutivo. Em discussão e votação, foram aprova
dos por unanimidade o PL nº 1.078/99 e o PL,nº
1.861/99, apensado, com substitutivo, nos termos do
parecer do relator, com complementação de voto do
relator acatando a sugestão do Deputado Celso Rus
somanno no sentido de reduzir de 1 (um) ano para, 90
(noventa) dias, o prazo que as prestadoras de servi
ços de telefonia fixa e móvel que, por motivos técni
cos não puderem, de imediato, adaptarem-se à nova
lei, tendo em vista, principalmente, o fato de que a
imensa maioria das empresas já detêm tecnologia
para emitir contas com os dados previstos no substi
tutivo. 11) PROJETO DE LEI N2 1.103-A/1999 - do
Sr. Aldo Rebelo - que "dá nova redação ao § 32do art.
12da Lei n26.902, de 27 de abril de 1981, que 'dispõe
sobre a criação de estações ecológicas, áreas de pro
teção ambiental, e dá outras providências"'.
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA.
PARECER: favorável. O Deputado Ben-Hur Ferreira
leu o parecer do relator. Em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade o projeto, nos termos do
parecer do relator. 12) PROJETO DE LEI N2
1.199/1999 - do Sr. Cunha Bueno - que "acrescenta
dispositivo à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá ou
tras providências". RELATOR: Deputado RÉGIS
CAVALCANTE. PARECER: favorável. O Deputado
Celso Russomanno leu o parecer do relator. Em dis
cussão e votação, foi aprovado por unanimidade o
projeto, nos termos do parecer do relator. 13)
PROJETO DE LEI N2 1.208/1999 - do Sr. Freire Júni
or - que "inclui, entre as áreas não tributáveis pelo
Imposto Territorial Rural, as de matas nativas".
RELATOR: Deputado MÁRCIO BITIAR. PARECER:
favorável a este e ao PL 1.957/99, apensado, com
substitutivo. Concedida vista conjunta aos Deputados
Pães Landim e João Magno. 14) PROJETO DE LEI
N2 1.710/1999- do Sr. José Thomaz Nonô - que "dis
põe sobre auditoria contábil nas atividades de incor
poração e construção de imóveis regidas pela Lei nº
4.591 , de 16 de dezembro de 1964". RELATOR: De
putado LUIZ BITTENCOURT. PARECER: favorável.
Discutiu a matéria o Deputado Celso Russomanno.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Projeto,
nos termos do parecer do relator. A seguir, o Presi
dente submeteu à apreciação a indicação da
SENHORA ANDRÉA BARROS ESPANHA NEVES,
para o cargo de Assessor Técnico adjunto D,
CNE-14, desta Comissão, em substituição a senhora
CLEYDE RODRIGUES AMORIM. Em discussão e

votação foi aprovada, por unanimidade, a indicação.
Nada mais havendo a tratar o Presidente declarou
encerrada a reunião às doze horas e dez minutos. E
para constar, eu, Aurenilton Araruna de Almeida, ,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 Salatiel Carvalho, (PMDB/PE),
Presidente.

Ata da décima quinta Reunião Ordinária
(audiência pública), realizada em 6 de junho de
2000

Às quinze horas e cinco minutos do dia seis de
junho de dois mil, reuniu-se, no Plenário 8, Anexo 11,
da Câmara dos Deputados, sob a presidência do De
putado Salatiel Carvalho, a Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, em reunião
de Audiência Pública com a participação da Comis
são de Minas e Energia, destinada a ouvir a palestrél
do Presidente da Petrobras sobre o programa de ex
celência em gestão ambiental e segurança operacio
nal da Petrobras. Registraram presença os Senhores
Deputados Salatiel Carvalho, Presidente, Pedro Bit
tencourt e Arlindo Chinaglia, Vice-Presidentes, José
Borba, Ricardo Izar, Luciano Pizzatto, Paes Landim,
Ronaldo Vasconcellos, Ben-Hur Ferreira, João Mag
no, Fernando Gabeira, Fernando Zuppo, Pastor Val
deci Paiva e Régis Cavalcante - membros titulares 
Laura Carneiro, Marcos Afonso e Fernando Coruja 
membros suplentes. Deixaram de registrar presença
os Deputados Badu Picanço, João Colaço, Luiz Ribei
ro, Márcio Bittar, Ricarte de Freitas, Sebastião Madei
ra, Flávio Derzi, Luiz Bittencourt, Expedito Júnior,
Celso Russomanno (ausência justificada - missão
oficial representando a Câmara dos Deputados na
Reunião da Mesa Diretora preparatória para a XV Re
união Quadripartite da Comissão Parlamentar Con
junta do Mercosul, a realizar-se em Buenos Aires, de
5 a 8 de junho) e Paulo Baltazar. Registraram presen
ça ainda os Deputados Antônio Feijão, lédio Rosa,
Evandro Milhomem, Luiz Fernando e Fernando Mar
roni. Compareceram os seguintes expositores: Henry
Phillipe Reichstul,Presidente da Petrobras; Irani Car
los Varella, Superintendente de Saúde, Segurança e
Meio Ambiente da Petrobrás e RONNIE VAZ
MOREIRA, Diretor-Financeiro da Petrobrás. Como
convidados registraram presença os senhores IIdeu
Lima, Paulo Rocha, Glória Cardoso, João Carmo,
Francisco C. Araújo, José Carlos S. Azevedo, Ruy Jor
ge Rodrigues Pereira Filho, José Manoel B. Franco
Neto, Júlio Salomão, Tânia R. P. de Carvalho, Fernan-
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do Abranches, Luís Carlos Cabral, João Leal Neto,
Rui Fonseca, Alexandre Ferreira Senna e Nlei Antônio
Barbosa, da Petrobras; Flávio Giovanetti de Albu
querque, da Universidade Católica de Brasília; Isabel
Coelho e 8ponga Maurízio, da Vertical Green do Bra
sil; Francisco Eduardo C. Chaves, do Tribunal de
Contas da União-TCU; Roberto Cavalcanti, do Depar
tamento de Biologia da Universidade di:! Brasília;
João Salles, Diretor de Gestão Territorial ela Compa
nhia de Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM; Ana
júlia Heringer Salles, do Jardim Botânico/DIF; Estanis
lau M. de Oliveira, Chefe de Gabinete da Secretaria
de Qualidade nos Assentamentos Humanos do Minis
tério do Meio Ambiente; Eliane Sólon FI. Oliveira,
Assessora da Diretora de Controle Ambienltal do Insti
tuto Brasileiro dos Recursos Naturais Henováve
is-IBAMA; Lázaro Pinto Brandão, da Liderança do
PMDB; Auxiliadora Borges, Consultora L.egislativa;
Yordan Moreira Delgado, Procurador da RElpública no
Município de Campos; Erika Figueira, da Câmara Fe
deral; e Jorge Brito Batista, Técnico do Ministério do
Meio Ambiente. Dando início à reunião, o Deputado
Salatiel Carvalho, Presidente, convidou o Deputado
Edinho Bez para tomar assento à Mesa como repre
sentante da Comissão de Minas e Energia e os expo
sitores Henry Phillipe Reichstul, Presidentl:! da Petro
bras, Irani Carlos Varella, Superintendente de Saúde,
Segurança e Meio Ambiente da Petrobral; e Ronnie
Vaz Moreira, Diretor Financeiro da Petrobrals. Pediram
a palavra pela ordem os Deputados Laura Carneiro e
Antônio Feijão. Findas as exposições, fizeram uso da
palavra os Deputados Fernando Gabeir.a, Luciano
Pizzatto, Alexandre Santos, Paulo Feijó, Arlindo Chi
naglia e José Borba. Não havendo mais quem quises
se fazer uso da palavra, o Presidente agradeceu os
expositores pelo pronto atendimento aos convites for
mulados, aos parlamentares pela efetiva participação
e permanência no recinto até o encerramento dos de
bates, à imprensa, assessores e demais parti~pan

teso Após os agradecimentos, declarou enc:errados os
trabalhos às dezesseis horas e vinte e trÉ~s minutos.
E, para constar, eu, ,Aurenilton Ararun~ c/e Almeida,
Secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Salatiel Carvalho, e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Salatiel
Carvalho, Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Car
valho) - Declaro aberta a presente reunião de au
diência pública, promovida por I ;ta Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Amuiente e Minorias,

com a participação da Comissão de Minas e Ener
gia, destinada a ouvir palestra do Sr. Presidente da
Petrobras, Dr. Henri Philippe Reichstul, sobre o pro
grama de excelência e gestão ambiental e seguran
ça operacional da empresa Petrobras.

A presente reunião foi requerida, no âmbito da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, pelo ilustre Deputado Luciano Pizzatto,
Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista e
membro titular; no âmbito da Comissão de Minas e
Energia, pelo nobre Deputado Antonio Feijão, titular e
membro atuante.

Esta Presidência registra e agradece o compa
recimento do Deputado Vivaldo Barbosa, Coordena
dor da Frente Parlamentar em Defesa do Brasil; Dr.
Jordan Moreira Delgado, Procurador da República do
Município de Campos, Rio de Janeiro, representando
a 4' Câmara de Coordenação e Revisão - Meio Ambi
ente, Patrimônio Cultural do Ministério Público Fede
ral; Dr. Estanislau Monteiro de Oliveira, Chefe de Ga
binete do Secretário de Qualidade Ambiental dos
Assentamentos Humanos, representando S. Ex· o Mi
nistro do Meio Ambiente, José Sarney Filho; Dr. Fran
cisco Eduardo Garrido Chaves, analista de finanças e
controle externo, representando o Ministro Iram Sara
iva, Presidente do Tribunal de Contas da União, TCU;
Drl! Eliane Solon, assessora de controle ambiental do
IBAMA, representando a Presidente desse órgão, Dr.
Marília Marreco Cerqueira; Dr. João Herculino de
Souza Lopes, Magnífico Reitor do Centro Universitá
rio de Brasília, UNICEUB; Prof. Dr. Roberto Brandão
Cavalcanti, Vice-Diretor do Instituto de Ciências Bio
lógicas da Universidade de Brasília, representando o
Reitor daquela Universidade, Dr. Lauro; Profs. Paulo
Ricardo da Rocha Araújo e Flávio Albuquerque, re
presentando a Universidade Católica de Brasília.

Certamente o Deputado Luiz Antonio Fleury,
Presidente da Comissão de Minas e Energia, faria
parte desta Mesa. Mas, como o Deputado Fleury está
ausente, em função da complicadíssima agenda do
Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados
nesta tarde (encontra-se presidindo outra reunião da
Comissão de Minas e Energia, apesar de esta sessão
também ser realizada conjuntamente com a Comis
são de Minas e Energia), creio que o Deputado Edi
nho Bez aqui representa o Presidente da Comissão
de Minas e Energia. Também está presente o Deputa
do Antonio Feijão, autor do requerimento aprovado na
Comissão de Minas e Energia para realização desta
audiência pública.
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Também convido para tomar assento à Mesa o
Sr. Presidente da Petrobras, Dr. Henri Philippe Reich
stul; o Diretor de Meio Ambiente da Petrobras, Dr. Irani
Carlos Varella; e o Dr. Ronnie Vaz, Diretor Financeiro
da Petrobras. Além do Deputado Edinho Bez, repre
sentando, repito, o Deputado Fleury, Presidente da Co
missão de Minas e Energia. •

Esclareço que concederei inicialmttllLt:l ct IJctíct
vra ao Dr. Henri Philippe Reichstul para a sua pales
tra,. Em seguida, aos autores dos requerimentos e aos
demais convidados, previamente inscritos, de acordo
com a lista que está sendo distribuída aos Srs. Parla
mentares, sempre facultadas, em qualquer caso, a ré
plica e a tréplica.

Para facilitar a identificação dos participantes,
solicito a gehtileza àqueles que quiserem fazer uso da
palavra de declinarem previamente seus nomes, ten
do em vista que esta reunião está sendo gravada.

Feitas essas considerações iniciais, passamos
a palavra ao Presidente da Petrobras, Dr. Henri Philip
pe Reichstul, que atende à convocação da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
e da Comissão de Minas e Energia, para aqui expor o
plano de gestão ambiental da Petrobras, aconteci
mento que hoje enseja disposição feita no mês de ja
neiro, no âmbito da Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, quando da ocorrência
do acidente ecológico na Baía de Guanabara, mo
mento em que a Petrobras assumia a coordenação de
todos os trabalhos, visando amenizar o grande im
pacto provocado por esse desastre ecológico.

._ Houve também o compromisso da Presidência
da Petrobras, naquela reunião de audiência pública,
de que a direção da empresa voltaria à Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, e
agora volta tanto à Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, como à Comissão de
Minas e Energia, para aqui apresentar seu plano de
gestão ambiental, não apenas mais o foco direciona
do sobre tudo o que aconteceu na Baía de Guanélba
ra, mas sobretudo a ação da Petrobras daqui para
frente. Enfim, como ela tratará das questões relacio
nadas ao meio ambiente, já que é uma empresa de
âmbito nacional.

Queremos frisar que a realização desta audiên
cia pública também ocorre quando, no País, estamos
comemorando e registrando a passagem do Dia Mun
dial do Meio Ambiente e da Semana do Meio Ambien
te.

Com essas considerações, queremos registrar
a satisfação desta Comissão de receber todos aque-

les que foram convidados e aqui comparecem com
muita gentileza, agradecendo antecipadamente tam
bém à presença dos membros da Comissão de Minas
e Energia, da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, para que nos inteiremos
das ações da Petróbras nessa área tão sensível e im
portante para o País, que é o meio ambiente.

Com-a palavra- o Presidente da Petrobras, Dr.
Henri Philippe Reichstul.

O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL - Quero,
em primeiro lugar, agradecer aos Deputados Salatiel
Carvalho e Luiz Antonio Fleury, respectivamente Pre
sidentes da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias e da Comissão de Minas e
Energia desta Casa, o gentil convite para que pudés
semos aqui apresentar o programa de excelência e
gestão ambiental, lançado por nossa companhia, re
centemente.

Vou fazer uma breve introdução, enquanto o
novo Superintendente de Gestão Ambiental, Dr. Irani,
fará uma apresentação mais detalhada do programa
em si.

Esta é minha quarta ou quinta vinda a esta
Casa. Estou muito feliz de poder vir a esta Casa sem
estarmos passando por um momento de crise. (Ri
sos.)

A Petrobras tem um novo programa, destinado
especitrcamente a atender a um aspecto que a cada
dia vem preocupando mais e mais não apenas as
grandes companhias de petróleo do mundo, mas tam
bém a sociedade. Refiro·me ao meio ambiente e à se
gurança operacional.

Esse novo programa que estamos lançando é a
reformulação de políticas adotadas até agora pela
empresa; estabelece novas linhas que vão nortear a
nossa conduta em relação a esse tema e é resultado
de um acúmulo de experiências do passado, mas
também de necessidades que surgiram à raiz de uma
nova determinação da direção da empresa. Isso é
uma coisa importante frisarmos. Estamos falando, ao
mesmo tempo, de um processo de continuidade, apri
moramento, avanço e revisã;o da política da Petrobras
na questão ambiental.

Costumo dizer que uma empresa de energia,
em qualquer país do mundo - no Brasil também é o
caso -, mexe com toda a sociedade, diz respeito a to
dos os cidadãos, instituições, trata de todos os seg
mentos sociais. Se não conseguir atender aos ansei
os ambientais dessa sociedade, ela empresariamen
te está fadada ao insucesso.
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Quero ressaltar que, ao apresentar esse novo
programa, estamos prestando contas à sociedade,
por meio desta Casa, com a presença dos represen
tantes da sociedade, sobre a forma pela qual cumpri
mos e estamos cumprindo os compromissos que as
sumimos nesta Casa, em janeiro, como 'foi bem dito
pelo Deputado Salatiel Carvalho. Assumimos esses
compromissos também junto ao Conama, a várias or~

ganizações da sociedade civil e às autoridades ambi
entais municipais, estaduais e federais. E!~tamos dan~

do continuidade aos nossos compromissos. Vimos
prestar contas, apresentar o que já fizemos e o que
pretendemos fazer para transformar a PI9trobras em
um exemplo de excelência ambiental.

A nossa meta é estar em condiçõE3s iguais de
excelência ambiental, de manejo e de trato da ques
tão ambiental às maiores empresas de energia do
mundo, as mais avançadas, tipo BP e Shell, ou até,
em alguns casos, ser um exemplo para ellas.

Como todos Se lembram, um acidente nas nos
sas instalações resultou um vazamento de um milhão
e trezentos mil litros de óleo combustível nas águas
da Baía de Guanabara. Queria só recordar um aspec
to: assim que o acidente ocorreu, a Petl'obras assu
miu plenamente suas responsabilidade!~ e se com
prometeu não apenas a dedicar todos os seus esfor
ços a paliar os resultados do derramamElnto de óleo,
como também a promover profundas mudanças na
política da empresa para o meio ambienle. O aciden
te, na verdade, serviu para demonstrar algumas defi
ciências da política ambiental da Petrobms e acelerar
o processo de reformulação dessa polítiea.

Assim que tomamos conhecimento das dimen
sões do acidente, determinamos, em comum acordo
com a Diretoria Executiva da Petrobras, a criação
imediata de vários grupos de trabalho, cuja missão
foi elaborar um plano que permitisse reformular, de
maneira rápida e contundente, a polítici3. da compa
nhia em relação ao meio ambiente e à segurança
op~racional.

Entendemos, logo de início, que, por mais que a
companhia tivesse feito até aquele moml~nto para es
tabelecer uma política ambiental - e é reconhecido
que a Petrobras era a empresa que atÉ! aquele mo
mento mais gastava ou despendia recursos na ques
tão ambiental no Brasil -, seria preciso fazer muito
mais: mudar linhas de conduta, reformular práticas,
enfim, mudar a cultura empresarial existl~nte em rela
ção a essa questão.

A partir dessa constatação, tornou··se claro que
o principal aspecto a ser mudado era justamente dar

à questão do meio ambiente e da segurança operaci
onal a mesma prioridade que damos aos outros as
pectos de produção da empresa, função básica do
nosso negócio, que é a prospecção, a exploração, a
produção, o refino, o transporte e a distribuição de pe
tróleo. Ou seja, para termos uma política de meio am
biente e segurança operacional adequada precisa
mos transformar isso numa prioridade tão importante
quanto encontrar petróleo. É nesse projeto que esta
mos envolvidos neste momento.

Queremos transformar a nossa política ambien
tai em uma possível referência internacional para as
outras companhias. Mobilizamos mais de oitenta pes
soas, que, paralelamente a todo trabalho de limpeza,
reparo, compensações do acidente, trabalharam ses
senta dias, sem parar, aos sábados, domingos, no
carnaval, para fazer o levantamento e análise deta
lhada da situação e, ao mesmo tempo, oferecer alter
nativas de soluções para montar essa nova política
ambiental e de segurança operacional para a compa
nhia.

Todos os setores da Petrobras foram envolvidos
nesse trabalho. Portanto, mais de quinhentas pesso
as, tanto de dentro da Petrobras como de consultori
as. Examinamos experiências internacionais, referên
cias internacionais de várias empresas, não s6 de pe
tróleo; enfim, tratamos de reunir o maior número de
opiniões, sugestões e exemplos de experiência. Pos
so dizer que foi o maior trabalho multidisciplinar de le
vantamento de dados na história da Petrobras. Temos
hoje - e vamos apresentar aos senhores - o resulta
do dessa tarefa. Isso é apenas o começo. Estamos
longe de terminar!

Sabemos que estamos tratando de uma ques
tão que tem uma sensibilidade enorme, que é o meio
ambiente. Ao mesmo tempo, trabalhamos com uma
matéria-prima altamente poluente. Sabemos que o
risco zero é impossível de ser alcançado, mas enten
demos que a nossa tarefa primordial, prioritária, é jus
tamente aproximarmo-nos ao máximo dessa meta
ideal de risco zero. Então, é nossa firme determina
ção fazer com que a Petrobras alcance, na área de
meio ambiente, o mesmo patamar de excelência que
alcançou em outros segmentos da sua atuação. Esta
mos querendo dar a essa área a mesma prioridade
que a companhia soube dar- e com sucesso - ao de
senvolvimento de tecnologias de exploração e produ
ção.

Por essa razão, o novo programa de excelência
em gestão ambiental e segurança operacional é bas
tante ambicioso, arrojado, mas também é factível. Ele
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Icança todos os setores e atividades da Petrobras.
Fizemos um'levantamento de todos os recursos ne
cessários, de todas as experiências anteriormente vi
vidas pela companhia e agora estamos no direciona
mento dessas novas metas.

É importante dizer que tivemos todo o apoio do
nosso Conselho de Administração e do Governo do
Presidente Fernando Henrique nessa questão. O Mi
nistro Tourinho, Presidente do nosso Conselho, nos
deu todo o apoio para que conseguíssem€ls todas as
autorizações de gastos e de investimentos necessári
as para alcançar esse programa extremamente ambi
cioso para uma companhia como a Petrobras.

Queremos alcançar, nos próximos três anos,
100% da certificação de ISO 14001 e BS 8800 em to
das as nossas instalações operacionais. Aliás, antes
de três anos. Queremos fazer isso em fins de 2001.
Queremos, nesse mesmo prazo, que todos os nossos
dutos, dos mais novos aos mais antigos, estejam com
supervisão- automatizada, com o equipamento de
Sertãozinho, com equipamento internacional ou de
onde for; mas tudo vai ser automatizado. Queremos
estar plenamente capacitados para reduzir ao mínimo
os riscos de novos acidentes que causem danos ao
meio ambiente.

. Estamos planejando investimentos de um bilhão
e oitocentos milhões de reais até o final de 2003. Essa
quantia é mais do dobro do que estamos investindo
anualmente em política ambiental ao longo dos últi
mos anos.

Quero insistir neste ponto. Nossa missão é as
segurar à Petrobras iua transformação numa empre
sa dinâmica, moderna, ágil, lucrativa, capaz de com
petir em igualdade de condições com as maiores em
presas do setor em todo o mundo. Temos estrutura,
experiência e capacidade para isso, mas só conse
guiremos essa condição se atuarmos em todos os as
pectos da nossa atividade, principalmente na área
ambiental, no mais alto nível.

A Petrobras não fala isso da boca para fora. Ela
tem uma história de desempenho' que merece crédito.
Ela tem hoje quatrocentas embarcações transportan
do comb'ustível no Bràsil e no ext~rior. Ela produz pe
tróleo em áreas extremamente 'complexas e difíceis
há muitos anos, que vão desde as profundezas da
selva, em Urucu, até a Bacia de Campos, a mais de
mil oitdcentos e cinqüenta metros de profundidade.
Temos mais de quatorze mil quilômetros de dutos no
Bràsil inteiro. É justo reconhecer que, apesâr do aci
dente da Baía de Guanabara, a incidência até agora
de acidentes envolvendo a Petrohras é relativamente

pequena. Várias das nossas unidades hoje, como a
Bacia de Campos e Urucu, operam em regiões com
plexas e já contam com certificados ISO 14000 e ISO
14001. Não há registros de danos ao meio ambiente
na nossa plataforma na Bacia de Campos. Temos
mais de setenta e quatro plataformas. No mar manu
seamos hoje quase um milhão de barris dia e noite.
Na selva também não temos histórico de acidentes
nessa questão.

Então, a empresa foi capaz de alcançar esse de
sempenho. O que precisamos fazer agora é usar essa
mesma capacidade e concentrar mais esforços ainda
no sentido de analisar todas as possibilidades de ris
co, prever todas as possibilidades de acidentes e fa
zer o que for possível para evitá-los. Esse é o objetivo
central do programa que vai ser apresentado aos se
nhores. Devo também dizer que esse programa tem
um fator educativo fortíssimo que ultrapassa os limi
tes da nossa empresa. Estamos e vamos estar em
contato com vários segmentos da sociedade e esta
mos propondo o estabelecimento de um intercâmbio
constante de experiências e sugestões com vários
segmentos da sociedade que mexem com a questão
ambiental.

Enfim, acreditamos que podemos melhorar o fu
turo da sociedade em que vivemos, independente
mente da natureza da nossa própria atividade, que é
mexer com petróleo e gás natural. Queremos estabe
lecer vínculos firmes com a sociedade civil, com as
demais forças produtivas do País, com seus repre
sentantes aqui no Congresso Nacional e com os ór
gãos governamentais encarregados de implementar
e gerir políticas ambientais.

Concluindo, o trabalho a ser apresentado é um
esforço conjunto, é o primeiro passo da Petrobras na
direção de uma ação totalmente integrada. É uma fir
me determinação estabelecermos esse diálogo aber
to com todos e atuarmos da forma mais transparente
possível. Se a empresa vive novos tempos e traçou
novos rumos, é um desafio novo e de enorme impor
tância. Mas é importante também os senhores sabe
rem que enfrentar e superar desafios faz parte da
mais profunda tradição da Petrobras, com mais de
quarenta e seis anos a enfrentar desafios de cultura
do trabalho. Esse é mais um desafio e também um
novo compromisso que já assumimos e esperamos
cumprir até o fim.

Muito obrigado. (Palmas.)

A SRA. DEPUTADA 'LAURA CARNEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Nobre Deputada Laura Carneiro, pediria que V.
Ext levantasse a questão logo após a conclusão da
exposição.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNE'IRO - Sr.
Presidente, é que preciso sair.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - O Dr.lrani vai fazer sua exposição. Lo!~o em se
guida.-V.~rá a palavra com todo o praz:er.

Com a palavra o Dr.lrani Carlos VareUa.
O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL. - Antes,

Sr. Presidente, quero mencionar que o Dr. Irani, que
está assumindo a área ambiental da companhia, foi
até agora o Superintendente do CENPES, nosso
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento.

O SR. IRANI CARLOS VARELLA - Sr. Presi
dente, SfBs e Srs. Deputados, boa tarde a todos. Inici
almente, gostaria de dizer que a apresentação, talvez
mais do que uma apresentação, seja 0- tel3temunho
de uma história da empresa e do que ela está vivendo
neste momento.

Esse trabalho, que tive o prazer de coordenar,
como citou o Presidente da Petrobras, envolveu mais
de oitenta técnicos e gerentes das mais divc9rsas áre
as da empresa, com a participação de mais de qui
nhentas pessoas que contribuíram na evolução e no
desenvolvimento desse programa, que chamamos de
um programa de excelência em gestão ambiental e
segurança operacional. Posso testemunhslr aos se
nhores que nunca, na história da empresa, tivemos
um trabalho com tamanha abrangência e tamanha
profundidade, em que tenha sido um de~erminado

tema enfocado.
Vamos, na nossa apresentação, primeiramente

citar os objetivos que nos levaram a esse programa,
falar rapidamente sobre os cenários das instalações
da Petrobras, falar sobre planos de contingência, ba
seados na nossa experiência no acidente ela Baía de
Guanabara e os planos que a empresa já possuía an
teriormente. Vamos falar sobre a nossa análise e con
clusões sobre a gestão ambiental dentro da empresa,
vamos citar algumas metas que estão inseridas nes
se programa, os recursos orçamen'ários ,que estão
destinados a esse trabalho e os benefícios que esta
rryos visualizando, que podemos alcançar com esse
programa.

O nosso objetivo principal é garantir fi seguran
ça operacional das instalações da Petrobrcts, minimi
zando os riscos ambientais e contribuindo para o de
senvolvimento sustentável. Com esse objetivo, quere-

mos mudar a gestão ambiental, fazer um upgrade,
mudar o patamar da gestão ambiental na empresa.

Na elaboração do programa, dividimos o traba
lho em vários grupos. Um determinado grupo estudou
tubos e terminais, as tubulações da empresa e os ter
minais que recebem produtos e petróleo bruto e
transferem petróleo e produtos. Uma equipe fez uma
análise especificamente das nossas refinarias. Uma
outra equipe fez uma análise da produção, quer seja a
produção de petróleo no mar ou em terra. Um outro
grupo fez uma análise de planos de contingência 
aqui incluímos, como foi citado, consulta a outras em
presas de petróleo, a consultorias internacionais, in
cluindo o nosso relacionamento também com os mais
diversos segmentos da sociedade, um planejamento
dos investimentos, um sistema de gestão ambiental
ou uma análise de como estávamos desenvolvendo
esse trabalho na empresa e como pretendemos de
senvolver ou como já estamos implementando essa
nova gestão. Um grupo fez uma análise ao longõ- do
trabalho de nossas relações com o Governo e com a
sociedade, ao longo do acidente e logo após o aci
dente. E, hoje, ainda temos várias demandas que
vêm dos mais diversos órgãos competentes e exigem
um trabalho específico para que mantenhamos essa
relação, atendendo a essas demandas dos órgãos
competentes, como citei. Um grupo fez uma análise
especifica para transporte aquaviário. Como citou o
Presidente, e vamos demonstrar aqui, mais de qua
trocentas embarcações diariamente estão à disposi
ção ou transportando produtos da empresa em todo o
Brasil. Há uma análise que está sendo feita ainda
dentro da BR Distribuidora. Fizemos parte do trabalho
dentro desse grupo, mas, dadas as características
especificas da Petrobras Distribuidora, pela abran
gência que ela tem um todo o território nacional, bas
tante dispersa pela sua forma, pela própria caracte
rística de empresa distribuidora, o grupo continua de
senvolvendo, em contato conosco, um trabalho que
termina até o final deste mês.

Sobre as instalações que foram contempladas
nesse trabalho, temos E & P, que chamamos de ex
ploração e produção, que são as unidades que têm o
objetivo de pesquisar, achar o petróleo e produzir, e
uma refinaria que fica em Manaus. Então, são duas
unidades na região Norte. Na região Nordeste, temos
três unidades de exploração e produção, quatro uni
dades de refinarias, que, na realidade, são duas refi
narias, duas'fábricas de fertilizante e uma unidade de
logística, que é o terminal que recebe e exporta pro
dutos derivados do petróleo e o petróleo bruto. Na re-
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gião Sudeste, onde temos maior concentração de
unidades, temos duas unidades de exploração de
produção, aqui incluindo a Bacia de Campos, que
produz mais de 70% da produção nacional, seis reti
narias e duas unidades, dois terminais. Na região Sul,
temos cinco unidades, sendo uma unidade de explo
ração e produção, três refinarias e um terminal.

Sobre esse segmento do transporte aquaviário,
fizemos aqui apenas um detalhamento daquele con
junto de embarcações que citamos. Na navegação in
terior, entre chatas e barcaças contratadas, temos
mais de 160 unidades trabalhando diariamente a ser
viço da empresa. Citamos aqui um número não deter
minado como mais de 160, porque é muito dinâmico.
A contratação depende da época do ano e da deman
da do mercado. Então, de uma maneira geral, temos
mais de cento e sessenta unidades trabalhando diari
amente a serviço da empresa.

Na área de cabotagem e longo curso, temos
sessenta e um navios petroleiros próprios e cinqüenta
navios petroleiros afretados, que perfazem cento e
onze unidades. De embarcações de apoio marítimo
afretadas, temos cento e dez unidades. São embarca
ções que trabalham principalmente na Bacia de Cam
pos, dando suporte ao transporte de apoio às plata
formas e ao próprio transporte das plataformas.

Na navegação interior e costeira, temos vinte e
seis pequenos navios e barcaças, também abrangen
do a região Sul e parte da região Sudeste. Isso perfaz
um total de mais de quatrocentas embarcações diari
amente transportando combustível para a empresa.

Agora, no que se refere ao nosso cenário quan
to à certificação da ISO 14000 e BS 8800. São duas
normas: a ISO 14000, tratando das questões ambien
tais, e a as 8800, tratando da relação de segurança
no trabalho. Temos plena consciência de que a certifi
cação, por si só, não nos leva a uma excelência na
gestão ambiental, mas posso garantir aos senhores
que o trabalho que é feito hoje na busca das certifica
ções nos leva a uma posição sustentada efetivamente
por um sistema que vem sendo trabalhado. Então,
hoje já temos onze certificações. Foi citado anterior
mente que tínhamos, até semana passada, dez. Na
semana passada, tivemos a recomendação da refina
ria do Paraná, que também obteve a sua certificação.
Além disso, quinze unidades estão buscando essa
certificação.

Agora quanto ao cenário de risco ambiental. O
maior potencial de ocorrência de acidentes, sem dúvi
da nenhuma, encontra-se nos dutos e linhas de entre
ga. Linhas de entrega são dutos que transportam o

óleo desde os terminais até a nossa distribuidora ou
outras distribuidoras para as quais entregamos os
nossos produtos. O transporte aquaviário e de barca
ças também é um item importante e tem um potencial
de risco bastante grande. Quanto a plataformas e ter
minais marítimos, refinarias, terminais terrestres e
campos de produção, quais são os possíveis impac
tos que estas unidades podem causar? Sem dúvida
nenhuma, a poluição em mar, rios e terra, com efeitos
no ecossistema e ambiente físico, na segurança das
comunidades vizinhas e na dos trabalhadores. O que
queremos mostrar é a análise em que dividimos dida
ticamente qual o grau de risco das nossas unidades e
quais os efeitos sobre o meio ambiente em caso de
acidente com qualquer dessas unidades.

Quanto a planos de contingência, sem dúvida
nenhuma, temos normas, de longa data, que direcio
nam nossos planos de contingência. Com o acidente
da Baía de Guanabara, fizemos uma comparação
nesse grupo. Tínhamos uma determinada aderência
dos nossos planos de contingência às nossas nor
mas. A revisão nos permitiu verificar, baseados na in
feliz experiência que tivemos na Baía de Guanabara,
que precisávamos fazer uma modificação nos planos
de contingência, buscando uma aderência a uma
nova realidade. Estamos hoje revisando essas nor
mas e os nossos planos de contingência.

Estamos considerando, sem dúvida nenhuma, a
questão do impacto ambiental, econômico e social;
qual a sensibilidade que tem o meio ambiente que
está à volta de cada unidade que temos; um plano de
contingência que tenha visão local, regional e corpo
rativa, evidentemente, tendo uma relação com as
ações de órgãos competentes dos Municípios, dos
Estados e também do País; uma estrutura de crise fle
xível e virtual, uma organização que esteja em pronti
dão, uma organização virtual, porque ela poderá ser
chamada a qualquer momento, mas não estará espe
cificamente, ou somente, tratando da questão de aci
dente; estará em prontidão para qualquer chamada
que ocorra para a sua atuação. E há também desen
volvimento de treinamentos simulados por meio da
comunicação, mobilização e, principalmente, com
atuação junto a comunidades.

Esses planos de contingência consideraram
uma classificação de emergência, em que tínhamos
fortemente uma visão de volumes que poderiam va
zar. Estamos considerando, inserindo no nosso traba
lho, uma visão de volumes, mas também de vulnera
bilidade da área em que se encontra nossa unidade.
Pequenos volumes poderão nos levar a uma atuação
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corporativa, a depender da vulnerabilidade do meio
que se encontra pr6ximo àquela unidade.

Quanto à mudança na gestão ambiental, talvez
tenhamos um dos pontos mais importantes do pro
grama, já que esta é uma permanência, não é uma
atividade física que estamos executando, mas uma
atividade permanente no sentido de edLlcação, da
discussão interna e de uma conscientizelção muito
maior no que se refere a meio ambiente, saúde e se
gurança operacional. Como foi citado pelo Presiden
te, considerando a questão do desempenho empre
sarial, s6 se terá um bom desempenho, urna excelên
cia empresarial, se estivermos inserindo dentro da
nossa atividade a questão de meio ambiente, saúde e
segurança operacional. O novo órgão gestor é um ór
gão corporativo, normativo, executivo, com responsa
bilidade e autoridade, ligado à Presidência da empre
sa. Esse novo órgão, que está hoje trabalhando na re
estruturação da empresa, já detém um aumento do
seu contingente com mais de 60% de pessoas.

Vejamos as principais metas que estamos bus
cando. Ao final de 2001 , teremos todas as nossas uni
dades certificadas pela ISO 14000 e BS SEIOO e 100%
das nossas unidades com licença de operação ou
acordos específicos. Já estamos trabalhando forte
mente, princ,ipalmente na busca de acordos específi
cos e termos de compromisso junto aos ólrgãos com
petentes ambientais. A propósito, hoje à tarde esta
mos assinando, junto com o Estado do Rio de Janeiro,
um termo de compromisso da Bacia de Cnmpos com
a Secretaria de Meio Ambiente do Estadcl do Rio de
Janeiro. Estamos também trabalhando para atingir
uma meta de SO% no abatimento de resíduos. Por
que não cem? Porque estamos considerando a imo
plantação de um processo que irá permanentemente
abater resíduos. Iremos ter um estoque ele resíduos
bem abaixo do que temos hoje e uma permanência,
um processo produtivo, se é que se pode chamar, de
abatimento constante dos resíduos da empresa:'Cem
por cento dos dutos da empresa terão supervisão au
tomatizada, isto é, medição de pressão e vazão nas
duas extremidades como único ponto de.l3upervisão.

Em 2003, estamos citando aplicações em novas
tecnologias. Obviamente, não será somente em 2003.
A Petrobras tem tradição na aplicação de tecnologias
e hoje já investe também em tecnologias ambientais.
Estaremos aplicando desde agora, mas não tenham
dúvida de que estamos gerando projetos hoje e um
aumento no nosso orçamento para questêies tecnoló
gicas. Esperamos obter frutos dessas tecnologias
clJjo desenvolvimento estamos iniciando em 2000.

Por que ações de melhoria contínua? Porque acredi
tamos que em 2003 já estejamos em um nível consi
derado de referência internacional no trato da qu8S
tão ambiental e segurança operacional.

Quanto aos recursos orçamentários, estamos
prevendo um investimento de R$619 milhões no ano
de 2000; R$574 milhões no ano de 2001; R$361 mi
lhões em 2002; e R$23S milhões em 2003. Evidente·
mente, há também uma queda, porque estamos bus
cando acelerar o máximo de investimentos e minimi
zar o máximo de riscos no menor espaço de tempo,
perfazendo um total de R$1 bilhão e 792 milhões.

Esses recursos serão aplicados em quais seg
mentos? Supervisão automatizada de dutos, que é o
nosso principal item: R$475 milhões; no tratamento
de fluentes, R$463 milhões; na redução de resíduos,
R$108 milhões; em novas tecnologias, R$103 mi·
Ihões; em centros de combate à poluição e planos de
contingência - é importante salientar que já possuí
mos centros de combate à poluição e planos de con·
tingência, mas, como citei, estamos oferecendo mais
instrumentos para termos, em caso de emergência,
uma efetividade maior de combate -, R$36 milhões; e
outros tantos projetos, que incluem confiabilidade de
equipamentos e sistema de gestão, R$607 milhões.

Quais serão as regiões dó País em que estare
mos fazendo esses investimentos? Quando fazemos
uma análise dos valores de investimento, verificamos
que estamos investindo fortemente ou mais fortemen
te nas áreas onde há maior concentração de unida
des. Na região Norte, onde há duas unidades, estare
mos investindo R$83 milhões; na região Nordeste,
R$446 milhões; na região Sudeste, R$1 bilhão, 150
milhões; e, na região Sul, R$113 milhões.

Quais são os benefícios que estamos buscando
para a empresa? Maior conscientização da força de
trabalho, porque, como disse, estamos com um traba
lho de gestão, fazendo investimentos em equipamen
tos e também incluindo a questão do treinamento,
quer seja gerencial, quer seja dos operadores da em
presa; melhoria da imagem da empresa, o que, sem
dúvida, é de extrema importância já que é uma em
presa estatal e projeta imagem do Brasil; redução de
riscos e custos operacionais e acesso e obtenção de
linhas de financiamentos. Como V. ExBs sabem, hoje a
questão ambiental está intimamente ligada ao risco
ambiental e à taxa de juros cobrada pelos órgãos fi
nanciadores.

E para a sociedade? Minimização,dos riscos de
impactos ambientais; otimização da capacidade de
resposta a eventuais acidentes, minimizando-se os
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riscos; articulação da Petrobras com órgãos do Go
verno e organizações não-governamentais; integra
ção com as comunidades vizinhas (estamos buscan
do intensificar a relação com as comunidades); me
lhoria do uso dos recursos naturais e, principalmente,
melhoria da qualidade de_vida. .

Sabemos que só o tempo dirá a aplicação efeti
va do programa na totalidade, mas posso testemu
nhara V. Exls também que a movimentação dentro da
empresa, nas suas unidades, hoje, sem dúvida algu
ma, já é muito forte e intensa em função desse traba
lho. Já temos alguns resultados concretos dentro da
empresa. Nãoltenho dúvida de que hoje, se se repe
tisse o acidente na Baía da Guanabara, os efeitos se
riam bastante minimizados por ações já adotadas
pela Petrobras no momento. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Concedemos a palavra ao Sr. Deputado Anto
nio Feijão, autor do requerimento na Comissão de Mi
nas e Energia, para considerações e questionamen
tos.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr.
Presidente, Sr. Presidente da Petrobras, Sr. Diretor,
Deputado Edinho Bez, demais colegas, senhoras e
senhores, jã é um importante passo vermos a Petro
bras, empresa que tem o rosto do Brasil, trazer até
nós uma preocupação ambiental e um investimento
da ordem de praticamente US$1 bilhão em quatro
anos.

Em todas as exposições ambientais, em todas
as discussões sobre empreendimentos que exploram
recursos naturais, a discussão sobre meio ambiente é
uma espécie de sacerdócio tirânico: as empresas
comprometem-se, mas ajoelhadas em grãos de mi
lho. Saudamos, porém, a decisão do atual Presidente
da Petrobras em institucionalizar a política ambiental
dentro da empresa. Lembro-me muito bem da forma
como a empresa reconheceu o episódio na Baía de
Guanabara, sem pôr plumagem ou pó-de-arroz al
gum sobre o acidente, apresentando-o como foi real
mente. Naquele dia, vi a Petrobras com outros olhos:
gostei daquela foto, daquela nota, da consciência que
a empresa tomdu.

Faço uma provocação um pouco mais adiante,
aproveitando que o Presidente já aceitou isso de bom
grado, dentro do sacerdócio da nova política da em
presa de valorizar o meio ambiente como capital da
empresa, o que facilitará a possibilidade de novos
empreendedores, novos sócios, nova visibilidade in
ternacional do País e da própria empresa.

Vemos muito de soslaio colocar-se o cinturão
social que gravita em torno da empresa. Sabemos 
principalmente eu, como geólogo - que, daqui a três
décadas, não teremos mais nada passando dentro
dos tubos da Baía de Campos. Muitas vezes, sere
mos obrigados a chorar poralgum posto que ainda te
nha um reiicário de reservas coloidais nos reservató
rios. Já ql.!-~º- ~cidente afetou temporariamente a eco
nomia de algumas sociedades que vivem em volta da
Baía de Guanabara, não'seria o momento de a Petro
bras também criar uma linha? Digamos que ela tire
1% de R$1,6 bilhão. Com 1%, seriam feitos vários
empreendimentos de autodeterminação econômica,
de upgrade das economias locais, de implantação de
novas economias nas sociedades, que hoje são, diga
mos assim, uma APAE da Petrobras. Elas dependem
da Petrobras. Daqui a trinta anos, a geração subse
qüente não terá petróleo e, portanto, não terá a Petro
bras. Essa seria minha primeira sugestão.

Segundo, de bate-pronto para o Diretor, pergun
to: o que é uma unidade de logística? O que ela com
preende? Posto isso, por que a Amazônia, o ecossis
tema mais sensível e mais, dinâmico no meio hídrico,
não tem uma unidade de logística? Porque uma coisa
é o fluxo e refluxo de uma maré; outra coisa é lá no
poço. No Amazonas, por exemplo, em Coari rom
peu-se um duto daqueles de mil e seiscentos quilô
metros de óleo, afetando um cenário hídrico ebiológi
co. Qual seria o pensamento da instituição sobre a
unidade de logística da Amazônia?

Para finalizar, há muitos Parlamentares cariocas
e, normalmente, nós, do Norte, sempre crucificamos
o Sudeste. Não é só o Cristo Redentor que está de
braços abertos. Deus tem muito do carioca! Se Ele
fosse torcer no futebol, seria flamenguista, porque
Juscelino tirou a Capital da República, mas a Petro
bras devolveu o poder para os cariocas, trazendo
grande produção e desenvolvimento para a região.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Com a palavra o nobre Presidente da Petro
bras, Sr. Hemi Philippe.

O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Agra
deço os comentários do Dep'utado.

Em primeiro lugar, ressalto que a observação de
V. Ex!! em relação ao sacerdócio é perfeitamente cor
reta. Elemento bastante acentuado e importante do
programa é obviamente o volume de recursos, as in
tenções e as ações. Para deixar isso para a eternida
de, vamos dizer, e não depender de um "bom mocis
mo" de um ou de outro, de maior sensibilidade em re
lação à questão ambiental, familiar, pessoal que seja,
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de fato, pretendemos transformar a questão ambien
tai em precondição de sucesso empresarial. Quem
sabe seja essa uma das coisas mais importantes para
ficar incutida na cultura da empresa?! É um valor de
fato, exigido da companhia na regra da concorrência.
Portanto, nossa expectativa é de que ele jfique embre
nhado na cultura empresarial da empresa; ou seja,
para a Petrobras poder dar lucro, ser bem-sucedida,
dar resultado, ganhar da concorrência, precisará ter
excelência empresarial, excelência ambit,mtal e exce
lência tecnológica. Então, está absolutamente corre
to!

Temos bastante preocupação com as socieda
des que vivem no entorno. Pode ser qUEl nunca seja
suficiente, porque infelizmente somos um país pobre
com má distribuição de renda e graves problemas so
ciais. Fazemos bastante e até mesmo poderíamos fa
zer mais, mas posso lhe assegurar que se trata de
uma preocupação permanente. Não há .- digamos 
restrição orçamentária forte ou o argumento de que
não é para gastar com a comunidade etG. Ao contrá
rio, estamos tentando ter a relação mail; harmônica
possível com as comunidades vizinhas.

Quanto à questão da Amazônia, peço ao Irani
que responda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Com a palavra o Dr.lrani.

O SR.IRANI CARLOS VARELLA _. Talvez meu
tecnicismo tenha levado a essa conclus~io de V. Exª,
Deputado. Na verdade, a unidade de logística de que
estamos falando é uma unidade em que há terminais
que recebem e exportam petróleo ou produtos, fazem
a movimentação. A Amazônia recebe o produto direto
na refinaria, por meio da refinaria, da produção de
Urucu, e também de barcos.

Pela movimentação, pelo volume, níio há neces
sidade de uma unidade operacional que precise ma
nusear ou que esteja especificamente in:stalada para
o manuseio de petróleo. Talvez o termo logística não
tenha sido bem empregado; trata-se de lima unidade
operacional, um terminal para receber ou exportar o
produto. Por essa razão, a Amazônia niio tem essa
unidade de logística.

O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Acres
cento que isso de forma nenhuma quer dizer que não
estamos cuidando do transporte de nossos produtos
na Amazônia. O fato de não termos uma. unidade lo
gística não quer dizer que estejamos descuidados
com relação a isso. Temos plena consciÊlncia de que
um desastre ambiental na Amazônia teria sérias pro
porções.

Com relação às marés, de fato, se houver, na
montante de um rio, acidente com algum produto nos
so, haverá enorme extensão de problemas. Recente
mente, houve um acidente provocado por uma em
presa concorrente já na boca, e o dano que isso pode
causar foi explicitado. Então, temos enorme preocu
pação nas nossas atividades no manuseio do produto
na Amazônia, diante do dano ambiental que isso
pode causar. Por exemplo, no caso da Baía de Gua
nabara, as análises da água que temos, feitas pelas
universidades, mostram que a água voltou ao estado
normal. É claro que ela tem nível de poluição por cau
sa do esgoto orgânico e do problema de poluição das
várias indústrias. A própria REDUC tem um efeito es
truturai de poluição na Baía, vamos dizer, mas a água
já voltou ao normal, em função de ser água salgada,
haver marés e de, obviamente, ter havido o trabalho
de recolhimento. Mas, sem dúvida alguma, uma situa
ção dessas em um rio é um problema bem complica
do!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Com a palavra o autor do requerimento na Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, nobre Deputado Luciano Pizzatto.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, em primeiro lugar,
transmito a mensagem da Deputada Laura Carneiro,
que teve que se ausentar e pediu para deixar registra
das, em seu nome, congratulações à Petrobras. A De
putada é do Rio e conhece o esforço que vem sendo
feito pela empresa no sentido de resgatar eventuais
falhas e implementar seu processo na questão do
meio ambiente.

Inicialmente, transmito ao Presidente da Petro
bras, Dr. Philippe, extensiva a todos os funcionários,
minha satisfação pessoal e até mesmo certa dose de
orgulho, por se tratar de empresa absolutamente na
cional, de ouvir a resposta de alguém que vem depor
na Comissão - Sr. Presidente, talvez seja a primeira
vez desde que estou na Comissão, nos últimos dez
anos - a respeito de ações concretas e efetivas, no
sentido de se tentar sanar, diminuir ou encontrar uma
solução para problemas ou situações operacionais.
Nesse sentido, espero que o Presidente transfira mi
nha satisfação, até mesmo como técnico do setor am
bientai, aos funcionários como uma injeção de ânimo,
eis que a questão ambiental está inserida, efetiva
mente, no contexto econômico de todas as empresas
para que se tenha o resultado social desejado.

Quanto às questões técnicas e de conteúdo, es
pero que a Comissão possa colaborar com a Petro-
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bras, sistematicamente, na medida em que tenhamos
maiores conhecimentos do processo e da metodolo
gia a serem adotados nos programas aqui apresenta
dos.

Sr. Presidente, no momento, não caberia uma
discussão técnica, mas sim um posicionamento políti
co, como Deputado e conservacionista, de ter visto 
como disse -, pela primeira vez, uma empresa retor
nar aqui rapidamente e nos dar uma resposta, porque
a Câmara Federal é a casa do povo brasileiro, onde
muitas vezes apresentamos denúncias, mas onde
também temos a satisfação de receber, como agora,
uma resposta rápida aos anseios da sociedade.

Aqui ficam, pois, minhas congratulações.
Sobre o conteúdo, sem dúvida, poderemos con

versar em outros momentos. Com certeza, vamos re
ceber sistematicamente informações da Petrobras.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel-Garva
lho) - Agradecendo a participação do Deputado Luci
ano Pizzatto, vamos passar à lista de inscrições.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Fernan
do Gabeira.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Sr. Presidente, Sr. Presidente da Petrobras, Diretores
da empresa, creio que a apresentação do programa
de excelência significa um avanço considerável em
relação às audiências que tivemos por aqui e que,
apesar do desastre na Baía de Guanabara, estamos
caminhando no sentido positivo.

No entanto, Sr. Presidente, existem algumas
questões sobre o plano que ainda não estão claras
para mim. Não vou enumerar todas, mas preciso, com
tempo, examiná-Ias, não com o intuito de criticar mas
de fortalecer o plano.

Por exemplo, a Petrobras trabalha com quatro
centas embarcaçõ~s, mais ou menos. Nem todas são
da Petrobras, mas algumas transportam petróleo.
Qual o projeto da Petrobras para que todas as embar
cações tenham um casco duplo? Onde estamos nes
se ponto? Por que não são só os dutos que vazam
óleo no mar ou nos rios, mas os navios também? Tive
oportunidade de ver isso em São Sebastião. O primei
ro desastre em que trabalhei com a Petrobras foi o de
São Sebastião, onde houve vazamento de um navio.
Naquele momento, já havia a determinação de que os
navios teriam casco duplo, de forma que, se Q óleo va
zasse, vazaria dentro do navio. Pergunto em que pon
to estamos no plano de excelência, do ponto de vista
dos navios que, eventualmente, pertençam à Petro
bras ou que a sirvam, porque ela também será res
ponsável pela qualidade dos seus fornecedores?

Acho excelente que ela busque todas qualificações
internacionais, selos de qualidade internacional. Re
centemente, estou trabalhando com um problema em
Formiga, onde a FIAT obteve seu certificado interna
cional, mas os fornecedores estão criando tantos pro
blemas que ela vai perdê-los, porque ela também é
responsável por isso.

Então, queria saber a quanto estamos em ter
mos de embarcações? O que o plano exatamente? O
que temos hoje nesse campo eo que poderemos ter?

A outra questão é já endereçada à Presidência
da Comissão. Estamos cuidando do lado da Petrobras,
mas sabemos que há uma lei que criou royaJties do
petróleo, que, segundo a lei do Senador Nelson Car
neiro, têm que ter uma destinação. A Marinha, teori
camente, receberia R$150, R$200 milhões, com a fi
nalidade de garantir as operações de exploração de
petróle-o. Ela teria-de-fiscalizar e garantir.-

Apresentei essa questão no plenário desta
Casa e fui procurado pela Marinha, que me informou
que realmente na lei era assim e que ela teria que re
ceber, mas que não recebe. Compete a nós da Co
missão, agora que a Petrobras deu esse passo, che
garmos ao Governo edizer que temos uma lei que de
termina que os royalties sigam esse caminho. No
caso dos governos, eles ainda têm algumas possibili
dade de usar os recursos em outras coisas, mas, no
caso da Marinha, não. Temos que fazer uma audiên
cia pública para saber o que está acontecendo real
mente com os royalties do petróleo, porque é neces
sário que tenhamos agora a possibilidade de comple
mentar esse plano de excelência com o plano de ex
celência também das entidades federais e estaduais.

O Brasil já tem condições de fiscalizar por satéH
te todo o processo de derramamento de óleo no mar
e, dentro de mais algum tempo, já teremos condições
até de financiar essa fiscalização com eventuais muI
tas que apareçam. Então, temos também que dar um
passo adiante. O Governo não pode ficar onde está
hoje. Ele tem de dar um passo adiante no âmbito fe
deral, com o IBAMA e o Ministério da Marinha, e no
âmbito estadual.

Compete-nos determinar esse caminho. A Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, no meu entender, é o instrumento adequado
para isso. Temos que definir a situação: são royalties
do petróleo? São. Então, vamos usar esses royalties
também, principalmente para garantirque a produção
de petróleo seja a mais segura possível, independen
temente do plano de excelência da Petrobras.
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.Essa é a minha reivindicação à Comissão, para
podermos dar um passo adiante com relação à maté
ria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Deputado Fernando Gabeira, a. Presidência
aguarda V. Ex· apresentar a reivindicação formalmen
te, por escrito, para determinar a reali;~ação de au
diência pública-acerca de assunto da mais alta--rete-
vância, como V. Ex!! o apresenta.

Com a palavra o Presidente da Pe,trobras, o Dr.
Henri Philippe Reichstul.

O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - A Pe
trobras tem a tradição, que evoluiu historicamente, de
estender aos seus fornecedores padrõel3 de seguran
ça e exigências que coloca a si própria. Ela percebeu
que, principalmente com grande quantidade de em
presas prestando serviços nas instalações da Petro
-bras;-não-adiantava ater-se às normas de segurança
e cuidados apenas sobre os seus funcionários, mas
que deveria também envolver o conjunto de fornece
dores.

No caso específico de transporte, temos as nos
sas embarcações e, no caso da região amazônica,
também usamos as de terceiros. Quanto à questão do
casco duplo, vou pedir ao Irani que esclareça, mas
não é uma situação fácil, pois existe uma oposição
muito grande da própria região quanto ao fato de os
prestadores de serviços terem de fazer 13sses investi
mentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Com a palavra o Dr lrani.

OSR.IRANI CARLOS VARELLA·- Sem dúvida
alguma, conforme disse o Presidente, a questão é
uma determinação que seja em um proGesso evoluti
vo, pois, se, de repente, ocorresse a exigência de uma
mudança de casco simples para casco duplo, haveria
um colapso total nas embarcações.

Primeiro ponto: temos adotado E~ssa posição
com o objetivo de serem trazidas certificações inter
nacionais, mesmo que não sejam emba reações nos
sas, exigindo dos nossos fornecedores. O segundo
ponto que estamos adotando, dentro da linha de uma
interação mais forte com os órgãos competentes, é o
aumento gradual das exigências das embarcações e
dos prestadores de serviços, quer seja por meio dos
órgãos competentes, quer seja por meio> de uma rela
ção comercial que tenhamos, buscancJo também o
aumento da qualidade do serviço e a minimização
dos riscos.

Ainda que de uma maneira bastante tímida, - eu
diria, no sentido de casco duplo - algumas empresas

apresentam realmente esses serviços e são privilegi
adas por nós.

Acontece também que, se adotássemos uma
posição de exigência de casco duplo para todas as
embarcações, sem dúvida teríamos uma diferença
muito grande de valores de transporte de uma para
outra empresa. Então, como eu disse, esse é um pro
cesso evolutivo que temos adotado, quer seja bus
cando certificações internacionais, quer seja através
de interações junto aos órgãos competentes para
uma cobrança cada vez maior, com uma exigência
cada vez maior, para que tenhamos realmente um ní
vel de referência na segurança do transporte aquaviá
rio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Com a palavra o Presider.ta da Petrobas.

O SR. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Para
completar, acrescentõ -que, em alguns momenlos,
nessas situações que enfrentamos, é muito importan
te haver uma complementação da legislação como
instrumento de pressão sobre nossos fornecedores e
uma atuação da fiscalização e igualmente a existên
cia de uma legislação que obrigasse os transportado
res a usarem casco duplo, além de uma fiscalização
adequada que pudesse dar mais instrumentos para
exigirmos isso dos nossos fornecedores. Não pode
mos esquecer, como disse o Deputado, o meio socio
econômico e político no qual vivemos.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Essa é uma tarefa da qual vamos cuidar aqui tam
bém, porque o desastre que recentemente ocorreu no
Pará nos trouxe muita preocupação. Os gastos da
operação para retirar aquela barcaça, do nosso ponto
de vista, foram muito altos. Se eles tivessem tomado
as devidas precauções, não teríamos aquela ansie
dade durante três semanas, para avaliar como se iria
retirar a barcaça I':lfundada e o que aconteceria.

Acho que o caminho v&i ser esse. Será necessá
rio nos prepararmos para isso, porque, se olharmos
historicamente, os argumentos são os mesmos. A au
tomatização dos dutos também era considerada cara.
Sempre trabalhamos com o problema de finanças, de
dinheiro, de economia. Mas, ainda assim, temos que
ir caminhando para chegar lá. Podemos fazer até um

. trabalho conjunto: um certo aperto da legislação e um
certo aperto da Petrobas também no sentido de avan
çarmos um pouco nessa direção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Com à palavra o Deputado Alexançjre Santos.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE.8ANTOS 
Sr. Presidente, Sr. Presidente da Petrobas, Dr. Henri
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Philippe, demais membros da Mesa, como Deputado
do Rio de Janeiro, inicialmente, parabenizo a postura
do Presidente da Petrobas diante do incidente ambi
entai que ocorreu no Rio de Janeiro, pela firme:z;:t,
pela determinação e por vir agora a esta Comissão, a
esta Casa prestar contas do seu comprometimento
naquele momento. Isso nós dá a certeza de que a Pe
trobas é uma instituição e uma empresa de que nos
orgulhamos muito, principalmente nós do Rio de Ja
neiro, por causa da Refinaria Duque de Caxias, que
está neste momento sendo duplicada, num movimen-

, to de expansão que trará grandes benefícios para
nosso Estado.

Parabenizo a Direção da Petrobas e peço que
essas ações hoje iniciadas com o objetivo de prevenir
futuros acidentes sejam feitas de imediato, pois os
momentos pelos quais passamos durante o incidente
nos deixaram com grandes preocupações com as
nossas praias e a nossa baía. Temos uma cidade pre
parada para o turismo e, se por um acaso, naquele
momento tivessem sido atingidas as nossas praias,
certamente o prejuízo seria incalculável e, talvez, irre
parável.

Atualmente, vemos a postura da Presidência da
Petrobas e da sua Diretoria, no sentido de assumir
essa questão como um projeto pessoal, de sua res
ponsabilidade, e de vir a esta Comissão prestar con
tas. Tal posição nos deixa com a certeza de que ou
tros momentos como aqueles que tivemos dificilmen
te acontecerão., ,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Agradeç~ o Deputado Alexandre Santos.

Consulto o Presidente da Petrobas se deseja fa
zer alguma manifestação.

O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL - Agra
deço as palavras do Deputado Alexandre Santos,
acrescentando que não é só uma questão pessoal. A
Petrobas é uma empresa que teve de enfrentar enor
mes desafios ao longo dos seus 46 anos de vida e
não foge da raia como empresa. Ela sempre enfren
tou com coragem e muita transparência tais desafios.
Então, na verdade, eu tinha uma Petrobas atrás de
mim; não era apenas a minha pessoa. Queria apenas
fazer essa complementação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Com a palavra o nobre Deputado Paulo Feijó.

O SR. DEPUTADO PAULO FEIJ6 - Sr. Presi
dente, Sr. Presidente da Petrobas, Sr. Henri Philippe
Reichstul, Dr.lrani Varella, Diretor do Meio Ambiente
da empresa, demais Diretores, convidados, Sras. e
Srs. Deputados, minha linha também é no sentido de

parabenizar as autoridades presentes. Primeiramen
te, pelo excelente programa da preservação do meio
ambiente ilustrado pelo Dr. Irani, que nos dá a certeza
de que a Petrobas realmente está no caminho certo.
Mas parabenizo especialmente o Presidente pelo
novo modelo de gestão da empresa que é orgulho na
cional. Mais orgulhoso me sinto por ser de Campos, o
Município que hoje mais produz petróleo no Brasil. A
região norte do Rio de Janeiro produz quase 80% de
todo o petróleo nacional, e isso é um orgulho para
aquela região.

Reconhecemos também a importância da Pe
trobas não só no contexto nacional. Ai daquela regiãc
se não fosse a Petrobas! Hoje, através dos royalties
do Petróleo, a Petrobas injeta na economia do norte
do Estado do Rio de Janeiro uma quantidade de re
cursos como jamais aconteceu naquela região. Só o
Município de Campos dos Goitacazes recebe men
salmente cerca de R$12 milhões em royalties do pe
tróleo, fruto do trabalho e da competência dos técni
cos da Petrobas, que há anos vêm trabalhando para
que a produção aumente a cada dia.

Então, o Sr. Presidente da Petrobas está de para
béns com toda sua equipe, não só por esse novo mode
lo, mas também pelos resultados que a empresa vem
conseguindo. Com certeza, dentro de- pouco tempo, o
Brasil alcançará a tão sonhada auto-suficiência na pro
dução de petróleo. Esperamos que isso aconteça.

Outro acerto também dessa Diretoria é real
mente valorizar o funcionário da casa. Hoje, os técni
cos da Petrobas se sentem mais motivados, produ
zem, trabalham, sabedores de que estão sendo valo
rizados.

A indicação do Dr.lrani para área tão importan
te, talvez hoje uma das áreas onde a Petrobas esteja
focando mais as suas forças, é um desses exemplos.
O Dr.lrani é um dos técnicos dos mais capacitados da
empresa, sem querer desmerecer os demais, e teve
toda uma trajetória dentro da Petrobas. Foi durante
muitos anos Diretor de Produção da Bacia de Cam
pos; é uma pessoa bastante qualificada para exercer
importante função no programa de excelência.

Sr. Presidente, parabenizo também os autores
do requerimento de realização desta audiência públi
ca. Temos certeza de que a Petrobas hoje, muitíssimo
bem administrada, trará para o nosso País um exce
lente desempenho na produção de petróleo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - O Deputado Arlindo Chinaglia deseja se mani
festar.
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o SR. DEPUTADO ARUNDO CHINAGUA 
Apenas para me desculpar, Sr. Presidente, porque
estou vindo da CPI da mortalidade materna, cuja reu
nião coincidiu com o horário desta audiência. Lamen
tavelmente, como não ouvi a exposição, prefiro não
usar a palavra, mas agradeço a oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Esta Presidência lamenta profundamente, por
que a participação de V. Exa. sempre é brilhante em
qualquer reunião desta Comissão, seja em audiência
pública, seja em reunião ordinária.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGUA 
Generosidade sua, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Gostaria de fazer uma indagação .ao Dr. Irani
sobre informações que chegam a esta Comissão com
relação à eventual desativação de plataformas na Ba
cia de Campos, já que é uma das bacias mais antigas
do Brasil. Em sendo verdadeiras essas informações,
evidentemente seriam operações também cercadas
de grande risco e de toda uma logística no tocante à
defesa do meio ambiente.

O SR.IRANI CARLOS VARELLA - De maneira
geral, mais de 50% das trinta e quatro plataformas
que operam na Bacia de Campos são plataformas flu
tuantes, o que permite um trabalho de dlesativação
com baixo risco; e, no que se refere a quegtões ambi
entais, praticamente tudo pode ser retirado. Então o
risco quanto à operação em si é mínimo ou inexisten
te. Como é de plataformas flutuantes o sist,ema adota
do pela Petrobas na Bacia de Campos, podem ser re
tiradas todas as linhas, sem que sejam dE!ixados ab
solutamente equipamentos no fundo do mar, ou se·
jam jogados ao fundo do mar.

Quanto às plataformas fixas, hoje não temos ne
nhuma que esteja sendo desativada. A Ag,ência Naci
onal de Petr61eo está trabalhando na regulamentação
da forma que poderão ser desativadas essas pf6itafor
mas fixas. Aí, sim, existirá uma possível herança'para a
questão ambiental. Mas hoje técnicas modernas per
mitem inclusive a utilização dessas estruturas como
áreas em que se possa ter intensa protlulfão de pei
xes, propiciando ganhos e até alianças entre comuni
dades pesqueiras e unidades de petróleo.

Portanto, não temos hoje nenhuma plataforma
, fixa que esteja sendo desativada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Só complementando a pergunta, Dr. Irani, já
existe tecnologia no Brasil para aplicação dessa lo
gística em defesa do meio ambiente no calSO de even
tual desativação?

O SR.IRANI CARLOS VARELLA - Sem dúvida
nenhuma. Qualquer que seja a normalização, a regu
lamentação que seja apresentada dentro dessa área
para a desativação de plataformas, temos tecnologia
para fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Com a palavra o Presidente da Petrobas.

O SR. HENRI PHILIPPE REICHSTUL - Gosta
ria de agregar uma informação. A partir deste ano,
com a revisão das práticas contábeis da Petrobas,
passamos a provisionar financeiramente a desativa
ção de poços. Ou seja, a cada ano, estamos colocan
do de lado um pedaço do nosso lucro, que não cha
mamos lucro, mas que é um dinheiro que será usado
para fazer esse trabalho.

A tecnologia existe, é dominada pela Petrobas,
e o recurso já está garantido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Car
valho) - Consulto o Deputado José Borba, membro
titular desta Comissão, se também deseja usar a pa
lavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Estou sa
tisfeito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carva
lho) - Agradecemos a presença de todos os presen
tes, convidados ilustres que atenderam ao nosso con
vite e que trouxeram uma resposta à Câmara dos De
putados.

Informamos que teremos amanhã, pela manhã,
reunião ordinária em função da impossibilidade, re
cém-comunicada, de o Presidente da Anatel estar
aqui presente. Na parte da tarde, teremos também
uma reunião de audiência pública com a presença do
Ministro do Meio Ambiente e do Presidente do Ibama
a propósito, inclusive, desta semana, que é a Semana
do Meio Ambiente.

Não havendo mais inscritos nem nada mais a
tratar, declaro encerrada a presente reunião desta
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, agradecendo aos senhores convidados.

Antes, convoco os Srs. membros da Comissão
para participarem de reunião ordinária, amanhã, às
10 horas, neste plenário e, às 14 horas, de reunião de
audiência pública para o registro solene da Semana
do Meio Ambiente, com a presença do Exmo. Sr. Mi
nistro do Meio Ambiente e da Exma. Sra. Presidente
do Ibama.

Está encerrada a presente reunião de audiência
pública.
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Ata da décima sexta Reunião (Audiência
P~blica), realizada em 7 de junho de 2000

Às dez horas e cinqüenta e dois minutos do dia
sete de junho de dois mil, no Plenário 8, do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do De
putado Arlindo Chinaglia, reuFliu-se a Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
em Reunião de Audiência Pública para ouvir os Se
nhores Renato Navarro Guerreiro, Presidente da
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, e
Jorge Luis Rodrigues, Presidente da Empresa Brasi
leira de Telecomunicações - Embratel, sobre os
seguintes temas: A} AÇÕES ADOTADAS PELA ANATEL
EM RELAÇÃO AO NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS
ESTABELECIDAS NOS CONTRATOS COM OS
CONSÓRcios VENCEDORES DOS LEILÕES DE
PRIVATIZAÇÕES; B} AÇÕES ADOTADAS PELA
ANATEL CONTRA AS CONCESSIONÁRIAS EM
DEFESA DO CONSUMIDOR; e C} REPASSE
INDEVIDO DE TRIBUTOS AOS CONSUMIDORES,
NAS CONTAS DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DA
EMBRATEL. Registraram presença os Senhores De
putados Salatiel Carvalho, Presidente, Pedro Bitten
court, e Arlindo Chinaglia, Vice-Presidentes, Badu Pi
canço, Márcio Bittar, Ricarte de Freitas, Flávio Derzi,
José Borba, Luiz Bittencourt, Ricardo Izar, Expedito
Júnior, Luciano Pizzatto, ~aes Landim, Bonaldo Va~

concellos, Ben-Hur Ferreira, João Magno, Fernando
Gabeira, Fernando Zuppo, Pastor Valdeci Paiva e Ré
gis Cavalcante - membros titulares - José de Abreu,
Paulo de Almeida, Euler Ribeiro, Fernando Ferro,
Marcos Afonso,~Fernando Coruja e Inácio Arruda 
membros suplentes. Deixaram de registrar presença
os Senhores Deputados João Colaço, Luiz Ribeiro,
Sebastião Madrira, Celso Russomanno (ausência
justificada - missão oficial representando a Câmara
dos Deputados na Reunião da Mesa Diretora prepa
ratória para a XV Reunião Quadripartite da Comissão
Parlamentar Conjunta do Mercosul, a realizar-se em
Buenos Aires, de 5 a 8 de junho) e Paulo Baltazar. Ha
vendo número regimental, o Presidente no exercício
da Presidência, Deputado Arlindo Chinaglia, declarou
aberta a reunião, esclarecendo que a mesma foi re
querida pelos Deputados Luiz Bittencourt, José Bor
ba e Luciano Pizzatto. Informou, ainda, que o Deputa
do Régis·Cavalcante apresentou requerimento, no dia
6-6-2000, com o mesmo objetivo. Após esses escla
recimentos, comunicou o recebimento de correspon
dências da Embratel informando a impossibilidade do
comparecimento do Sr. Jorge Luiz Rodrigues, e da
Anatel, indicando como representante do Sr. Renato

Navarro Guerreiro, o Sr. Edmundo Antônio Mataraz
zo, Superintendente de Serviços Públicos. Em face
das ausências dos Presidentes da Embratel e da
Anatel, o Presidente consultou os Deputados sobre a
continuidade dos trabalhos. O Deputado Luciano Piz·
zatto, Coordenador do Grupo de Trabalho que fiscali
za as empresas de telefonia, ressaltou que existem
nesta Comissão uma dezena de requerimentos já
aprovados 'solicitando esclarecimentos sobre vários
problemas relacionados à qualidade dos serviços
prestados pelas empresas concessionárias de tele
comunicações, cobranças indevidas, demissão de
funcionários, entre outras, caracterizando total des
respeito ao consumidor. Em relação à Embratel res
saltou que se a mesma não deseja prestar esclareci
mentos a esta Comissão, certamente prestará à justi
ça por ser detentora de uma concessão. Desta forma,
concluiu por não dar continuidade ao evento. O Depu
tado Flávio Derzi caracterizou a posição do Sr. Rena
to Navarro Guerreiro como total desrespeito a esta
Comissão, ressaltando que o mesmo procedeu da
mesma forma na Sessão Legislativa passada, envi
ando representante quando convidado para participar
de reunião de audiência pública realizada por esta
Comissão na Assembléia Legislativa de Minas Gerais
sobre o acidente ocorrido em Belo Horizonte, provo
cando pane no sistema telefônico por cerca de quatro

- horas. Ponderou-que esses fatos demonstram a in
competência do Presidente da Anatel para dirigir as
comunicações do País em relação ao processo fisca
Iizatório. Ressaltou, ainda, que o mesmo não tem
tempo para comparecer a esta Comissão por cerca
de duas horas, no entanto, para comparecer no sam
bódromo do Rio de Janeiro e no Grande Prêmio de
Fórmula Um encontrou tempo suficiente, inclusive
usando camarotes das empresas concessionárias
naqueles eventos. Em face do exposto, concluiu por
não dar continuidade ao evento e propôs a apresen
tação de requerimento de convocação do Ministro
das Comunicações, uma vez que constitucionalmen
te e regimentalmente a Câmara dos Deputados não
tem poder para convocar o Presidente da Anatel. O
Presidente acatou a proposta, informando que a sub
meteria à apreciação na reunião extraordinária deli
berativa que seria aberta logo após o encerramento
deste evento. A seguir, o Deputado Fernando Gabei
ra solicitou a palavra e esclareceu que concordou
com o adiamento da reunião de audiência pública fru
to de requerimento de sua autoria para discussão so
bre os aumentos abusivos dos preços do cimento, de
vido acordo para que a mesma seja realizada na pri
meira quinzena de agosto. O Presidente agradeceu a
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presença do representante da Anatel e declarou en
cerrada a reunião às onze horas e dez minutos, convi
dando todos os parlamentares para permanecerem
no Plenário para assistirem à apresenta.ção do coral
do Ibama, em virtude das comemorações da semana
do meio ambiente. E para constar, eu, Aurenilton Ara
runa de Almeida, , Secretário, lavrei a IPresente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. Deputado Arlindo
Chinaglia, Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

oSR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Declaro abertos os trabalhos da presente re
união de audiência pública da Comissêlo de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, destina
da a ouvir os Presidentes da Anatel e da Embratel,
sobre as ações adotadas pela Anatel em relação ao
não-cumprimento das metas estabelecidas nos con
tratos com os consórcios vencedores dos leilões de
privatização, as ações adotadas pela Anatel contra
as concessionárias, em defesa do consumidor, e o
repasse indevido de tributos aos consumidores nas
contas de prestação de serviços da Embratel.

A presente reunião foi requerida pelos Srs. De
putados Luiz Bittencourt, José Borba e Luciano Piz
zatto, e o Deputado Regis Cavalcante apresentou on
tem requerimento com o mesmo objetiv,o.

Ressalto que recebemos correspondência da
Embratel, informando-nos da impossibilidade de
comparecimento de seu presidente, Sr. Jorge Luis
Rodriguez, e também da Anatel, indicando, como re
presentante do Sr. Renato Navarro Guerreiro, o Sr.
Edmundo Antonio Matarazzo, Superintendente de
Serviços Públicos.

Em virtude desta situação, consulto o Plenário,
em particular o coordenador do grupo, sobre como
devemos proceder. Na opinião desta Presidência, a
presente audiência fica rigorosamente prejudicada.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PI~2AnO - Sr.
Presidente, este grupo de trabalho tem demonstrado
o mais absoluto respeito pelo consumidor brasileiro e
também pelo processo de abertura e privatização do
setor de telecomunicações do País.

Nós, durante um ano, temos colecionado cente
nas de processos, denúncias e informelçães, muitas
delas enviadas pela Anatel. E tomamos o cuidado de
entender as dificuldades de implementação de uma
política para este País e de compreendElr as eventua
is falhas que possam acontecer. Só nei3te semestre,

foram aprovados na Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias, quase uma dezena
de requerimentos de convocação do Presidente da
Anatel.

O nosso grupo de trabalho tem, pendentes, pe
didos de informações, em cujos textos se lê-se: em
caráter de urgência. A urgência, no meu entender, de
veria ser atendida no prazo de cinco dias, mas a Ana
tel tem levado meses para responder e, quando o faz,
é para comunicar fato consumado ou para nos dar
uma grande desculpa técnica, o que esta Comissão
não aceita mais.

A realidade é que o serviço de telefonia neste
País está caótico. As concorrências estão sendo exe
cutadas entre as empresas de maneira desleal com o
consumidor brasileiro, as contas telefônicas chegam
a um nível criminoso no Brasil, e a Anatel não se posi
ciona. O seu Presidente, que sempre teve o meu total
respeito, quando da possibilidade de atender à única
exigência deste grupo, ou seja, sua presença nesta
Comissão, acha por bem mandar um representante,
que, tenho absoluta certeza, é um grande técnico e
poderia dar-nos boas informações técnicas, mas
quem responde pela Anatel é o Presidente.

Em relação à Embratel, se ela não desejar parti
cipar de reuniões nesta Casa para esclarecer a sua
posição, com absoluta certeza participará de reu
niões na Justiça. A Embratel tem de vir dar explica
ções ao Congresso Nacional, porque é detentora de
um contrato de concessão, que, se não vier respon
der a esta Casa, deve ser anulado por algum instru
mento ju rídico ou legislativo.

Sr. Presidente, lamento profundamente. A ma
neira respeitosa com que nos dirigimos à Anatel até o
momento não foi o caminho adequado, porque não
estamos recebendo o mesmo retorno. A desconside
ração das empresas privadas para com esta Comis
são, com este grupo permanente de trabalho e inves
tigação - e não é a primeira vez que isso acontece 
demonstra falta de respeito pelo povo brasileiro.

Peço desculpas aos representantes que aqui
vêm com tão boa vontade, mas o grupo de trabalho
não tem interesse no momento em ouvir apenas a
parte técnica. Espera, sim, contar com a presença
dos Presidentes da Embratel e da Anatel nesta Co
missão, em atendimento, se não a suas obrigações
regimentais, pelo menos a suas obrigações morais
para com a população brasileira e este Congresso
Nacional.
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oSR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Agradeço ao Deputado Luciano Pizzatto a in
tervenção.

Concedo a pala~ra ao Deputado Flávio Derzi.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, sem dúvida nenhuma,
a posição do Dr. Renato Guerreiro é de desrespeito a
esta Comissão. Gostaria apenas de corrigir o nobre
Deputado Luciano Pizzatto, que disse ser esta a pri
meira vez que o Presidente da Anatel é chamado por
esta Cõmissãõá prestar esclarecimentas:-Não-é-ver-
dade. :

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Neste semestre.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI- Ah, neste
semestre! '

No ano passado, o Dr. Renato Guerreiro desres
peitou esta Comissão, não comparecendo aaudiênci
as públicas e não enviando representante à audiência
pública realizada na Assembléia Legislativa -de Belo_
Horizonte, em conjunto com a nossa Comissão.

Sr. Presidente, o assunto é grave e de interesse
nacional. Está estampado em todos os relatórios de
empresas concessionárias, é óbvio, o não-eumprimento
de metas. É fundamental que o Dr. Renato Guerreiro ve
nha prestar contas da ~~-ão da Anatel, empresa que se
vem revelando absolutamente incompetente no con
trole, na fiscalização, na normatização do setor.

Estranho que o Dr. Renato Guerreiro não possa
dispensar uma ou duas horas de seu tempo ao Con
gresso Nacional, mas possa ir ao Sambódromo, para
ficar em camarotes de multinacionais.

Sr. Presidente, a minha posição é esta: deve V.
Exa., ouvido o Plenário, cancelar esta reunião, em
função da falta de respeito e de disposição do Dr. Re
nato Guerreiro, com toda a consideração a seu repre
sentante, que, sem dúvida nenhuma, é um técnico do
mais alto gabarito. Entendo que, como administrador
público, S. Sa. deveria ter prazer em vir ao Congresso
Nacional, deveria ter satisfação em prestar esclareci
mentos à sociedade e ao Poder Legislativo nesta Co
missão temática, que tem como responsabilidade
constitucional a fiscalização.

Desta forma, o meu posicionamento é no senti
do de que esta audiência pública seja canc!"elada. Va
mos nos unir e estudar uma saída!

Com relação à Embratel, o Deputado Luciano
Pizzatto foi muito claro: temos instrumentos legislati
vos e jurídicos para ouvi-Ia.

Quanto ao Dr. Renato Guerreiro, apresento a
seguinte sugestão: já que S. Sa. não vem, vamos con
vocar para a próxima reunião o Ministro Pimenta da
Veiga, que tem tido respeito por esta Comissão e pela
Câmara dos Deputados, integrante que é desta Casa.
Vamos convocá-lo, já que, infelizmente, não temos
poder constitucional para convocar o Presidente da
Agência Nacional de Telecomunicações.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) -:_Qbrigaqo, Deputado Flávio Derzi.
Gostaria de relatar experiência que tivemos ain

da na legislatura passada, possivelmente em 1997. A
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle ten
tava trazer o Presidente do Banco Central durante
dois anos seguidos. Quando assumimos a Presidên
cia, tivemos a mesma idéia que aqui acabou de exter
nar o Deputado Flávio Derzi: aprovar na Comissão a
convocação do Ministro da Fazenda à época, dan
do-lhe a alternativa, caso não quisesse comparecer,
de mandar o Presid~nte do Banco Central.

Acato a sugestão do nobre colega e submeto-a
ao conjunto dos Deputados, nos seguintes termos:
vamos convocar o Ministro, dando-lhe alternativa de
determinar que venha, representando-o, o Dr. Renato
Guerreiro. Evidentemente, gostaríamos também de
ter presente o Dr. Edmundo Antonio Matarazzo, que
aqui está, compreende a opinião política dos Deputa
dos e entende que não é nenhum tipo de restrição a
sua pessoa. Portanto, também teremos prazer em ou
vi-lo, junto com o Dr. Renato, numa oportunidade futu
ra, caso isso venha a ser aprovado em sessão delibe
rativa.

Pois bem, em função dessas opiniões e como
não houve nenhuma manifestação contrária às dos
Deputados Luciano Pizzatto e Flávio Derzi, vou en
cerrar esta fase de audiência pública. Antes, porém,
quero dizer que vamos realizar em seguida uma reu
nião extraordinária.

Solicito, portanto, aos Srs. Deputados que per
maneçam em plenário, porque, como parte das co
memorações da Semana do Meio Ambiente, assisti
remos à apresentação do coral do Ibama, que se pre
parou especialmente para esta ocasião.

Está encerrada a presente reunião de audiência
pública.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Pois não, Deputado.
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o SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Vai haver, reunião ordinária depois?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glía) - Extraordinária.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Extraordinária. Então, vamos começar uma reunião
para discutir alguns projetos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) -Isso.

O. SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Quero aproveitar esta reunião de audiência pública
para apresentar duas questões fundaml~ntais. O Pre
sidente não está presente, mas o Secretário está e
vai entender bem o que estou dizendo. Nós fizemos
um pedido de audiência pública para tratar do aumen
to abusivo do cimento. Os produtores vieram procu
rar-nos e pediram um pouco de tempo. Fizemos um
acordo para realizar a reunião na primeira semana do
segundo semestre. Então, queria que isso ficasse
_consignadQ, __ _ __

A outra questão diz respeito à Fial. Não é possí
vel que apresentemos aqui uma propos,ta de reunião
para questionarmos os atos praticados por uma multi
nacional, e a audiência pública não se realize. Temos
de marcar rapidamente a reunião. Pmponho que a
marquemos para o dia 21. O Presidente já havia acei
to. Isso para que eles saibam que estamos realmente
decididos a apurar o que fizeram lá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Deputado Gabeira, nós estamos; aqui num in
terregno entre uma audiência pública que não ocor
reu e uma reunião extraordinária. EncE~rramos a pri
meira, mas não adentramos a outra.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA 
Então, o Aurenilton vai anotar: na primeilra semana do
segundo semestre, reunião para discutir a questão do
cimento. No dia 21, reunião com a presEmça de repre
sentantes da Fiat, possibilidade essa àJ qual o Presi
dente já se mostrava aberto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) -Isso. Apesar de ainda não termos iniciado a re
união extraordinária, o Deputado Fernando Gabeira
fez um registro público, e, evidentememte, indepen
dentemente de estarmos formalmente ou não numa
reunião, o Secretário registrará a obs1ervação de S.
Exa.

Vamos ouvir agora, com o maior prazer, o coral
do.lbama, agradecendo a seus integrantes a presen
ça. Eu não sei exatamente quais serÊlo os procedi
mentos. De qualquer maneira, vamos agora nos pre
parar para ouvi-los.

Obrigado pela presença.
A SRA. MARISTELA FÉLIX DE LIMA 

Bom-dia. Sou coordenadora do Grupo Vocal Ecoar.
Ficamos muito felizes com esse convite para partici
par, junto com os senhores, das comemorações pela
Semana do Meio Ambiente. Etemos um motivo muito
especial para estarmos tão alegres. Estamos lançan
do nosso primeiro CD, o CD "Ecoar", que contém a re
petição de ecos do ar, repetição de palavras. A músi
ca é uma linguagem universal. Através dela, cremos
-poder chegar mais perto do coração das -pessoas;
para que nos ajudem nessa Juta em defesa da nature
za. Nosso primeiro CD foi lançado no dia 5, o Dia
Mundial do Meio Ambiente. (Palmas.) O lançamento
oficial será dia 15, no foyer da Sala·Vílla Lobos, Tea
tro Nacional, às 2Dh. Contamos com a presença de
todos.

(Apresentação de coral.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Agradecemos aos componentes do coral, cum
primentando-os pelo CO. Ainda que o comercial não
estivesse previsto, foi válido. O lançamento será no
dia 15. Agradeço ao regente, ao conjunto, enfim, a to
dos vocês. Isso vai ficar registrado na Comissão. Pa
rabéns pelo trabalho!

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Sr.
Presidente, gostaria de fazer um comentário rápido,
em nome da Frente Parlamentar Ambientalista. Mui
tas vezes, somos forçados, por determinadas situa
ções, a fazer duras críticas à atuação do Ibama - sin
to-me em casa ao falar do Ibama, já que lá trabalhei
em 1988 e 1989, como Diretor de Parques Nacionais
e Reservas -, mas essas críticas sempre são no sen
tido institucional. Aqui fica o registro da nossa mais
profunda admiração pelo esforço do seu corpo funcio
nai em tentar resgatar a dignidade do setor ambiental
brasileiro, e a demonstração da sensibilidade de seus
funcionários é o Grupo Vocal Ecoar.

O Deputado Flávio Derzi estava comentando
- que quem participa de um coral, como vocês, de

monstra serpessoa de boa índole, de coração esenti
mento bons.

Aqui fica, portanto, a nossa mais profunda admi
ração pelo trabalho.

Muito obrigado. (Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Deputado Luciano Pizzatto, quero, em nome
da Comissão, cumprimentar V.Exa. pelas observa
ções. Esse esforço pela dignidade é uma demonstra
ção absoluta de equilíbrio, de sensibilidade. Os funci
onários do Ibama estão em greve, encontram-se
numa luta difícil. Por isso, aproveitamos para sugerir
ao Governo que negocie com o comando de greve,
atenda às reivindicações, valorize o Ibama. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sr.
Presidente, aproveito a oportunidade da vinda do co
rai para sugerir que a Comissão inicie os trabalhos,
pelo menos durante alguns meses, ouvindo um CD,
como forma de mudar a rotina e transformar o ambi
ente. Antes de começar a reunião, poderíamos apre
sentar músicas do coral, a fim de divulgá-lo e de mu
dar a rotina das reuniões da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, diferen
ciá-Ias das outras e torná-Ias um pouco mais humani
zadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Bem, o Deputado Fernando Ferro fez uma su
gestão. Evidentemente, isso vai depender das condi
ções técnicas. De qualquer maneira, fica registrada a
sugestão, não só como forma de divulgação do traba
lho do coral, mas também para nos beneficiar, segun
do a opinião do Deputado Fernando Ferro, com a qual
eu concordo,.ao ouvirmos esse CD, pelo menos algu
mas vezes, comemorando a Semana Mundial do
Meio Ambiente.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS
- Sr. Presidente, quero parabenizar V. Exa. e ocoral. A
coordenadora, muito educadamente, mostrou-nos
que está lançando um CD e que aceita doações. Eu,
que sou mineiro 'e, portanto, sou pão-duro, comprei
um CD. Que os demais Deputados que não são mine
iros e não são pães-duros, adquiram o CD, para dar
uma força ao Grupo Vocal Ecoar. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sr.
Presidente, concordo. Peço inclusive à base do Gover
no que também incentive a negociar com o pessoal do
Ibama.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Exato. Vamos estabelecer o seguinte: um re
presentante do coral poderia ficar na entrada do audi
tório. Se algum Deputado quiser comprar o CD, pode
rá fazê-lo. Agradecemos mais uma vez a todos vocês.
Boa sorte e parabéns pelo trabalho!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Havendo número regimental, declaro aberta a
presente reunião extraordinária da Comissão de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, des
tinada à apreciação da Pauta nQ 12/2000.

Item 1: discussão e votação da ata da reunião
anterior.

Ata da 1411 reunião ordinária, realizada em 31 de
maio próximo passado. .

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS
- Sr. Presidente, solicito a dispensa da leitura da ata
da reunião anterior.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Tendo em vista a distribuição antecipada de có
pias da ata da reunião anterior e em virtude da so;;ci
tação do Deputado Ronaldo Vasconcellos, está dis
pensada a leitura da ata.

Em votação.
Os Srs. Deputados que aprovam a ata permane

çam como se encontr~m. (Pausa.)
Aprovada.
Anuncio o Requerimento nQ 81/2000, do Sr.lná

cio Arruda, de realização de audiência pública con
junta das Comissões de Relações Exteriores e de De
fesa Nacional e de Economia, Indústria e Comércio,
com entidades representativas e especialistas do se
tor pesqueiro nacional, com o objetivo de debater e
adotar posicionamento acerca de acordo com a
União Européia que prevê o fim das restrições sanitá
rias às exportações de produtos agropecuários brasi
leiros e, em contrapartida, a liberação de nosso mar
territorial para a produção pesqueira dos barcos euro
peus.

Não sei se o Deputado Inácio Arruda está pre
sente. Parece que, no momento, não. Ou algum Parla
mentarfaz o encaminhamento em nome de S. Ex!!. ou
retiramos o requerimento de pauta, deixando para a
próxima reunião.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
gUa) - Pois não, Deputado Ronaldo Vasconcellos.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS
- Sr. Presidente, eu teria a ousadia de defender ore·



43702 Quarta-feim 16 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2000

querimento do Deputado Inácio Arruda, pois o consi
dero procedente. Precisamos tomar cuidaldo. O Brasil
tem um potencial pesqueiro muito forte. J!lmanhã, ou
tra Comissão desta Casa pode realizar debate tam
bém sobre a questão, não com o mesmo enfoque.
Acho procedente que se discuta o assunto, para que
o Brasil defina sua posição.

O limite de 200 milhas é interessante, mas ou·
I 'os parses estão usando o oceano entre o nosso con·
nente, a América, e a África, fazendo exploração

pesqueira. O Brasil s6 está perdendo.
Então, quero encaminhar favoravelmente ao re·

querimento do Deputado Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glía) - Deputado Inácio Arruda, ouvi que, se conceder
a palavra a mais alguém para falar a favor, o pessoal
pode reagir e votar contra.

Portanto, em votação.
Os Srs. Deputados que são favorálveis perma

neçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado, com a defesa do Deputado Ronaldo
Vasconcellos e com a presença do Deputado Inácio
Arruda, que manifestou sua concordância com a de-
fesa do Deputado Ronaldo Vasc~n~ellos;. _

Sobre a mesa se encontram as segluintes maté
rias: Requerimento nS! 83/2000, do Sr. Flávio Derzi, de
constituição de grupo de trabalho especial destinado
a fiscalizar, acompanhar e sugerir medlidas aos ór
gãos fiscalizadores do Poder Executivo para coibir
abusos nos preços de combustrveis praticados pelos
postos revendedores do Estado de Mato Grosso do
Sul.

Para encaminhara votação, com a palavra o au·
tor do requerimento, Deputado Flávio Dl~rzi.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DER2:1- Sr. Presi
dente, agradecendo a V. Ex'. a fidalguia de colocar o
requerimento de minha autoria, 83/2000, extrap~uta,

quero pedir o apoio a todos os pares, a tl)dos os com·
panheiros membros desta Comissão com relação a
sério problema do meu Estado.

Pesquisa de mercado comprova que, na capital
de Mato Grosso do Sul e no Estado de Mato Grosso
do Sul, hoje se praticam os maiores preços do Brasil
tanto da gasolina, como do álcool e do óleo diesel.

O objetivo desse requerimento dEI constituição
de grupo de trabalho é que tenhamos condições de
debater democraticamente com todos eIs segmentos
envolvidos: os postos de gasolina, as distribuidoras, o
Goverr. -\ do Estado de Mato Grosso do Sul, que tem o
maior ir 3resse em participar, a Comissão de Defesa

do Consumidor da Assembléia Legislativa e principal
mente os consumidores.

Então, peço o apoio de V. ExA., Sr. Presidente,-e
de todos os meus pares, para a aprovação deste re
querimento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sr.

Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Tem V. Ex!!. a palavra.
O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sr.

Presidente, na reunião anterior, na semana passada,
tive a oportunidade de apresentar requerimento nos
mesmos termos deste do Deputado Flávio Derzi, in
cluindo, além da adulteração, a cartefização dos pre
ços de combustíveis. Se V. Ex!!. concordar, podere
mos unir esses assuntos e formar um grupo de traba
lho para o debate da questão. Aliás, o requerimento
foi aprovado na sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Até para esclarecimento do conjunto dos Srs.
Parlamentares, para que possamos caminhar para
uma deliberação, o Deputado Fernando Zuppo infor
mou que existe um grupo de trabalho que vai tratar no
sentido geral. O requerimento do Deputado Flávio
Derzi propõe que seja especrtico para o Estado de
Mato Grosso do Sul. Quero saber se é possível o se
guinte encaminhamento: quanto a esse grupo de tra
balho, o Deputado Flávio Derzi poderá fazer parte
dele e, por deliberação da Comissão, evidentemente
irá trabalhar as questões referentes ao Estado de
Mato Grosso do Sul, e, quando for apresentado um
relatório, ao final dos trabalhos, haverá um trabalho
feito pelo conjunto e a especificidade no que diz res
peito ao Estado de Mato Grosso do Sul.

Gostaria de ouvir o Deputado o Deputado Flávio
Derzi a respeito dessa idéia.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI- De plano,
considero as observações da proposta do Deputado
Fernando Zuppo perfeitamente viáveis. Agora, o gran
de problema, Sr. Presidente - e aí gostaria que o De
putado Fernando Zuppo entendesse -, é a gravidade
da situação no meu Estado. A opinião pública, os con
sumidores estão exigindo uma ação imediata, por
que, como estamos tomando conhecimento, a Secre
taria de Direitos Econômicos tem intervindo em al
guns Estados no sentido de tabelar o preço máximo.

Considero a proposta de V. ExJ!., Sr. Presidente,
da maior importância e faria até questãd de participar
desse grupo de trabalho que foi criado conforme seu
requerimento. Mas, como o problema é urgente, é es·
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pecífico do Estado, a Assembléia Legislativa de Mato
Grosso do Sul, através do seu Presidente, está solici
tando uma ação desta Comissão e deste Parlamen
tar. Então, peço a gentileza de V. Exªs. para que seja
considerado o requerimento, dadas a emergência e a
seriedade do assunto.

Vejam bem: hoje, para se ter uma idéia, o preço
da gasolina em qampo Grande está sendo comercia
lizado a R$1,499, enquanto, em São Paulo, custa
R$1,09. Dizer que isso que está sendo vendido em
São Paulo é combustível adulterado, é problema de
sonegação tem limite.

Nosso des~jo é democratizar e enriquecer o de
bate, convocando todos os segmentos, as entidades
representativas pe defesa do consumidor, como a
DECON, que é muito atuante. Peço aos meus pares
que haja gentileza e consideração para que o assunto
de Mato Grosso do Sul seja analisado em separado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Deputado Fernando Zuppo, creio que não há
incompatibilidade entre aquilo que V. Ex!!. observou e
o encaminhamento que estamos tentando dar, que se
resumiria - as formas podem ser definidas depois por
V. Ex!!. e pelo Deputado Flávio Derzi - a fazer o traba
lho geral, como já aprovado. Vamos acatar a proposta
do Deputado Flávio Derzi de que Mato Grosso do Sul
tenha essa especificidade, em face daquilo que S.
Ex!!. apontou: exagero e urgência. Quem sabe, nes
sas tratativas de como conduzir, caberá ao Deputado
Flávio Derzi sugerir nos representarem em Mato
Grosso do Sul V. Ex!!. e os demais membros do grupo
já constitufdo, e V. Exªs. deliberarão.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sr.
Presidente" estou de pleno acordo. Vamos trabalhar
em conjunto, vou fornecer subsídios que porventura
venha a cQnseguir sobre o Estado de Mato Grosso e
espero receber o mesmo tratamento.

Portanto, estou de pleno acordo com a proposta
do Deputado Flávio Derzi.

O SR.' DEPUTADO FLÁVIO DERZI - Quero
agradecer ào Deputado Fernando Zuppo a fidalguia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Portánto, Deputado Flávio Derzi, vamos regis
trar que foi. acatado como parte do trabalho a ser.d~

senvolvido por aquele grupo anteriormente constltu I

do, do segUndo requerimento do Deputado Fernando
Zuppo. .

O SR: DEPUTADO FLÁVIO DERZI- Não, não.
O SR: DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Mas

como grupo ,independente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Estou perguntando para ver como seria.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI- Não, não.
Aí seria constituído outro grupo, e faríamos um traba
lho em conjunto, sem dúvida alguma, no sentido de
retroalimentação mútua de informações etc.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Específico. O.k. Então, vamos votar o seu re
querimento, com a dimensão de que vai trabalhar em
conjunto com o grupo já constituído.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI - Perleito.
Entendo até que o grupo de trabalho de Mato Grosso
do Sul será rápido. Queremos finalizar as conclusões
em, no máximo, trinta dias. O grupo de trabalho é
mais complexo, porque tem que analisar todos os
macroproblemas do setor, que são sérios.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Está claro.

Então, em votação.
Os Srs. Parlamentares que estão a favor do re

querimento do Deputado Flávio Derzi, com os aden
dos que são públicos, permaneçam como se acham.
(Pausa.)

Aprovado.
Também sobre a mesa se encontra outro reque

rimento extrapauta, de nº 84/2000, do Sr. Regis Ca
valcante, de realização de reunião de audiência públi
ca, sendo convidados os Ministros das Comunica
ções e do Trabalho, o Presidente da ANATEL e o Pre
sidente da Caixa Econômica Federal, além de outras
autoridades e entidades, a fim de se promoverem a
discussão e o entendimento acerca da cobrança da
COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.

Com a palavra o autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO REGIS CAVALCANTE - Sr.
Presidente, há vários argumentos para a defesa des
te requerimento, até porque vamos ter uma audiênci~

pública com o setor, principalmente da ANATEL. E
que agora caem por terra os argumentos que definem
PIS/PASEP e COFINS como obrigações sociais da
empresa. Essas obrigações. estão sendo argüidas
pelo empresariado quando quer condenar o que cha
mam e definem como custo Brasil.

Essas obrigações sociais são pagas pelo pró
prio consumidor. O que nos revolta e nos indigna é
exatamente o demonstrativo distribuído pel~

EMBRATEL, juntamente com a conta telefônica do
mês, em que se diz com clareza que o usuário da li
nha telefônica, além do serviço de que se valeu, pa-
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gou ICMS, COFINS, PIS, impostos e ta>cas, que totali
zam um percentual muito alto.

Então, o objetivo do requerimento é mostrar a
forma como as empresas hoje tratam a questão das
comunicações após as privatizações, realizando a
audiência pública para esclarecimento por parte das
autoridades deste País, principalmente da ANATEL.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Uma vez encaminhado, em votação.
Aqueles que são a favor permanelçam como se

encontram. (Pausa.)
Está aprovado o requerimento.
Item 3 extrapauta. Requerimento nº 85/2000,

dos Srs. Deputados Agnelo Queiroz, Inácio Arruda e
Paulo Baltazar, de realização de reunião de audiência
pública, tendo como convidados a Presidenta do
IBAMA, o Procurador da República Ale)candre Camãe
de Assis(?), o Promotor de Justiça André Luiz Ca
sal(?), o Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
Almir Martins Bastos, o Presidente da TERRACAP, o
Secretário-Geral das ONGs ambientalh~tas do Distrito
Federal, João Arnolfo(?), e o Assessor Técnico, da 411

Câmara do Comércio Público Federal, Dr. Jorge Cra
vo, a fim de debaterem a implantação da Floresta Na
cional de Brasília, criada por decreto presidencial de
10 de junho de 1999.

Para encaminhar a votação, passarei a palavra
aos autores do requerimento, Deputados Agnelo Qu
eiroz, Inácio Arruda e Paulo Baltazar. Com a palavra o
Deputado Inácio Arruda.

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Sr. Pre
sidente, pergunto se há alguma dificuldade de enten
dimento do nosso requerimento pelo Plenário. Se não
houver, gostaria de entrar diretamente na votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Regimentalmente, não está previsto esse tipo
de consulta. Em requerimento nem sequer há discus
são. Mas V. ExllExa. quer colaborar. Então, em vota
ção.

Os Srs. Parlamentares que são a favor do re
querimento permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
Naquela discussão na audiência pública, suge

rimos que, nesta reunião extraordinálria, discutísse
mos a proposta apresentada pelo Doputado Flávio
Derzi, para a qual acrescentei uma aliternativa, qual
seja, diante da Impossibilidade da vinda do Sr. Renato
Navarro Guerreiro, convocarmos o Ministro Pimenta
da Veiga e deixarmos como alternativa a S. ExIl. de-

terminar que viesse, representando-o, o Dr. Renato
Guerreiro. Deputado Flávio Derzi, é este o requeri
mento? (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Flávio Derzi.
O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI- Quero dei

xar bem claro ao Plenário desta Comissão que temos
o maior respeito, a maior consideração por um colega
que ocupa o cargo de Ministro das Comunicações, o
Deputado Pimenta da Veiga, que tem demonstrado a
maior consideração, o maior respeito para com esta
Casa. Contudo, no momento, estamos impossibilita
dos de convocar o Presidente de uma agência, o que
representa um absurdo. Tenho uma emenda constitu
cional tramitando no sentido de nos dar esse poder,
porque a legislação e nosso Regimento são totalmen
te arcaicos. Podemos convocar um Ministro do Meio
Ambiente, mas não podemos convocar um Presiden
te do Podemos convocar um Ministro dos Transpor
tes, mas não podemos convocar um Diretor-Geral do
DNER. É um absurdo.

Então, quero deixar bem claro o respeito ao Mi
nistro Pimenta da Veiga, mas é o instrumento que te
mos em mãos, Sr. Presidente, para que S. ExIl. deter
mine ao Sr. Renato Guerreiro que respeite esta Casa
e venha prestar os esclarecimentos necessários. É
importante que se diga ao Ministro que esse é um ins
trumento legislativo que estamos tendo para que o Dr.
Renato Guerreiro venha a esta Casa prestar esclare
cimentos sobre o desserviço que a ANATEL vem
prestando ao País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Temos requerimento sobre a mesa com este
objetivo, assinado pelo Deputado Flávio Derzi e por
este Deputado. Portanto, submeto-o à votação.

Concedo a palavra pela ordem ao Deputado Ri
cardo Izar.

O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR - Sr. Presi
dente, em termos mais práticos, acho que o Presiden
te da Casa poderia ligar para o Presidente da
ANATEL ou para o Ministro e acertar a data da vinda
dele, fazendo apenas um convite ao Ministro. Tenho
certeza de que S. Exll. imediatamente determinará a
vinda do Presidente da ANATEL. Em vez de convocar
o Ministro, indiretamente estamos convocando o Pre
sidente da ANATEL. Acho até que não fica bem. Po
deríamos tranqüilamente, em termos mais práticos,
pedirao Presidente que ligue ao Ministro e peça a vin
da do Presidente da ANATEL.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Deputado, temos um requerimento sobre a
mesa, e V. ExI. faz uma ponderação. Solicito ao Depu-
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tado Flávio Derzi e aos demais Deputados que, ex
cepcionalmente, comentem essa sugestão de V.
EXª.: a rigor, está sugerindo a esta Comissão, em vez
de determinar, via convocação do Ministro, a vinda o
Sr. Renato Guerreiro, que acione o Presidente da
Casa, para que isso seja acertado.

Antes de o Deputado Flávio Derzi se pronunciar,
inscreve-se o Deputado Luciano Pizzatto.

- -O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Sr.
Presidente, também assinei o requerimento, com a
deferência do Deputado Flávio Derzi, como coorde
nador do grupo de trabalho. Como V. EXª. e o Presi
dente da Comissão vão conversar com o Ministro Pi
menta da Veiga, S. EXª. poderia entrar na pauta da se
mana que vem, se o Deputado Flávio Derzi assim
considerar. '

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - É outro encaminhamento. Tem a palavra o De
putacto-Flávio-gefzi-.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DERZI - Como
co-autor do requerimento, juntamente com o nobre
Presidente Arlindo Chinaglia e o nobre Deputado Lu
ç:iano Pizzatto, entendo a preocupação de membros
desta Comissão no sentido de que este requerimento
não seja considerado uma hostilidade ao Ministro. Por
isso, fiz a ressalva e preservei a figura do nosso cole
ga Ministro das Comunicações, Deputado Pimenta da
Veiga. Agora, entendo que é uma alternativa a Presi
dência iniciar imediatamente gestões com o Ministro
Pimenta da Veiga, para que S. Exª. determine ao Dr.
Renato Guerreiro o comparecimento a esta Comis
são, enfocando a gravidade dos fatos. Caso o Dr. Re
nato Guerreiro não siga as orientações do Ministro e
não compareça, deliberaríamos sobre o requerimen
to na próxima reunião.

Então, nada tenho a opor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Quero informar ao Plenário que já são sete os
Deputados que subscreveram o requerimento. Creio
que esse também é um elemento a mais, porque o Mi
nistro precisa tomar ciência daquilo que esta Comis
são considerou uma desconsideração, pela atitude
tomada. Então, isso será relatado ao Sr. Ministro, para
que S. Exll• entenda a gênese do requerimento. Sabe
rá que ele existe, saberá da existência deste encami
nhamento por parte da Presidência.

Acho uma boa sugestão do Deputado Luciano
Pizzatto, que, pela sua experiência, encontrou um ca
minho: nã~: falar diretamente com o Ministro, mas di
zer que o requerimento entrará em pauta caso, até a
próxima reunião, isso não esteja adequadamente re-

solvido. Então, penso que a Presidência acatará esse
encaminhamento, que entrará em pauta na próxima
semana. Até lá, serão feitos os contatos para que
aconteça a reunião de audiência pública.

Existe também sobre a mesa requerimento de
autoria do Deputado Fernando Zuppo, de convoca
ção do Ministro do Meio Ambiente, bem como de con
vite à Novartis e à SBPC.

Há aqui uma fundamentação. Em vez de a Pre
sidência ler, proponho que o Deputado Fernando
Zuppo faça o encaminhamento de votação e informe
a todos o conteúdo do requerimento.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sr.
Presidente, há um acordo de cooperação, assinado
entre a Associação Bioamazônica e a empresa suíça
Novartis, que prevê o envio para o exterior de material
genético vivo, em forma de cepas de microorganis
mos.

Pelo acordo, a Novartls terá exclusividade sobre
é:l I,;lIãção-de-produtos a-partir tle microorganismos,
fungos e plantas amazônicas, além do direito de
transferência e uso dos materiais genéticos selecio
nados. Também foi estabelecido que a empresa terá
acesso irrestrito aos dados genéticos, aos processos
de isolamento, aos meios de cultura, às tecnologias
de multiplicação, enfim, a todos os aspectos que en
volvem a exploração da biodiversidade amazônica.
Pasme, Sr. Presidente!

Pr~íos de exploração da floresta amazônica já
estão séndo analisados pelo Ministério do Meio Ambi

/ ente. Existem lá, além desse, mais seis laboratórios
farmacêuticos e sete empresas de cosméticos, que já
se inscreveram e deixaram claras as suas intenções.

Hoje, o jornal Folha de S.Paulo, no caderno
"Ciência", noticia que a Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência pede à Associação Bioamazô
nica os documentos referentes ao acordo firmado
com a empresa Novartis. A SBPC afirma que toda

, essa polêmica instaurada a respeito disso se deve à
ausência de legislação sobre o assunto, porque o pro
jeto de biodiversidade, da Senadora Marina Silva, en
contra-se parado.

É importãnte registrar isso.
Para concluir, Sr. Presidente, proponho a V. EXª.

a convocação de membros do Ministério do Meio
Ambiente que firmaram esse acordo e um convite à
Novartis e à SBPC, para virem discutir conosco esse
assunto, a fim de sabermos qual o benefício que traz
ao País, ao povo brasileiro. Onde está, enfim, a regu
lamentação da lei de biodiveJsidade?

Era essa a minha proposta.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Obrigado, Deputado Fernando Zuppo.

Com a palavra o nobre Deputado Luciano Piz
zatto.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PI2:zATTO - Sr.
Presidente, como é de praxe, nós sab(~mos da boa
vontade do Ministro que está sendo convocado. Eu

-só:;;-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Sr. Deputado, perdoe-me a interrupção. Quero
apenas esclarecer que, como está manuscrito o re
querimento, na hora em que li eu disse que era o Mi
nistro. O Deputado Fernando Zuppo propôs que fos
sem representantes do Ministério.

O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO 
Desculpe, nobre Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - De qualquer maneira,peço ao DepUtaâOFer
nando Zuppo que, sem prejuízo da votação que fare
mos a seguir, junte as cópias dos documentos, para
anexarmos ao requerimento, a fim de que a Comis
são e os demais Deputados, na próxima semana, te
nham conhecimento.

Pelo encaminhamento de V. Ex!., vamos sub
meter à votação.

Os Srs. Parlamentares que são favoráveis ao re
querimento de autoria do Deputado Fernando Zuppo
permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
Passamos à pauta do projeto de 1l3i.
O SR. DEPUTADO RONALDO

VASCONCELLOS - Sr. Presidente, P(~ÇO a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - Tem a palavra o Deputado Ronaldo Vasconcel
los.

O SR. DEPUTADO RONALDO
VASCONCELLOS - Sr. Presidente, gOEltaria de pres
tar um esclarecimento a V. Ext., que diri!~e tão bem os
trabalhos. Atendendo a requerimento do Deputado
Fernando Gabeira, participamos de um debate muito
interessante com a Comissão do MeÍl:> Ambiente e
Recursos Naturais, da Assembléia, L.egislativa do
Estado de Minas Gerais, sobre a questêlo do depósito
ue lixo em que se está transformando () centro-oeste
mineiro, notadamente as cidades de Formiga e Córre
go Fundo. Naquela sessão, o representante da Fiat foi
o único convidado ausente e não se fez representar.
Só enviou algumas cartas formais, qUE) o Presidente
leu.

Eu trouxe para conhecimento desta Comissão
um encarte da revista A Assembléia Informa, regis
trando nossa presença lá e o debate.

Sr. Presidente, peço também a V. EX-. que agili
zemos o novo requerimento do Deputado Fernando
Gabeira para a realização aqui de audiência pública
com os fornecedores da Fiat.

_.~Fica feito o registro formal a esta Comissão da
nossa participação na reunião na Assembléia legis1EF
tiva de Minas Gerais.

Muito obrigado a V. Ex'.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Agradecemos ao Deputado Ronaldo Vascon
cellos por esse trabalho, com os nossos cumprimen
tos.

A Secretaria da Comissão providenciará para
que ocorra a audiência, que também já havia sido
mencionada pelo Deputado Fernando Gabeira.

Tramitação ordinária.
Item 2 da pauta.
O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZArro - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Tem a palavra o Deputado Luciano Pizzatto.
O SR. DEPUTADO LUCIANO PIZZATTO - Sr.

Presidente, tendo em vista a evidente falta de quorum
e havendo prévio acordo, peço a V. Ex·., sem necessi
dade de verificação de votação, que encerre a ses
são.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China
glia) - V.Ex'. vai pedir verificação?

(Intervenção inaudfvel.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arlindo China

glia) - Vou explicar, até porque é uma questão regi
mental.

Se há acordo, a Presidência, encerrará os traba
lhos imediatamente. Caso algum Parlamentar mem
bro da Comissão não esteja de acordo, fatalmente
terá de haver verificação de quorum, que também,
pelos presentes, resultará na derrubada da sessão.

Não havendo nenhum questionamento quanto a
esse acordo, vou encerrar a presel'Jte sessão.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DE EDUCAÇAo, CULTURA
E DESPORTO

Ata da 241 Reunião Ordinária (Audllncla Ptí
bllca), realizada em 13 de junho de 2000

Às quinze horas e vinte e dois minutos do dia
treze de junho de dois mil, reuniu-se a Comissão de
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Educação, Cultura e Desporto, no auditório do Anexo
IV da Câmara dos Deputados, com o objetivo de pro
mover o debate sobre os resultados alcançados pelo
município de Serra - Espírito Santo no combate à
evasão escolar e suas conseqüências, a requerimen
to da Deputada Miriam Reid. O livro de presença re
gistrou o comparecimento dos seguintes Senhores
Deputados: Celcita Pinheiro, Éber Silva, Gilmar Ma
chado, João Matos, Marisa Serrano, Nice Lobão, Pe
dro Wilson e Renato Silva, titulares; e Gastão Vieira,
Iara Bernardi, Joel de Hollanda, Miram Reid, Nilmar
Ruiz, Professor Luizinho e Raimundo Gomes de Ma
tos, suplentes. Compareceu também o Deputado Feu
Rosa Justificou sua ausência a Deputada Maria Elvi
ra. Deixaram de registrar as suas presenças os Depu
tados Ademir Lucas, Agnelo Queiroz, Átila Lira, Boni
fácio de Andrada, Eduardo Seabra, Esther Grossi,
Eurico Miranda, Flávio Arns, Jonival Lucas Júnior,
Luis Barbosa, Nelo Rodolfo, Nilson Pinto, Osvaldo Bi
olchi, Osvaldo Coelho, Paulo Lima, Rafael Greca,
Walfrido Mares Guia, Zé Gomes da Rocha e Zezé
Perrella. O Presidente, Deputado Pedro Wilson, de
clarou abertos os trabalhos, convidou as expositoras,
Senhoras Márcia Lamas (Ex-Secretária Municipal de
Serra - ES)e Hermínia Maria Silveira Azoury (Juíza
de Direito), para tomarem assento à Mesa e, antes de
conceder-lhes a palavra, chamou a atenção dos pre
sentes para as normas regimentais que regulariam o
andamento dos trabalhos. Durante a exposição da
Senhora Márcia Lamas, o Deputado Pedro Wilson
passou a presidência dos trabalhos ao Deputado
Éber Silva. Passando à fase de debates, o Presiden
te, Deputado Éber Silva, concedeu a palavra aos ora
dores inscritos, Deputados Miriam Reid, Feu Rosa,
Gastão Vieira, Nilmar Ruiz e Iara Bernardi, que tive
ram seus questionamentos respondidos pelas expo
sitoras. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
agradeceu a presença de todos, comunicou que a re
união foi gravada e, após taquigrafada, traduzida e
datilografada, passará a fazer parte integrante desta
Ata e encerrou os trabalhos às dezessete horas e
quinze minutos, antes convocando os membros da
Comissão para reunião ordinária, a ser realizada no
dia quatorze de junho, quarta-feira, às dez horas, no
Plenário 10 do Anexo IV da Câmara dos Deputados.
E, para constar, eu, CARLA RODRIGUES DE
MEDEIROS, Secretária, l$ivrei a presente Ata, que
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente, Deputado Éber Silva, e publicada no Diário
da Câmara dos Deputados.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Declaro abertos os trabalhos da presente reunião
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto com o
objetivo de promover o debate sobre os resultados al
cançados pelo Município de Serra, Espírito Santo, no
combate à evasão escolar e suas conseqüências.

Farão a explanação sobre o tema as SI'"" Márcia
Lamas, Secretária Municipal de Serra, Espírito Santo
(Palmas.), e Hermínia Maria Silveira Azoury, Juíza de
Direito (Palmas.), as quais convido a tomar assento à
Mesa.

Antes de conceder a palavra à primeira exposi
tora, chamo a atenção dos presentes para as normas
que regularão o andamento dos trabalhos. O tempo
concedido a cada expositora será de até quinze minu
tos, não sendo permitidos apartes. Terminadas as ex
posições, iniciaremos os debates, sendo que os Srs.
Deputados interessados em interpelá-Ias deverão
inscrever-se previamente. Cada Deputado inscrito
terá o prazo de três minutos para formular as suas
considerações e pedidos de esclarecimentos, estrita
mente sobre o assunto da exposição, dispondo a ex
positora de igual tempo para a resposta. Serão permi
tidas a réplica e a tréplica pelo prazo de três minutos.
Não é permitido aos oradores interpelar quaisquer
dos,presentes.

Esclareço que esta reunião está sendo gravada
para posterior transcrição. Por isso, solicito a todos
que falem ao microfone, citando seus nomes.

Quero parabenizar a Deputada Miriam Reid
pelo, seu trabalho. Nesta audiência pública queremos
alcançar dois objetivo: o primeiro é conhecer a expe
riência e os resultados positivos das medidas legais e
educacionais que permitiram maior presença do alu
nado em sala de aula.

Toda experiência púJitiva pode e deve ser trata
da com efeito demonstralivo e multiplicador, para que
outras escolas de outros,Estados possam vivenciá-Ia,
adaptando-a,ao local, conforme a natureza da região.

O segundo objetivo é esclarecer a proposta, que
foi mal interpretada. Muitos julgaram que o projeto pu
niria os pais, sem o respaldo de experiência anterior.
Por isso, não tinha sentido algum. Houve interpreta
ção equivocada da matéria. Dessa forma, vamos am
pliar o debate sobre ela.

Queremos saudar os dirigentes do Município de
Serra, no Espírito Santo, por essa iniciativa, e a Depu
tada Miriam Reid, que embora seja do Rio de Janeiro
reconhece a importância do projeto. Saudamos espe
cialmente o Deputado Feu Rosa, do Espírito Santo,
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presente à reunião, prestigiando as nOSi,as convida
das nesta audiência pública.

Concedemos a palavra à SI" Márcia Lamas, por
quinze minutos.

A SRA. MÁRCIA LAMAS - Boa tarde a todos.
Inicialmente cumprimento o Presidente da Comissão
de Educação da Câmara dos Deputado1s, Deputado
Pedro Wilson; a Juíza do Primeiro Juizado Especial
Criminal do Município de Serra, DI" Helrmínia Maria
da Silveira Azoury, nossa brilhante parceira, que tem
obtido sucesso com o projeto Pró-Escola, no Municí
pio da Serra; e com muito orgulho cumprimento tam
bém o Deputado Feu Rosa, oriundo da minha cidade,
Serra. É um prazer contar com as presenças de S. EXª
e da Deputada Miriam Reid, do PDT do l=tio de Janei
ro, o mesmo partido do Prefeito Sérgio Vidigal. Infor
mo que sou Vice-Prefeita de Serra.

Sr. Presidente, não exerço mais a função de Se
cretária de Educação desde o dia 31, em virtude das
eleições de 2000, deixando em pleno funcionamento
o trabalho do Pró-Escola.

Tive o prazer e a alegria de conhecer a Deputa
da Miriam Reid, que, na condição de educadora e as
sistente social, ao ouvir falar do Pró-El!)cola, procu
rou-nos para conhecer o programa e tentar transfor
má-lo em lei. Queria parabenizar a Depllltada e dizer
que a evasão escolar, um dos maiores problemas da
educação neste País, é muito discutida em teses e
seminários. Nos meus 23 anos de magistério, vi mui
tas teses, monografias, seminários, ma!!) não encon
trei caminhos e soluções.

O Município de Serra, na região metropolitana
da Grande Vitória, tem 547 quilômetroi) quadrados,
302 mil habitantes e cresceu desordenadamente a
partir da década de 80 em virtude dos glrandes proje
tos industriais ali implantados, como por exemplo a
Companhia Siderúrgica de Tubarão. Com o cresci
mento industrial e econômico veio também o cresci
mento desordenado da população. Grandes bolsães
de pobreza se formaram no Entorno, e Serra é hoje
uma cidade com grande número de alun,r>g fora da es
cola.

Quando assumimos a administração, em 1997,
o nosso desafio era diminuir o grande número de cri
anças fora da escola, pela evasão e pela falta de va
gas. Havia na época 23 mil crianças na mde municipal
de ensino; hoje, quase no final do nosso> mandato, há
34.441 crianças nas escolas, o que re:presenta um
crescimento de 11.441 vagas em três anos de Gover
no, em virtude de investimentos maciços na educa-

ção, com abertura de novas vagas e a busca das cri
anças que estavam abandonando a escola.

A administração anterior enfrentou, no ano tle
1996, quase seis meses de greve do magistério. Prati
camente não houve aulas naquele ano letivo. A nossa
primeira tarefa foi reorganizar a rede escolar, o que foi
feito durante o ano de 1997, por meio de projeto cha
mado Reagindo. No início de 1998, toda a rede funci
onava plenamente, e os calendários das escolas es
tavam regularizados.

Como era o momento de começar uma verdade
ira política de educação, organizamos o nosso projeto
político-pedagógico para o Município, baseado em
quatro pilares. O primeiro tratava dos recursos da
educação. Foi criado o Fundo Municipal de Educação,
em 1997, antes mesmo da criação do Fundef, e a Se
cretaria de Educação gerenciava os recursos.

O segundo pilar foi a ampliação da oferta de va
gas, cujos dados já citei.

O terceiro pilar foi a gestão democrática do ensi
no. Entendemos que a escola precisa ser democráti
ca, com a importante participação da família.

A Constituição brasileira diz que educação é um
direito de todos e dever do Estado e da família. Por
tanto, a escola não caminha sozinha. Se dissermos
que a atribuição dos pais é só matricular o filho na es
cola, não estaremos contribuindo para a solução dos
problemas da educação. É preciso que a escola seja
gerida democraticamente, com a participação da co
munidade.

Dessa forma, o Município viveu um momento
novo com a formação de conselhos escolares. E os
diretores de escolas passaram a ser eleitos democra
ticamente pela comunidade escolar. Os alunos acima
de dez anos, assim como os pais, funcionários e a
comunidade escolhiam o dirigente da sua escola.

O quarto pilar foi a qualificação dos profissionais
da educação. Se queremos educação de qualidade, é
preciso qualificar permanentemente os profissionais
da área.

No ano de 1998, dados relativos à evasão esco
lar nos estarreciam. Não podíamos continuar somen
te realizando seminários para debater tal problema. O
índice de perda de alunos no Município, durante dez
anos, ou seja, até 1998, foi em média de 26%. Esses
números são relativos à evasão e à reprovação esco
lar, sendo que muitas vezes reprovação é conseqüên
cia de evasão escolar. No final de 1998, conseguimos
reduzir esse índice de 26% para 17% + uma redução
grande -, mesmo assim 3.093 alunos abandonaram a
escola naquele ano.
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Dados da Unesco apontam que um aluno evadi
do significa o acréscimo de 15% nos recursos direcio
nados para a área, porque no ano seguinte ele estará
ocupando vaga de uma criança de outra geração, que
vai ficar fora da escola.

Os índices estavam em 6%, muito alto para nós.
No mês de .abril daquele ano recebi telefonema de
uma Juíza do Primeiro Juizado Especial Criminal, que
havia lido matéria sobre os referidos resultados. Tinha
ouvido falar dos índices de evasão e ficou preocupa
da, porque se sabe que criança fora da escola está
nas ruas, e sabemos da violência contra menores nas
ruas do noss(!) País.

A DrA Hermínia, preocupada, procurou-nos para
saber o que era o Pró-Escola - Programa de Comba
te à Evasão 'e Reprovação Escolar-, propondo parce
ria com o Judiciário.

Criou-se, então, um fundo de combate à evasão
escolar, com recursos provenientes do pagamento de
multas relativas a penas alternativas por pequenos
delitos. Esse dinheiro foi usado na compra de cestas
básicas para as famílias de 551 crianças de bairros
carentes, cujos pais haviam sido intimados pela DrA
Hermínia. Desses 551 alunos, 135 não iam à escola,
ou porque tinham de sustentar a família, contribuindo
com o orçamento familiar, ou porque tinham de ficar
em casa tomando conta dos irmãos, para que as
mães - na maioria solteiras, com cinco ou seis filhos
-, pudessem trabalhar.

Assim começou o Pró-Escola. Oconvênio foi as
sinado entre o Tribunal de Justiça, o Primeiro Juizado
Especial Criminal e o Ministério Público. A Drª Hermí
nia passou a intimar as famílias dos alunos, e come
çamos a revolução da educação.

O Presidente da Comissão pergunta se isso não
seria coação. Não é coação. Fui diretora de escola du
rante dez anos, quase a metade da minha vida de
educadora, e a maior dificuldade que enfrentei foi em
relação ao aluno faltoso, aquele que não consegue
atingir os objetivos, cujo pai não vai à escola. A escola
o convida, marca reuniões, mas ele não comparece.

Conversamos a respeito do assunto com a DrA
Hermínia e, com a força da lei, começamos a orientar
os pais e a fazer advertências, mas a Juíza nunca os
puniu. Não foi necessário processar nenhum dos 551
pais. Foram dados a eles trinta dias para regularizar a
situação dos filhos. O nosso trabalho foi paralelo ao
do Poder Judiciário, trabalhando, já com o projeto
Pró-Escola, a questão pedagógica.

Em cada bimestre, além de comunicar ao Judi
ciário a relação dos alunos faltosos, são realizados

seminários regionalizados, envolvendo conselhos de
escola, professores, pais, alunos, comunidade, funci
onários, quando são debatidos os rendimentos dos
alunos. Esse debate tem sido muito importante para o
sucesso do nosso programa. Ontem à noite realiza
mos o primeiro seminário do primeiro bimestre.

Deputada Miriam Reid, quero mostrar os resul
tados do Pró-Escola do ano 2000. No mês de junho
de 1999, 551 pais foram intimados; em junho de 2000,
houve redução de mais de 50% na evasão.

Os pais entenderam o espírito do programa.
Encaminhamos à DrA Hermínia nesta semana uma
listagem com apenas 299 alunos faltosos. Significa
que os pais estão entendendo. A maioria das intima
ções hoje estão sendo feitas a pais de alunos que es
tão vindo do interior ou de outra cidade. A população
do Município tem uma rotatividade muito grande, por
ter caráter industrial.

Outro dado que constatamos: o maior número
de alunos evadidos é das séries iniciais, da 1ª e da 2ª
séries. Fizemos uma pesquisa em 1998, para avaliar
os alunos de 311 série, desse bloco. O rendimento dos
alunos era sempre insuficiente. Essa foi a nossa pri
meira análise do ano 2000. Ontem já vimos, segundo
a análise de rendimentos, que o número de alunos de
3ª série começou a crescer, fruto do Pró-Escola.

Então, não se trata só do retorno do aluno à sala
de aula, porque ele pode estar voltando em busca da
merenda escolar ou porque o pai tem o dever, diante
da nossa Constituição, de prover a educação do seu
filho; o aluno deve ter educação e sucesso na escola.

Portanto, estamos muito felizes de ver uma ex
periência tão simples, a custo zero para os Governos
Federal, Estadual e Municipal. Não foi necessário ne
nhum investimento financeiro nesse programa e hou
ve economia de recursos da ordem de mais de 500
mil reais, o que equivale à construção de uma escola
com quatorze salas de aula.

Dessa forma, os alunos que retornaram à esco
la e não mais a abandonaram não ocuparão vagas de
outros que estão fora das salas de aula. Então, não se
trata apenas de resolver um problema pedagógico ou
econômico. O mais importante é que o aluno evadido,
que teve sua auto-estima aniquilada, ao voltar para a
escola tenha sua auto-estima recuperada.

Queria citar como exemplo o que disse uma cri
ança de 7 anos, aluna de uma escola de periferia. Na
semana passada, visitei a Escola São Marcos, no
Bairro São Marcos, e ao chegar a uma sala de aula
perguntei à Professora: "Como está a freqüência dos
alunos este ano?" A Professora disse: "Está bem. Não
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temos alunos com muita faltas". Um menino de 7
anos me disse: "Secretária, eu quero que a senhora
diga para a Dri Hermínia que um cole!Ja meu que
mora lá na minha rua está doente, com epilepsia" 
disse o nome da doença de forma correta -, "mas ele
está doente só para vir à escola, porque continua
brincando na rua. Diga à Dr4 Hermínia pElra falar com
o pai dele, para mandar o menino para a escola".
Essa é a consciência que começa a sei formar nos
nossos alunos.

Sr. Presidente da Comissão, Deputada Miriam
Reid, Srs. Deputados, agradeço a V. Ex" a oportuni
dade de vir a esta Casa. Na condição de 111 Suplente
de Deputado Federal do Espírito Santo, fico feliz por
estar aqui, por nossas propostas estarem sendo de
batidas no Congresso Nacional. Que este trabalho
possa contribuir para a diminuição da eVíasão escolar
em outros lugares.

Tenho certeza de que o Senado terá sensibilida
de para aprovar a proposta de emenda à. Lei de Dire
trizes e Bases. Desejo que num futuro muito próximo
educadores e autoridades possam ver implantado no
País um programa concreto de resgate das nossas
crianças. Com isso, evitaremos o surgimento de indi
víduos como aquele assaltante que seqüestrou um
ônibus nas ruas do Rio de Janeiro ontem. O jornal O
Globo de hoje divulga a informação de que o pai da
quele jovem foi assassinado, a mãe teve a cabeça ar
rancada e o irmão foi morto na chacina da Candelária.
Com certeza, esse menino foi aluno evadido. Se ele
não tivesse abandonado a escola, tenho certeza de
que hoje não seria um marginal. Para a :sociedade, é
um prejuízo haver criminosos, fruto da nossa própria
perversidade.

Parabéns, Deputada Miriam Reid. V. Ex!! é uma
excelente educadora e assistente social. Estou certa
de que, assim como eu, V. Exll também já saiu de
sala de aula várias vezes para visitar famílias e tra
zer crianças de volta à escola. Espero que todos os
Deputados e Senadores entendam a proposta de V.
ExI e aprovem esse projeto. Dessa forma:, contribuire
mos para que nossas crianças tenham Ulma vida me
lhor.

Segundo Bernardo Toro, a escola só dá certo
quando o aluno nela aprende e é feliz. Queremos que
O nosso aluno seja feliz, assim como toda a popula
ção deste País. Espero que o nosso Pró-Escola se
transforme em lei no Brasil. Agradeço-Ihl:!s pela opor
tunidade. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eber Silva) 
Agradeço à Professora Márcia Lamas a exposição.

Ouviremos agora a srª Juíza de Direito Hermí~

nia Maria Silveira Azoury.

A SRA. HERMfNIA MARIA SILVEIRA AZOURV
- Sr. Presidente, Deputado Eber Silva, SrB Deputada
Miriam Reid, meu conterrâneo, Deputado Feu Rosa,
Srs. Parlamentares presentes e demais pessoas que
muito nos honram estando aqui, inicio minha fala nar
rando uma experiência do passado longínquo. O
grande rei conquistador, chamado Nabucodonosor,
levou cativo para a Babilônia um jovem nobre de
nome Daniel. Um dia, esse rei foi pedir conselho ao jo
vem Daniel, que disse: "Rei, se queres ser próspero,
faça justiça aos necessitados". E o que é a justiça? É
a faculdade de julgar segundo o Direito.

Srs. Deputados, com muita honra, confesso que
fui educadora e também desempenhei a função de
defensora Rública. Conheci a periferia e, desde os pri
mórdios até chegar à Magistratura, vivenciei toda as
dificuldades enfrentadas pelas escolas. O art. 205 da
Constituição Federal diz que a educação é um direito
de todos e dever do Estado e da família. Esse disposi>
tivo tem como objetivo preparar pessoas para exerce
rem a cidadania e, sobretudo, qualificá-Ias para o tI'B?
balho.

Podemos definir cidadania como a condição de
cidadão. Cidadão, por sua vez, éaquele indivíduo-qDe
exercita seus direitos civis e políticos. Sendo assim.
como uma criança evadida pode exercer a cidadania?
Quando se vê um julgador, às vezes, imagina-se que
ele seja uma pessoa repressora. Diante de V. Ex"
está uma pessoa simples que quer ser vencedora jun
to com os muitos alunos evadidos do meu Estado e do
Brasil.

O nosso Estado tem uma posição vanguardista
desde a época do então Presidente do Tribunal de
Justiça, Desembargador Antonio José Miguel Feu
Rosa, irmão do nosso querido João Miguel Feu Rosa.
O Desembargador é um homem de visão e corajosa
mente assumiu o múnus de instalar um juizado espe
cial. Sensibilizados com a evasão escolar e com a vio
lência infanto-juvenil, pensamos nessa parceria.

Restava-me então buscar um meio de prevenir
aquela avalanche de delitos de toda a natureza. Des
sa forma, arregaçamos as mangas e fomos à luta.
Sou uma pessoa muito informal, por isso, sou titular
do Juizado Especial Criminal, que é informal, simples
e célere. Chamei os meus funcionários e propus-lhes
trabalhar para salvar as crianças do Brasil. Parecia
um trabalho muito simples, mas de grande valia. E to
dos foram contaminados por essa emoção.
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o nosso primeiro passo foi mobilizar o Governa
dor do Estado e as autoridades competentes para
instalar uma central de ocorrência dentro do Fórum.
Isso serviu para que uma pessoa vítima, por exemplo,
de lesão corporal ou de ameaça, fosse diretamente
ao Fórum prestar queixa, em vez de ficar pulando de
delegacia em delegacia. Gostaria que entendessem
que não sou contra delegacias, apenas estava preo
cupada com a morosidade, incompatível com um jui
zado célere. Todas as pessoas que chegavam à cen
trai de oc~rr:..ências tinham suas queixas imediata
mente encaminhadas a mim.- Dessa-forma, começa
mos a dar a celeridade exigida pela Lei nE 9.099.

Quando tomamos conhecimento da evasão es
colar, começamos a imaginar que toda aquela violên
cia infanto-juvenil existente na nossa comarca era fru
to dela. Se o 'menino está na rua é porque não está
freqüentando a escola. Com isso, chamamos a Se
cretária Márcia Lamas, nossa grande parceira, para
compartilhar do nosso ideal. Desde o início deixamos
-elaro.quanão_.queríamos dinheiro. mas apenas traba
lho, coragem e disposição de ir à luta.

Comuniquei a iniciativa ao Tribunal de Justiça,
ao Prefeito ~ ao Ministério Público, porque é o Promo
tor quem faz a transação penal para a aplicação das
penas alternativas. Dessa forma, estabelecemos par
ceria entre o Ministério Público, o Executivo do Muni
cípio de Serra, com a participação da Secretaria da
Educação, e o Tribunal de Justiça, representado pelo
Juizado Especial Criminal. Ali traçamos metas.

Formalizamos um contrato de parceria no qual
criamos o fundo de combate à evasão escolar. Por
que criamos esse fundo? Como já disse, fui defenso
ra pública e convivi com pessoas da periferia. Sabia
perfeitamente que elas iam argumentar que não era
possível mandar os filhos para a escola se os pais es
tavam desempregados e não havia o que comer em
casa. Entretanto, já tinha uma resposta em mente. To
das as penas alternativas, decorrentes de transação
proposta pelo Ministério Público, eram mandadas
para esse fundo de combate à evasão escolar.

Vou dar um exemplo para que não restem dúvi
das. Digamos que alguém procurou o nosso juizado
especial porque foi lesado na sua integridade física.
Comparecem à audiência a vítima e·o autor do delito.
O Ministério Público, então, explica o que é.o juizado
especial e propõe o acordo. Em vez de ser processa
do criminalmente, tendo em vista a existência de pro
va material constante do laudo de lesão corporal, o
aUJor, baseado no quanto ganha, é instado a optar por
uma pena alternativa que consiste no pagamento de

um número determinado de cestas básicas destina
das ao fundo de combate à evasão escolar.

As cestas são enviadas ao fundo, que é gerenci>
ado pela Secretaria da Educação, por um represen
tante dos pais dos alunos e outro da comunidade,
para não haver dúvidas na sociedade de que não es
tamos fazendo política partidária. O nosso objetivo é
fazer uma política de combate à evasão escolar.

Em seguida, enviei ofício a todas as diretoras de
escola - contando com a boa vontade da Secretaria
de Educação - e determinei aos pais que compare
cessem ao salão do júri, no Fórum, com a cópia da in
timação, que não tinha conteúdo agressivo, era uma
carta saudável. Caso o pai não aparecesse, ele pode
ria ser processado. Quem diz isso não sou eu. O Códi
go Penal em seu art. 246 dispõe sobre o crime de
abandono intelectual.

Quando os pais receberam essa cartinha de in
timação, compareceram em massa. Olhei para aque
les pais e senti a ignorância que pairava em seus ros
tos. Sei que eles não sabiam o que era Código Penal,
mas eu tinha de ser ·sensível com -aquela situação.
Não pensem V. Ex·' que, quando os pais chegavam,
eu dizia que estava todo mundo em vias de ser pro
cessado. Não foi assim. Chamei os pais e perguntei
se eles sabiam por que estavam ali. A maioria respon
deu que tinha vindo porque havia re"cebido uma inti
mação e estava com medo de ser processada e pre
sa.

Expliquei aos pais que eles estavam ali porque
existia uma parceria que amava e queria salvar os
seus filhos. Disse aos pais que eles tinha o prazo de
trinta dias para regularizar a situação de todos os
seus filhos, porque já havia mandado pediraos direto
res de escola a relação dos alunos, com nome e en
dereço dos pais. Para aqueles que alegassem não ter
recursos para colocar os filhos na escola, seriam pro
videnciadas cestas básicas para sustentá-los, com o
dinheiro arrecadado com as penas alternativas.

Peguei o Código Penal e disse a todos os pais:
"Os senhore.s sabiam que estão cometendo um crime
previsto no Código Penal?" Eles ficaram estarrecidos.
Li então o art. 246 do Código Penal, que, resumida
mente, diz que quem deixar sem justa causa de pro
ver a educação primária do filho em idade escolar re
ceberá pena de detenção de quinze dias a um mês ou
multa. Eles ficaram impressionados. Além disso, dis
se-lhes que reza a Constituição que é um dever da fa
mília a educação e como eles não estavam cumprin
do um dever, eu teria de cumprir a justiça.
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Como disse anteriormente, justiça é a faculdade
de julgar o direito. Se a educação é um direito que os
pais estão obstaculizando, então, a Justiça tem a fa
culdade de julgar. E saliento com muita a:legria e hon
ra que todos os alunos, conforme dito pela Secretária,
voltaram às escolas. Isso me alegrou e m~~ emocionou
muito. Fui a várias escolas explicar aos alunos que eu
não era um bicho-papão. Edisse mais: como os filhos
dos senhores vão competir com o meu em igualdade
decondlÇoes'fEnfãõ;lsso não-é justo.-A.:ltJsti~a serve
exatamente para corrigir os erros.

Durante a madrugada, ficava hora~; planejando
o que fazer para ampliar esse projeto. Quis Deus que
o Tribunal de Justiça me designasse para ajudar a
Vara da Infância e da Juventude. Fui com muita ale
gria, porque para fazer justiça não tenho preguiça.
Chegando lá, verifiquei que havia um processo de
adoção internacional rolando há meses. Um pobre
-'~a.§aL de italianos queria adotar uma pessoa escuri
nha. Cautelosa; ãbricfprocessõ-e-exarrrinei-o-latJdo
para melhor decidir. Estava tudo regular. Virei para o
Ministério Público e disse que estava pronta para sen
tenciar.

Fiquei impressionada de ver um casal de em
presários de boa condição financeira esperando há
seis meses no Brasil para obter uma adclção interna
cional de um menino escurinho. Digo isso porque há
tantas preferências de cor! Não acho isso comum,
porque para mim criança é criança. Naquele momen
to, vi uma grande emoção naqueles pais. Estava fa
zendo uma coisa normal, que faz parte do meu dever,
mas para eles foi um deslumbramento.

Três meses depois, recebi uma carta da Itália
convidando-me, com tudo pago, para assistir à festa
da apresentação das crianças adotadas 110 Brasil. Lá,
ençontrei aquele menino, filho de industriais, bem cui
dado, bem tratado. Aquilo me emocionou muito e me
fez pensar que aquela gente do Primeiro Mundo po
dia ajudar os nossos pobres do Brasil. Fiz uma parce
ria com eles para ajudar a combater a ev,asão escolar
na minha comarca.

Eles perguntaram o que eu queria. Expliquei
que não queria nada para mim, mas parsl aquelas cri
anças das quais cuidamos. Dessa forma, eles manda
ram um contêiner com roupas para fazler uniformes
escolares e máquinas de costura para criarmos uma
oficina onde trabalhariam as meninas que saem da
escola, para não ficarem ociosas na rua. A Secretária
sabe disso. O contêiner foi direto para lá.

Os senhores vêem que não é preciso muito coi
sa. Precisamos de dinheiro Dara fazer esse trabalho?

De maneira alguma. Precisamos de disposição e co
ragem. O Judiciário precisa é de coragem. Nós, polfti
cos e juízes, precisamos de disposição e coragem.
Precisamos arregaçar as mangas. Vamos ajudar. Se
eu fosse contar com o dinheiro, meus amigos, esta
ríamos na estaca zero. Estado pobre, a juíza também
não é rica, a Secretaria de Educação, por sua vez,
também não tem recursos. Então, com o que podía
mos contar? Com a boa vontade.

-Eco muito feliz elllver a sensibilidade desta Co
missão. Todas as menções honrosas que recebi-no
meu Estado divido com os senhores. Divido com V.
ExI, Deputado, divido com a Deputada Miriam Reid,
com todos aqueles que entenderam esse projeto e
com todos os senhores que aqui estão nesta tarde
para ouvir minha experiência.

Não é privilégio meu. Não estou aqui para van
gloriar-me, não. É um privilégio de um conjunto, de
uma parceria; é o privilégio daqueles que se unem por
um objetivo comum. Fico grata e honrada em estar
aqui.

Os senhores mais tarde saberão que estamos
lançando outro projeto na ação social. Vamos traba
lhar com os meninos de rua. Já temos traçado neste
pequeno computador um projeto. Já conversei com o
comando da Polícia Militar, já estamos preparando
policiais femininos para abordar os meninos de rua e
já conseguimos albergues para que esses meninos fi
quem até que descubramos os pais, a fim de que eles
sejam chamados à Justiça para cumprir os dispositi
vos dos arts. 246 e 247 - esse último trata do abando
no moral-, segunda parte deste projeto.

Quanto às penas alternativas, elas são uma fa
culdade da Lei nQ 9.099, uma flexibilidade da leLlden
tifiquei-me muito com esse juizado especial criminal.
Aliás, sou criminalista de formação.

Às vezes a gente é convidada pelo tribunal para
tratar de crimes hediondos. Vou porque nunca consi"
go dizer não, para não me acovardar diante de certas
situações. Estou à frente de processos que Deputa
dos Federais, desta bela e maravilhosa cidade, estão
analisando, no contexto da CPI, como crimes hedion
dos. Eu os estou presidindo, porque muitos colegas
se deram por impedidos. Gosto de fazer esse trabalho
de educação social. É um trabalho que me alegra, re
compensa-me e faz-me feliz.

Estou à disposição dos senhores para toda e
qualquer pergunta que for necessária. Agradeço à
Câmara dos Deputados a oportunidade. Tenho a ale
gria de saber que há Parlamentares imbuídos nesse
ideal.
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Deputada Miriam Reid, V. Exª é uma vitoriosa. A
srª Márcia Lamas também. Mais uma vez repito, os tí
tulos que recebi divido com todos que aqui estão nes
ta tarde. Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eber Silva) 
Antes de passar a palavra aos Srs. Deputados que
formularão os questionamentos à ilustre Secretária e
à nossa querida juíza, gostaria de dar um testemu
nho pessoal.

Na década de 50 estava na segunda série pri
mária, matriculado numa escola pública do Rio de Ja
neiro, no Bairro de Vigário Geral. Estudava na Escola
817, República do Líbano. Um dia o funcionário da
Prefeitura foi à minha casa com uma prancheta fazer
uma pesquisa e perguntou se na família havia alguém
com menos de dez anos. Respondemos que sim. Per
guntou se estava na escola, em qual e o nome da cri
ança. Minha mãe perguntou o porquê das perguntas.
O funcionário respondeu que se a criança não esti
vesse matriculada na escola, o Governador do Esta
do da Guanabara, Carlos Lacerda, ia mandar, por de
creto, a empresa privada onde meu pai trabalhava
cancelar seu pagamento. A coisa é antiga.

Ficamos muito felizes com a parceria do Judici.á
rio com a educação. Se não for com o esforço coletivo
e boa vontade mesmo, com uma dose de coragem,
dificilmente iremos resolver essa questão.

E o fato de ser a Deputada Miriam Reid a autora
desse projeto e da solicitação desta audiência pública
se deve ao fato de que S. Exª é do noroeste do Estado
do Rio de Janeiro; está no eixo do Espírito Santo.
Sentimos lá a mesma situação.

Deixo registrado meu apreço pela Deputada Mi
riam Reid por ter tomado essa iniciativa. Conheço a
luta de S. ExA.

A primeira inscrita para as fazer as indagações é
a Deputada Miriam Reid. A seguir falará o ilustre De
putado Feu Rosa.

A SRA. DEPUTADA MIRIAM REID - Quero fa
lar da minha alegria de estar nesta audiência pública
compartilhando idéias com os colegas Deputados.
Quero aprel?~ntar à srª Márcia Lamas e à Drª Hermí
nia a Deputada Iara Bernardi, Relatora do projeto. S.
Ex!& deu parecer favorável ao projeto e criou a condi
ção de ele ser aprovado na Câmara dos Deputados e
estar hoje tramitando no Senado Federal.

Estamos felizes porque podemos sentir que, na
verdade, o segredo do projeto é um coração totall)1en
te voltado à criança. Uma sociedade que não investe
não se preocupa com as suas crianças, não tem pers
pectiva de futuro melhor. A degradação que estamos

vendo na nossa sociedade é o resultado do desleixo
com as nossas crianças. Queremos, a partir desta ex
periência compartilhada - e por meio da imprensa, da
televisão, do rádio, ela já está sendo propagada pelo
Brasil inteiro -, que haja esforço conjunto de todos os
envolvidos no assunto.

Dos profissionais de educação e dos professo
res já pude ver esse empenho. A Secretária Márcia
Lamas informou que a própria escola mudou depois
desse projeto.

Pergunto então à srª Márcia: o que mudou no
comportamento dos professores? Como são distribu
ídas essas cestas básicas formadas com os recursos
das penas alternativas? Qual é o critério? Qual o con
trole? Quem recebe? Quem não recebe? Isso gera
motivação nas crianças? De que forma ela contribuiu
para o sucesso do projeto? São as perguntas que
faço à Secretária.

Tenho pouquíssimos contatos com juízes. A Drª
Hermínia é uma juíza muito especial. S. Exª trabalha
muito Illais com a visão de prevenir do que somente
de punir e corrigir. Foi esse sentimento que nos deu
condição de ter hoje aqui essa experiência. Pergunto
à Drª Hermínia: qual o volume de penas alternativas?
Qual a quantidade de recursos que advêm dessas
penas?

Queremos que o Brasil todo, ao implantar essa
lei, tenha o compromisso de colocá-Ia em prática. Te
mos de fazer uma combinação para que todo juiz que
receba a listagem dos alunos esteja consciente de
que aquela listagem será a mesma para a distribuição
das cestas básicas adquiridas com repursos oriundos
das penas alternativas.

De que forma poderíamos criar nacionalmente
um programa para dar uma função social às penas al
ternativas? Existiria constitucionalme,lte, ou em nível
mesmo de deliberação interna dos Tribunais de Justi
ça, um mecanismo para que haja uma rede de duas
mil fontes de recursos gerando cestas básicas desti
nadas às crianças, já que temos uns dois mil juizados
especiais criminais no País? De que forma podemos
contribuir para a regulamentação desse fundo e para
a destinação desses recursos?

A miséria e a fome causam a evasão escolar.
Em Brasília, o Governador Cristóvam Buarque criou o
programa Bolsa-Escola. Os governadores que dis
põem de recursos estão disponibilizando nos própri
os orçamentos determinada quantia para esse pro
grama. Por meio das penas alternativas, a custo zero,
podemos transformar esse quadro e, ao mesmo tem-
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po, fazer uma rede nacional, na tentativa de resolver
esse grave problema.

Na verdade, vejo a evasão escolar como uma fe
bre. O organismo reage quando há algum problema,
alterando a temperatura. Na verdade, a febre, em si
mesma, não é nenhuma doença, é um sintoma, é um
sinal. Da mesma forma a evasão escolar é um sinto
ma de que alguma coisa vai mal na vida daquela cri
ança. A criança saudável tem prazer del ir à escola,
ela gosta da escola, quer aprender, estudar, desen
volver-se. Pergunto, então: como é feito o estudo do
motivo da evasão escolar para dar-se o encaminha
mento da solução?

O que falta no Brasil é ação direta nas causas da
evasão escolar. Eé esse também um dos motivos que
me levou a fazer este projeto de lei. Na! medida em
que se cria uma situação de impacto, gera-se toda
uma reação para mudar o quadro. Não podemos con
tinuar apenas com o discurso na questão da evasão
escolar. São necessárias ações como e8sa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado E:ber Silva) 
As perguntas estão divididas em três temas: pedagó
gico, judicial e global.

Vamos começar com a ProtA Márcia Lamas. Se
a professora e a juíza acharem mais conveniente, po
dem anotar as perguntas e depois respondê-Ias em
bloco.

(Intervenção ínaudfvel.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eber Silva) 
Há algum problema?

(Intervenção ínaudfvel.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado E:ber Silva) 
Com a palavra o Deputado Feu Rosa.

OSR. DEPUTADO FEU ROSA - SI'. Presidente,
Deputado Eber Silva, é uma grande emoqão estar ou
vindo a Vice-Prefeita Márcia Lamas, Secretária de
Educação, e a DrA Hermínia Azoury, que est4, hoje
aqui por um motivo singular e extraordinl~rio. E,' aliás,
sempre há motivos singulares e extraordinários rela
cionados com a Juíza DrA Hermínia Azoury.

Acompanhamos o excelente desl~mpenho da
CPI do Narcotráfico, cujo Presidente é o companheiro
da bancada do Espírito Santo, Deputado Magno Mal
ta. A Comissão detectou em todo o Brasil uma série
de problemas que estão colocando o Palis de cabeça
para baixo e impedindo o seu desenvolvimento.

No Espírito Santo, coube à Drll HElrmínia, com
toda a coragem cfvica e força - e há vários juízes im
pedidos de decidir -, sob o peso da sua responsabili
dade, diante do juramento que prestou, decretar a pri-

são preventiva de um grupo de chefes da máfia do
Estado e da máfia nacional. (Palmas.)

Estas não são palavras minhas - e eu seria süs
peito para dizer isso -, mas da imprensa nacional. Di
vulgada a lista de todas aquelas pessoas extrema
mente malignas, a DrI Hermínia teve a coragem de
decretar a prisão preventiva delas. Algumas já estão
na cadeia; outras, foragidas.

A Dra Hermínia é admirada peja comunidade.
Há o outro lado da moeda. A DrA Hermínia, do Judiciá
rio, teve, com a sua competência e cultura, o espírito
de, junto com a Dra Márcia, numa idéia luminosa, bus
car solução para o problema da evasão escolar no
Município de Serra.

O Deputado Gastão Vieira é ex-Secretário de
Educação no Estado do Maranhão. Conversamos em
várias viagens sobre esse assunto e outros. Há mui
tos anos estou acompanhando o processo. Cito o De
putado Gastão Vieira porque S. ExA se preocupou
com isso e também trabalhou nessa questão no Ma
ranhão.

Há muitos anos, desde que cheguei aqui, traba
lho junto com o Senador Eduardo Suplicy o projeto da
renda mínima. Este é um projeto em que me envolvo
teoricamente, como docente, há mais de dez anos.
Trabalhamos no Distrito Federal o problema da renda
mínima no Governo Cristóvam, mas coube à imagina
ção, à cultura, ao trabalho da Profll Márcia Lamas,
como Secretária de Educação do nosso Município, a
maior queda no índice de evasão escolar em todo o
Brasil.

Como cientista, diria o seguinte: esta prova pre
cisa ser repetida para ter consistência científica, se
aceita em 99,5% das vezes, a fim de que fique com
provado de fato se dá certo. O problema é que não es
tamos tratando de ciência pura, mas de ciência apli
cada, que engloba cultura, lei, gerência, administra
ção e vontade política.

A DrA Márcia teve essa idéia a partir de conversa
intelectual com a DrI Hermínia. As duas foram conver
sar com o Prefeito do PDT - não é do meu partido -,
que, talvez por ser médico, possui também grande
sensibilidade social. Juntos, então, arquitetaram esse
plano em favor da criança, num projeto quase impos
sível no Brasil.

Esse plano teórico é muito difícil de ser coloca
do em prática. Contudo, conseguiram implantá-lo com
sucesso, graças a Deus. Fico feliz e orgulhoso de ver
aqui presente esta grande batalhadora que é a Pro"
Márcia Lamas. Há muitos anos trabalhamos em fac
ções contrárias no nosso Município, Serra, no Espíri-
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to Santo. Ela é do PSB, Vice-Prefeita de uma chapa
que concorreu comigo e ganhou. Perdi, mas a área
técnica da educação em prol da criança não teve pre
juízo algum.

Sr. Presidente, acompanhei as exposições e fiz
questão de não me manifestar po exato momento. Afi
nai, sabemos da malícia do Poder Legislativo. A ver
dade é que às vezes falamos determinadas coisas
que, em vez de ajudar, acabamos atrapalhando. Há
uma guerra muito grande na Câmara dos Deputados
e no Senado Federal também. Nós, legisladores, te
mos de ter sabedoria legislativa. Estou começando a
tê-Ia.

Quero agradecer a estas heróicas mulheres.
Elas estão dando o grande passo para resolvermos o
problema sócial do País. Não posso deixar de menci
onar outra coisa. Há alguns dias fiz pronunciamento
na Câmara lastimando profundamente a falta de vi
são do Governo Fernando Henrique Cardoso. Não te·
mos nos Ministérios mulheres e negros. S. EXª é so
ciólogo, tem toda responsabilidade de ser um Ph.D
em sociologia e é conhecido mundialmente. Por que
isso? Porque todos já falam há quinze, vinte anos. O
Deputado Eber falou aqui sobre o assunto. Lembrou
bem que desde a época do Governo Lacerda, no Rio
de Janeiro, já se falava sobre isso. Não tenho nada
contra os diferentes tipos de homens: negros, bran
cos, índios etc. O Governo tem de ter essa visão naci
onal. Esta audiência pública mostra uma série de
conjugações astrais positivas que não podemos dei
xar de citar aqui.

Finalmente, gostaria de fazer uma pergunta à
Secretária Márcia Lamas. Parabenizo-a pelo extraor
dinário trabalho que vem realizando na Secretaria de
Educação e junto ao Prefeito Antonio Sérgio Vidigal.

O Projeto de Lei da Deputada Miriam Reid foi
apresentado com uma visão nacional e municipal do
problema. Estamos num Município de 300 mil habi
tantes. Houve uma queda de mais de 50% na evasão,
sem gasto de dinheiro público;

Ninguém precisou pedir verba aos Ministros Pe
dro Malan, Martus Tavares e José Serra. Ninguém
precisou ouvir qe S. Ex·' que não havia dinheiro para
dar às famílias.

Há municípios de todos os tamanhos. Pergunto,
então: em que nível deveria ser feita a descentraliza-

-ção para haver gerenciamento eficaz? Hoje, no Rio
de Janeiro, a situação é complicada. Como podería
mos, pelo menos, tentar organizar isso na regulamen
tação da lei? Afinal, não tenho dúvida de que essa lei
vai ser aprovada, mas o sucesso da lei depende - fa-

lando de modo mais ingênuo - de um kit de trabalho
adaptado para pequenos e grandes municípios.
Como podemos fazer essa adaptação?

Não sou advogado nem tenho nada a ver com.o
Judiciário. Qual seria o encaminhamento a ser dado
dentro do Judiciário para tornar o projeto realmente
eficaz? Já fiz pesquisa com relação à miséria e à
fome, sou educador, fui professor primário e secundá
rio. Em muitas escola,: .:>esquisei sobre a administra
ção da alimentação escolar. As diretoras diziam que
aquilo não era função dos professores. Isso é um ne
gócio muito sério na Justiça. Conhecemos os corpo
rativismos da Justiça. Conhecemos os nichos seletos
da Justiça onde ninguém coloca a mão. Como vamos
convencer a nova geração de juízes de que isso tam
bém pode ser uma parte do trabalho deles, talvez até
mais importante do que as decisões judiciais em de
terminada vara ou instância?

São essas as perguntas que gostaria de fazer.
Desculpem-me, mas não resisti falar determinadas
coisas aqui. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eber Silva) 
Agradecemos ao Deputado Feu Rosa as palavras.

O projeto - e o Deputado falou isso com muita
emoção - serviu de plano piloto para uma perspectiva
nacional projetada pela Deputada Miriam Reid e rela
tada pela Deputada Iara Bernardi. Agradecemos ao
Deputado Feu Rosa a contribuição.

Tem a palavra o nobre Deputado Gastão Vieira.
O SR. DEPUTADO GASTÃO VIEIRA - Queria

dividir minha intervenção em duas partes. A primeira,
de elogios às Dr"' Márcia e Hermínia.

Vi que é possível, com determinado tipo de me
dida, enfrentarmos o problema da evasão escolar. Se
todos os juízes do Brasil tomassem consciência de
que têm papel importante na solução desse proble
ma, avançaríamos muito. Aliás, até peço à juíza - já
que fez muito bem para nós Deputados - que faça
também na Associação dos Magistrados. Eles são ex·
tremamente ativos, quase me enlouquecem com o
negócio do subteto - querem adicional fora do teto e
estão atrás de mim. Então, gostaria que eles usassem
também essa energia para ouvi-Ia, para que todos pu
dessem seguir esse mesmo caminho.

Sou um Deputado da base do Governo e que
está a cada dia mais perplexo. Ontem, fiz um discur
so, mas ninguém o ouviu, porque o plenário estava
absolutamente vazio. Domingo, estava vibrando com
a vitória do Guga. Fiquei impressionado como se tem
força de vontade. O jogo durou quatro horas. Quando
se quer se consegue. Ontem não consegui dormir
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vendo aquela moça morrer estúpida, brutal e desne~

cessariamente, num episódio que podia ter sido evita~

do se houvesse consciência de que qUElstões sérias
são para serem tratadas seriamente, não pontual
mente. Dormi muito mal. A alegria de domingo foi, na
verdade, a filha da tragédia de ontem.

Quero trazer uma reflexão. Fui Secretário de
Educação durante quatro anos. Meu Estado tinha
86% de evasão e repetência. Não adianta dar renda
mínima às famílias. Não adianta obrigar o pai a botar
o filho na escola. Não adianta dar merenda escolar de
Primeiro Mundo. Não adianta nada se a sala de aula
não melhorar. A tragédia deste País está na sala de
aula. Sei que não falar de professor é um dogma nes
te País, e quem se atreve a quebrar esse dogma é vai
ado em todo lugar, mas aqui cumpro o meu papel. A
maioria dos professores deste País em sala de aula
fingem que estão ensinando, os aluno!:;, que estão
aprendendo e todos nós estamos muito bem, obriga
do. Professor é rei e rainha em sala de atula.

Lançamos no Maranhão um programa de com
bate à evasão chamado Aceleração, qw~ hoje é ado
tado nacionalmente pela Fundação Ayrton Senna.
Um dia, quando era Secretário, descobri que um dos
alunos escolhidos para fazer parte do programa de
aceleração estava no terceiro ano, mas não sabia ler
nem escrever. Fiquei indignado. Demiti a diretora, a vi
ce-diretora e transferi todos os professores daquela
escola. Não podia admitir aquilo. Como pode um pro
fessor não perceber - e ficou três anos na mesma
sala de aula, com os mesmos meninos - que uma cri
ança não sabe ler e escrever. O que era pior, Drª Her
mínia, passava de ano. Provavelmente chegaria à oi
tava série. E essa criança, graças a Deus, foi a melhor
aluna do programa, recebeu um prêmio do Presiden
te Fernando Henrique, beijou a Xuxa e voou de avião
pela primeira vez. Enfim, foi uma coisa fantástica.

O fracasso da educação pública brasileira está
na sala de aula. Se ela não melhorar, não adianta
você incentivar, botar o aluno na sala de aula, porque
o pai vai descobrir rapidamente que aquilo é perda de
tempo. A evasão dá-se pela má qualidadl~ da escola.

Drª Márcia, como V. SI! conseguiu tanto sucesso
na evasão sem mudar os professores, a metodologia
de ensino e o material didático? Como conseguiu
tra,nsformar aquela aula tão chata, que fi:IZia o aluno ir
embora, em boa? Como prendeu o aluno à sala de
aula? Peço-lhe que me explique. Estoucuriosíssimo.
No programa de aceleração houve mudança radical
no comportamento dos professor! i. EIE!S foram trei
nados, os livros mudaram completamenite. Os alunos

trabalhavam com jornal: "Guga venceu em Roland
Garros". Dessa forma davam-se aulas de Matemáti
ca, Geografia, Português. Enfim, fazíamos o aluno ra
ciocinar. O programa de aceleração é exatamente
isso. Houve uma mudança. Pegaram aqueles livros
da FAE e os jogaram fora. Criaram uma metodologia
agradável ao aluno, melhorando a auto-estima. O alu
no dizia que não ia aprender, que era burro, que já ti
nha sido reprovado. Dizíamos a ele que ia aprender,
que era capaz. Se houver interação entre o professor
e o aluno, um gesto de amor do professor que está
ensinando para com o aluno, ele acaba aprendendo.
No meu Estado, eles acabaram aprendendo.

Portanto, estou muito curioso. Não tome a mi
nha pergunta como nenhuma dúvida quanto ao seu
trabalho, pelo contrário. Mas como vocês consegui
ram segurar a evasão sem alterar o ensi
no-aprendizagem, a qualificação dos professores, e
material didático?

Trago, depois de quatro anos como Secretário,
uma coisa na minha cabeça: todo mundo me dizia
que o pai, na área rural do meu Estado, tirava o filho
da escola para ajudá-lo na força de trabalho e na
complementação de renda da família. Disseram-me
tanto isso que resolvi pôr o que diziam à prova. Fiz
uma pesquisa e era mentira. O pai tirava a criança da
escola e dizia claramente que ela não ensinava nada,
era uma perda de tempo. Entre o menino perder tem
po numa escola que não ensinava, era preferível per
der na lavoura com ele. Isso era verdade.

A escola rural do meu Estado era uma casa em
que uma mulher semi-analfabeta, com até o segundo
ano do primeiro grau, ao mesmo tempo em que es
pantava galinha, porco e cuidava dos filhos dela, ten
tava ensinar uma classe multisseriada, sem livro, sem
borracha, sem um banco para aquelas crianças sen
tarem e muitas vezes até sem caderno. O pai tinha
toda a razão. Aquilo era perda de tempo. Ele tirava o fi
lho e levava para o campo. Saí da Secretaria consci
ente de que um pai só tira filho da escola quando ela
não funciona. O problema é grave. Estou-lhe dando
um dado pontual.

Discutimos durante três dias no Parlatino - De
putados de toda a América Latina - o papel da família
na melhoria do aprendizado e na permanência do alu
no na escola, como a família pode trabalhar para evi
tar a marginalidade etc. Durante três dias discutimos
isso e chegamos à conclusão de que esse é um pro
blema extremamente complexo, porque apesar de
eleição democrática, de eleição disso e daquilo, os
pais continuam afastados da escola. Pergunta-se
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para o pai quanto sua escola recebeu de repasse do
MEC. "Ah, não sei". Como você não sabe? "Quem
sabe é a diretora". Professora, quanto sua escola re
cebeu de repasse? "Não sei". Como a senhora não
sabe? "Não sou membro do conselho". Mas a senho
ra não é membro da escola? Como a senhora não
quer sabero dinheiro que recebeu e onde é aplicado?
Então, é um blefe dizer-se que há participação da so
ciedade na escola.

Este País se aterrorizou com medo de umã mo-
• ratória econômica - "a Ásia vai quebrar e o Brasil vai
junto", diziam -, mas nunc.... :...;: aterrorizou com a mo
ratória social que o está levando para uma posição
muito difícil. A moratória social brasileira tem de co
meçar por uma moratÓria da educação, e isso só será
possível quando a sociedade se indignar com o tipo
de educação que temos no Brasil, em que os alunos,
num teste de zero a dez, do Rio Grande do Sul ao

.Am~Ras, só.acertam..até_cjI'lC-9,
Era essa a minha intervenção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eber Silva) 

Obrigado, Deputado Gastão Vieira, do nosso querido
e velho Maranhão.

Tem a palavra a Deputada Nilmar Ruiz.
A SRA. DEPUTADA NILMAR RUIZ - Sr. Presi

dente, demais companheiros, quero parabenizá-los
pelo trabalho que têm feito.

Vejo, como o Deputado Gastão, companheiro já
de algum tempo - fui também por dois anos Secretá
ria Municipal de Educação e por seis anos Secretária
de Estado -, um problema sistêmico na educação no
Brasil. Não podemos pensar na evasão de forma se
parada. No momento em que a educação deixar de
ser assunto apenas da educação e passar a ser tam
bém preocupação da Justiça, já será um avanço.
Entendemos que o problema da educação brasileira
só será dimensionado de outra forma a partir do mo
mento em que tivermos a participação efetiva de to
dos os segmentos. Não podemos ver o problema da
educação como da escola, até porque educação é
algo mais amplo.

Quando vi a exposição, lembrei-me da experiên
cia de um juiz numa cidade do Estado do Tocantins.
Ele também reverte a pena em cesta básica, não com
o fim de usá-Ia para combater a evasão escolar, mas
sim para incentivar a alfabetização de jovens e adul
tos. O adulto que não teve oportunidade de s~r alfabe
tizado recebe a cesta básica para participar de um
programa de alfabetização.

Temos programas de garantia de renda mínima
em nível nacional. Também, como o Deputado Gas-

tão Vieira, não vejo num programa de garantia de ren
da mínima ou em algum programa suplementar, a so
lução para a educação no Brasil. A minha preocupa
ção em relação à lei é se uma medida transformada
em lei vai promover mudanças. A meu ver, a mudan
ça ocorre a partir do interesse e da ação pessoal. Da
mesma forma que a Secretária ea Juíza se interessa
ram em promover uma ação dessa no Município, e o
juiz de Toc~ntinópolis também teve interesse pesso
al, sinceramente não sei se uma lei vai mudar um
comportamento já de algum tempo.

Acredito que a mudança precisa ser feita na sala
de aula. Não acredito que a evasão vá ser controlada
pela lei e de forma impositiva. O pai manda seu filho à
escola com medo, porque o povo morre de medo de
ser preso. Os municípios não precisam nem de lei.
Basta dizer ao seu povo que a juíza mandou, que ele
obedece às determinações. Repito: o povo tem receio
de ser preso, e essa lei é uma imposição.

·A-causa-c:taevasão-é\)tttra. É um grande proble
ma para o Brasil, porque torna a educação mais cara,
torna necessária a criação de outros projetos, como é
o caso do projeto de aceleração da aprendizagem e
outras ações caras, que têm o intuito de reduzir a de
fasagem idade/série, muito grave no nosso País.

No meu Estado, a defasagem idade/série é de
64%, apesar de termos programas de aceleração de
aprendizagem. Sabemos que a causa da evasão é a
falta de qualidade no ensino, é o ensino desvinculado,
éa escola desvinculada da realidade. O aluno hoje na
rua e na casa dele tem muito mais atrativos do que na
escola. As metodologias são defasadas em relação à
vida atual. Acredito que a educação precisa passar
por uma transformação sistêmica. É claro que ações
pontuais vêm minimizar os problemas. Mas ou imple
mentamos uma reforma sistêmica, ou vamos estar
estudando apenas setores e fatos em separado.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eber Silva) 

Obrigado, Deputada. Creio que a Profl! Márcia Lamas
vai aprofundar um pouco o assunto de sua exposição,
no que tange à recapacitação dos professores.

Tem a palavra a eminente Relatora do projeto,
Deputada Iara Bernardi.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, senhores convidados,
quero, como professora, abordar o que o Deputado
Gastão Vieira comentou. Gostaria de saber de que
forma essa demanda apareceu e como trabalharam a
juíza e a Srll Secretária de Eiducação na escola, tendo
em vista o fato de ela não ser atrativa para a criança.
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Eu, como professora, vi muito isso. A criança
não ficava na escola, por não se sentir atraída por ela,
aí apareciam várias demandas. Para a escola ser
atrativa, há muitos fatores que precisam ser levados
em conta. É preciso haver uma direção competente e
um corpo docente motivado. E isso não 19stá aconte
cendo hoje. Há greve de professores por todo o Brasil,
salârios baixos-e falta de motivação--e -de ifIeentivos.

Verifico que, muitas vezes, coloca-l~e a respon
sabilidade da qualidade da educação apl:mas no pro
fessor. Parece que ele é o único que tem de defender
a escola pública neste País. Ele vai para a rua e faz re
ivindicações salariais, muitas vezes, sem o envolvi
mento dos pais, e para que a escola seja boa tem que
haver o envolvimento dos professores, tem que haver
uma direção de escola competente e é preciso haver
estrutura de trabalho. Assim, o aluno permanece na
escola.

O problema da escola, na verdade, não está só
no professor. Há crianças com problemas psicológi
cos, outras que precisam de apoio na árE!a de saúde,
aquelas que têm grande defasagem de aprendizado e
que, por isso, não se adaptam à escola e dela se eva
dem etc. E todos esses problemas devem ter apareci
do para a SrI Secretária da Educação e para a juíza
também.

Não foi só o fato de o pai ser relapso e desleixa
do que fez com que a criança não fosse à escola. Mui
tas vezes, ele manda a criança para a esc:ola, mas ela
não permanece ali pelos mais variados motivos, in·
clusive financeiros, que eu não sei se uma cesta bási
ca resolveria. E essa demanda aparecendo, como a
Prefeitura Municipal, como o órgão executivo a aten
deu?

Trata-se de demandas que apare,cem e que,
muitas vezes, não são corrigidas de forma simplifica
da: salário baixo dos professores, falta de estrutura da
escola, classes superlotadas, professarEIs não capa
citados, todos esses podem ser motivos claros de
evasão. Isso se refere à parte pedagógica, e esse de
bate se deu na Comissão. Se a escola ,é prazerosa,
atrativa, o aluno permanece de qualquer forma. E aí
não deveríamos aprovar esse projeto, porque ele só
abordaria a questão legal de a criança n~io estar den·
tro da escola, deixando de debater os motivos que le
varam a criança a se evadir dela.

Então, quero que a SrI Secretária, como especi
alista da área de educação, responda como atendeu
a essa demanda e a esses questionamentos.

E eu ainda gostaria de saber qual o relaciona
mento da juíza com o Conselho Tutelar da cidade,

porque, na prática, há essa atribuição também. Se
por algum motivo constata-se que a criança não está
na escola, o Conselho Tutelar teria que estar integra
do ao trabalho de fazer a criança voltar para a escola.
Eu não ouvi nenhuma menção a isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eber Silva) 
Ouvidos os questionamentos, vamos voltar a palavra
às ilustres expositoras.-Eu quero deixá-Ias bemA'Lon.:
tade. Se uma ou outra entender de fazer um gancho
da palavra de uma ou de outra, fiquem à vontade, mas
acompanhando as perguntas formuladas especifica
mente a cada setor.

Com a palavra a SrI Márcia Lamas, Secretária
Municipal do Município de Serra, no Espírito Santo.

A SRA. MÁRCIA LAMAS - Na primeira pergun
ta, a Deputada Miriam Reid quer saber o que mudou
no comportamento dos professores e como era feito o
comnn~~em~~ea&.

Em relação ao que mudou no comportamento
dos professores, vale registrar primeiro que, no nosso
Município, a média salarial do professor é de 843 rea
is. E o nosso salário é pago rigorosamente em dia. O
professor recebe o salário no último dia do mês.

Mesmo assumindo o Governo com todos aque
les problemas de cinco meses de greve, o Prefeito é
comprometido com a mudança. Essa foi a marca do
seu Governo, que priorizou a saúde e a educação no
Município. Não existem obras faraônicas no Municí
pio. Não existe desperdício de dinheiro do povo, por
que os recursos são voltados para saúde e educação.

Temos 1.800 professores. Nosso plano de car
reira foi revisado ano passado, e já começamos tam
bém uma discussão de avaliação de desempenho.

Eu não disponho aqui exatamente do número
de professores que ainda são do nível médio, mas eu
tenho um dado recente relativo aos nossos professo
res contratados este ano. Foram contratados 450 pro
fessores e apenas 11 deles não são graduados ou
pás-graduados, são professores com nível médio e
que só conseguiram passar no processo de seleção
devido ao tempo de serviço ou aos cursos que fize
ram na área.

Nosso plano de carreira dá grande incentivo à
qualificação do professor, porque nós trabalhamos
não só com a ascensão, mas também estamos come
çando a discutir a avaliação de desempenho combi
nada com cursos.

Eu disse que nós viemos de uma seminário regi
onalizado. Os seminários regionalizados têm sido os
momentos de reflexão não só dos professores mas
também dos conselhos de escola.
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Eu acho que foi a Deputada ou o próprio Depu
tado que disse que a gestão democrática é difícil, isto
é, o envolvimento da comunidade. Quanto se recebe
do FNDE? Qual o repasse financeiro do Municípjo
para a escola?

Nós temos trabalhado muito de perto, dentro da
escola. Eu venho da escola, como diretora de escola,
professora de sala de aula. E nós temos trabalhado
muito fora do gabinete, indo diretamente às escolas e
procurando estar constantemente promovendo deba
tes com a comunidade, conscientizando-a de que a
escola tem recursos para administrar e que o papel
do conselho de escola não é só administrar os recur
sos e fazer festa junina para arrecadar dinheiro para
ela. O conselho tem de debater a questão pedagógi
ca, tem de debater o rendimento dos alunos.

A avaliação de rendimento dos alunos é feita
nesses seminários internos e regionalizados com os
professores.

Temos promovido essa reflexão e esses deba
tes com o intuito de sensibilizar os professores das
escolas. E os gráficos que as escolas têm preparado
bimestralmente quanto aos números da evasão e ao
rendimento dos alunos, com essa reflexão, têm pro
vocado no professor forte reação. O professor tem
olhado criticamente para esses resultados...

Eu acredito também que essa mudança de ad
ministração no Município, essa quebra que aconteceu
em 1997, a partir do momento da atual administração,
teve grande influência, porque o Prefeito é um traba
lhador, um médico do Município, e a Vice-Prefeita é
uma Secretária, uma professora do Município. Cri
ou-se um elo de confiança e de respeito entre acomu
nidade e o Poder Público.

O Prefeito faz a discussão do orçamento partici
pativo com as comunidades. Mas o que se utiliza não
é aquele orçamento fictício, não. O Prefeito vai à co
munidade. A comunidade discute a obra da escola, a
reforma. Então, esse envolvimento tem ocorrido não
só na questão interna da escola. É a administração
que está chegando, de fato, à comunidade.

Esse conjunto de fatores tem permitido a cria
ção de um elo de ligação entre os profissionais da es
cola. E havia uma grande expectativa. Eu participei de
muitas lutas. Nós participamos juntos com os profes
sores de muitas lutas, de muitos anos, e de muitas
greves. Nós estamos há três anos e cinco meses no
Governo e não houve um dia de greve no Município.

No ano passado, no período dos meses de abril,
maio e junho, o Governador do Estado postergou o
repasse do ICMS. Os municípios tiveram meses difí-

ceis. Nós chamamos o sindicato, conversamos com
os representantes do sindicato, discutimos o decreto
do Governador, porque o salário iria atrasar cinco ou
dez dias. E os professores foram compreensivos.

Então, esse elo tem sido importante nesse en
volvimento da classe do magistério nas mudanças.

Nós não queremos dizer aqui, Deputado, que a
educação do Município da Serra é nota 10. Não que
remos dizer que a educação é a que nós persegui
mos, que nós queremos para o Brasil. Não é isso. Nós
temos lá aceleração de aprendizagem também, mas
nós estamos procurando implementar programas
dentro da escola, como o Programa Merenda de Féri
as. E não temos recursos novos para esse programa.
Fizemos o Programa Merenda de Férias com os mes
mos recursos. O dinheiro deu e sobrou. Para quê? No
período de férias, a criança vai à escola, mantém vín
culo com a escola. E o Deputado Feu Rosa está aqui
para atestar que o nosso Município é pobre. Trata-se
de um Município de muitos bairros carentes, em que a
merenda também é importante para o aluno. Nós,
como educadores, não podemos negar que é a sala
de aula que expulsa o aluno da escola ou garante sua
permanência nela.

E o Município tem desenvolvido outros progra
mas. Aqui foi abordada a violência no Estado do
Espírito Santo. Saiu na revista IstoÉ que Vitória é a
capital mais violenta do País. Serra é um Município vi
olento. Nós estamos debatendo a violência dentro da
sala de aula com um programa pedagógico, com de
bate das disciplinas, e com o ensino religioso, à luz da
Bíblia. A violência começou com Caim e Abel. Em to
das as disciplinas, temos discutido essa questão. Em
História, estamos desvendando os crimes. Então, nós
temos procurado construir coletivamente essa escola
que consegue segurar o aluno.

O índice de evasão foi reduzido a menos de 1%.
O índice de reprovação chegou a 9,3%. Nosso índice
de reprovação é ainda muito alto. Nós estamos traba
lhando no sentido de reduzir a reprovação escolar.
Não queremos simplesmente dizer que obtivemos su
cesso escolar, empurrando nossos alunos, que che
gariam à aI! série sem saber ler. Nós estamos discu
tindo isso com muita consciência. Portanto, o índice
de reprovação não é zero, mas 9,3%, e isso está sen
do discutido.

Normalmente, o conselho de escola é presidido
pelo diretor: O diretor é que sabe o dinheiro que entra
na escola. Ésempre assim. No nosso Município não é
assim. Nós conseguimos um avanço na eleição dos
conselhos de escola no mês de março. Apenas dez
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conselhos são dirigidos por diretor. Nós temos uma
rede com 58 escolas. Os conselhos são dirigidos por
pais, por professores ou por alunos. Em algumas es
colas quem preside o conselho é um aluno do curso
supletivo.

Temos trabalhado na linha de gestã.o democráti
ca verdadeira, porque ela parte dos govE3rnantes que
estão administrando o Município, e ele·s vieram da
base, vieram da rua, da greve, da luta.

Eu fui Vereadora por dois mandatos e, na Câ
mara, eu preguei o discurso da gestão democrática.
Nós aprovamos a Lei de Gestão Democrática, ea teo
ria não pode ser diferente da prática. Por isso nós es
tamos trabalhando nessa linha e com eSisa meta.

Outro programa importante para o Município e
que está contribuindo para combater a Elvasão esco
lar é o dos jogos estudantis regionalizados. Dizia-se
no Município que menino de escola pública não podia
competir com menino de escola particular. Nós des
mistificamos isso agora nos últimos JES, em que a
escola pública foi mais premiada do que! a particular.
E nossos atletas vêm de onde? Do morro, da perife
ria, lá da várzea.

Há, enfim, um conjunto de ações slimdo realiza
das por colegas professores e educador,es que ainda
não representam o ideal. Seria pretensã() nossa dizer
que alcançamos o ideal. Ele ainda está muito longe
de nós. Dizemos que é preciso haver aç6es pontuais.
Nós não podemos continuar apenas com seminários,
debates, teses.

E o envolvimento do Judiciário neSisa ação não
veio na forma de coerção. A juíza deixclu isso muito
claro. As audiências eram de advertência, de orienta
ção, tanto que nenhum pai foi processado. Nós esta
mos conseguindo criar uma consciência de que o pai
precisa cumprir o seu dever, precisa mandar o filho
para a escola. Ea escola precisa a cada dia ser um lo
cai agradável que faça com que o aluno deseje 90nti-
nuar nela. .

Quanto às cestas básicas, como éfeito esse tra
balho? O trabalho é feito através de visitEls às famílias
pelo conselho de cada escola. Nessas ~~sitas, é res
pondido um questionário socioeconômico. Através
desse questionário, definem-se as famOias que serão
cadastradas e que estarão recebendo aSi cestas bási
cas.

O fundo dessas cestas básicas est~i na Secreta
ria de Educação, repassado pelo Poder Judiciário. Eo
diretor da escola administra as cestas b~isicas, que a
família busca na escola. É feito um relatório da entre
ga das cestas com comprovação e assinatura da fa-

mília. Mensalmente é feito um relatório ao Ministério
Público e ao Juizado Especial Criminal. Então, há
todo um controle desse trabalho, porque as cestas
vêm de penas alternativas e é preciso fazer uma pres
tação de contas.

O Deputado Feu Rosa fala de descentralização,
de como regulamentar o programa nos pequenos e
grandes municípios, de como fazer com que o progra
ma realmente possa funcionar. É importante que haja
os convênios. Após a lei, os convênios têm de ser es
tabelecidos, seja entre o Governo do Estado e o Judi
ciário seja entre o Governo do Município e o Judiciá
rio, porque existem as redes estadual e municipal de
ensino. E essa parceria tem de acontecer verdadeira
mente, porque o Poder Judiciário depende do municí
pio em algumas ações. Ele precisa de parceria para
que o programa funcione, para que essas intimações
sejam entregues às famílias. O Judiciário precisa do
apoio da escola e do município para que isso aconte
ça.

Leis existem muitas neste País! Quantas leis
não são cumpridas? Isso vai depender também da
vontade política dos administradores públicos e dos
prefeitos. É preciso que eles se envolvam e haja sen
sibilização para o problema. Assim, esse programa
vai poder contribuir muito para combater a evasão es
colar.

_Aqui nós discutimos as causas da evasão esco
lar. As causas são muitas, são de origem familiar, e a
criança não tem o acompanhamento da família. E
quando acontecem as audiências, muitas vezes nós
ouvimos - não é, Drª Hermínia Azoury - os pais dize
rem que os filhos não obedecem: "Meu filho não me
obedece. Eu mando meu filho para a escola, ele não
me obedece e vai para a rua". Os pais levantam todos
os tipos de questionamentos diante da promotora e
da juíza, e eles são discutidos e encaminhados à juí
za da infância e da juventude. Então, todas as ações
são conjugadas. Existem esforços conjugados de
ações para que o programa, de fato, aconteça.

Nós sabemos que se aprovado o dispositivo vai
virar lei - não sei se em todos os municípios do País.
Está estabelecido no art. 12 da emenda que os direto
res de estabelecimentos de ensino deverão no final
de cada bimestre encaminhar a listagem ao PoderJu
diciário. Isso estará entre as atribuições da escola. A
escola vai cumprir a sua atribuição. Mas, para que de
fato isso funcione, é preciso o envolvimento de todos.

As colegas educadoras, deputadas, fizeram per
guntas sobre os programas de capacitação. Nós en
tendemos que a capacitação é capacitação em servi-
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ços. No nosso programa, nós trabalhamos com vários
outros programas, inclusive com a RENAGESTE, a
Rede Nacional de Gestores em Educação. Nós te
mos trabalhado com diretores, pedagogos e coorde
nadores de turnos das escolas. São grupos de estudo
que se reúnem de quinze em ~uinze dias para troca
de experiências. Nós já estamos no nosso terceiro
ano de Renageste, de debate entre os gerentes da
escola. Nós trabalhamos também num programa de
capacitação dos professores, capacitação de serviço,
com dois encontros semanais de estudos, também
com grupos regionalizados.

Com os'professores, responsáveis pela educa
ção infantil, nós estamos trabalhando também com
grupos de estudos dos parâmetros curriculares da
educação infantil, e a linha de capacitação tem sido
outra, porque não adianta nós levarmos um grande
mestre, reunir 1.800 professores, fazer uma brilhante
palestra e, saindo dali, voltar todo o mundo para a
sala de aula aos mesmos métodos e às mesmas
ações.

Então, o nosso trabalho tem sido na linha de ca
pacitação em serviço, dentro de todas as áreas do en
sino fundamental, da educação infantil e da educação
de jovens e adultos, com grupos de estudo que se re
únem duas vezes por semana e com os gerentes de
escola, de quinze em quinze dias.

A Deputada fala de transformação sistêmica do
nosso sistema de ensino. A LDB agora nos dá o direi
to de proclamar a nossa maioridade. A regra tem sido
o sistema estadual de ensino. O Estado dita as regras,
mas não repassa os recursos. Sabemos que a redis
tribuição do salário-educação de acordo com o núme
ro de alunos que o município atende é uma luta dos
dirigentes da educação. Isso não pode continuar da
forma como está, porque o município fica de pires na
mão, pedindo recursos ao Governo do Estado.

Apenas para se ter uma idéia, o nosso Municí
pio, durante três anos e meio de Governo, só recebeu
660 mil reais de salário-educação para construir uma
escola. Então, o Estado ditava as regras, não repas
sava recursos e o Município ficava sempre assim.
Hoje o Município pode se constituir em sistema e dis
cutir as regras.

Temos um Conselho Municipal de Educação
atuante, cujo Presidente estará em Brasília para a re
união dos Conselhos de Educação do País. Esse con
selho discute a política educacional do Município e
participa conosco do Pró-Escola. Os conselheiros
comparecem aos debates, aos seminários e partici-

pam conosco. Enfim, esse conselho tem toda uma re
presentação da sociedade.

Portanto, as mudanças que estão acontecendo
em Serra não são por acaso. Estão acontecendo devi
do a um conjunto qe ações articuladas que gradativa
mente possibilitam que as mudanças ocorram. Elas
começaram e esperamos que possam continuar por
mais quatro anos - vamos para a reeleição -, porque
sabemos que o grande problema da educação e dos
governos é a descontinuidade administrativa: mu
da-se um prefeito, muda tudo. Muda-se um Secretá
rio, agora vou apagar tudo que está aqui, nada disso
funciona, e começa-se tudo de novo.

Quando assumimos a Secretaria, verificamos
os programas importantes que o Município estava de
senvolvendo. E os que estão dando certo? Vamos
continuar os programas eacrescentar mais. Não hou
ve corte de programas que funcionavam bem no Mu
nicípio.

Espero ter respondido às perguntas e aos ques
tionamentos aqui levantados, que estão possibilitan
do que a educação esteja caminhando para mudan
ças, a fim de que possa atingir aquilo que nós educa
dores desejamos.

O SR. DEPUTADO GASTÃO VIEIRA - Quan
tos professores vocês têm?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eber Silva) 
Obrigado, Profª Márcia Lamas, mas quero pedir licen
ça a V. Sª e à Drª Hermínia Azoury. Estamos sendo
chamados ao plenário, porque a votação é nominal.
Então, vou suspender a reunião por 5 minutos. (Pau
sa.)

Não, ainda não estamos no processo de vota
ção nominal. A informação foi meio acelerada. Vamos
aguardar uma informação melhor. Está apenas come
çando a Ordem do Dia, é isso? (Pausa.)

Então, vamos ouvir a Drª Hermínia Maria Silvei
raAzoury.

A SRA. HERMíNIA MARIA SILVEIRA AZOURY
- Eu vou tentar sintetizar o máximo possível, porque
sei que V. Ex·' têm muitos compromissos. Já vi que
aqui o pessoal anda de milluto em minuto e está fa
zendo mil coisas. O Brasil precisa de gente dinâmica
assim.

Bom, vou tentar reunir as perguntas formuladas
pelos Deputados Gastão Vieira, Nilmar Ruiz e Iara
Bernardi e dar uma só resposta.

Tivemos ultimamente o encontro de juízes de ju
izados especiais criminais de todo o Brasil, no Espíri
to Santo. O encontro foi muito promissor. Foi apresen-
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tado O projeto da Deputada, e S. Ex' tevo o prazer de
participar do encerramento do nosso enGontro.

Vejam bem a importância desse acréscimo na
lei. Se falamos que a educação está numa situação
difícil, imaginem V. Ex·· se não tiver o apolio da Justiça.
Será que não fica mais difícil ainda?

A Deputada Iara Bernardi perguntou sobre o
Conselho Tutelar. Deputada, o Conselho Tutelar está
entrando em ação quando há um problema de ordem
psicológica, ou seja, o pai vem a mim, VElm até a pro
motora e diz: "Meu filho é rebelde, não quer ir à aula".
Daí fizemos uma parceria com a Universidade Fede
ral do Espírito Santo no sentido de que todos os esta
giários de psicologia dessem apoio e suporte a esse
trabalho. Para nós, isso foi um alívio. Não sou psicólo
ga. Tentamos ser ajudadora. Mas psicólo,ga é psicólo
ga!

Então, quando o menino apresenta toda essa
rebeldia, essa problemática, conversamos com o pai
e com o menino, separadamente, e as coisas entram
no eixo, para que o pai não seja punido. O Conselho
Tutelar só vai entrar no caso de abandono moral, que
é o segundo projeto que iremos lançar, previsto no art.
247 do Código Penal Brasileiro.

Agora a relevância desse acréscimo na LDB é
tão grande que V. Ex·· não podem imaginar. Na nossa
reunião de juízes, eles mesmos disseram: "Se não
nos provocarem, não vamos atrás não". Entendeu,
Deputado? Há juízes e juízes.

Apenas acho que se minha função é fazer essas
audiências, digo: "Estou indo, já fiz minhas audiênci
as". Mas se o promotor chega com o pedido da esco
la, das diretoras, ele é obrigado a denunGiar, e os juí
zes vão ter de receber isso. Se isso não é feito, tudo
continua no mesmo marasmo. Estão entendendo? A
importância é essa.

Agora um ponto que eu deixei de enfatizar foi o
apoio que temos recebido de várias instituições. Bus
camos apoio. Ficamos assim e, graças a Deus, temos
recebido apoio. Liguei para a Universidadle, conversei
com a professora da área de psicologia, El ela se colo
cou à disposição. Eu disse: professora, os seus esta
giários são obrigados a fazer estágio conosco. Abono
todos os estágios, e daí iremos separar a. nossa ala e
eles vão poder atender à comunidade es,colar.

Temos também parceria com a Associação dos
Alcoólicos Anônimos, porque há aquele velho proble
ma da violência doméstica. Às vezes as pessoas di
zem: "Ah, eu dei vinte cestas básicas, dei um tapa na
minha mulher novamente. Só vou dar cesta básica e
resolvo tudo". Não é bem assim. Eles d~io as cestas

básicas, mas agora sabem como estamos aperfeiço
ando o nosso serviço. "O senhor é alcoólatra no final
de semana, não é?" Porque tem aqueles que ganham
dinheiro, mas só batem na mulher no final de semana.
Não sei por que mulher apanha; porque é muito frou
xa. Desculpem-me a expressão, porque a mulher tem
que saber se impor, não é? Ainda que o homem este
ja alcoolizado, ela deve procurar a Justiça e sabe que
temos um trabalho nessa área, temos uma central 
vou deixar um livrinho para mostrar a V. Ex" como
funciona a nossa central de ocorrência dentro do fó
rum. Se a mulher for seviciada, ou seja, lesada na sua
integridade física, ela poderá registrar a ocorrência
pertinho de mim - há apenas uma escada entre essa
central e o lugar onde estamos eu e o promotor.

Há dois tipos de violência doméstica: tem aque
le homem que bebe, bebe, bate a semana inteira e
tem aquele que ganha, trabalha, mas só bate no final
de semana. Esses de final de semana têm recursos
para pagar a cesta básica. Então, o que fazemos?
Parcelamos a entrega das cestas, porque cada vez
que ele for entregar, a psicóloga vai também. Aí traba
lhamos com ele. Não é só pagamento. Então, ele vai
ser obrigado a ir dez vezes lá. Dez vezes vai ouvir da
psicóloga, da assistente social e a mulher também é
chamada. Ela é chamada para participar do Grupo
AL-ANON, associação que dá apoio às pessoas víti
mas do álcool.

Temos desenvolvido todo um trabalho social. Se
inserido numa LDB, muitos juízes até vão falar: "Mais
serviço?" Mas vai ser uma bênção! Porque se os juí
zes não forem provocados, eles não tomarão a inicia
tiva, não. Acham que devem fazer apenas o trabalho
do dia-a-dia. Mas esse é fundamental.

A~ora o problema sistêmico foi muito bem ex
posto. E outra parcela, porque nós, do Judiciário, fa
zemos a nossa: levamos os alunos à escola e cobra
mos também dela, ou seja, de dois em dois meses,
nós cobramos das escolas a situação dos alunos.

Pessoalmente, vou até os alunos e, quando vou,
eles me fazem uma série de perguntas. Fico e os dei
xo à vontade. Eles mandam bilhetes fazendo pergun
tas as mais variadas possíveis. Faço esse contato
quase que temporariamente, apesar do meu dia ser
muito turbulento.

Mas digo a V. Ex" nesse instante que a inserção
desse projeto na LDB será para a educação de gran
de relevância, porque só assim o Judiciário terá uma
parceria efetiva, em face da imposição da lei. E quan
do há imposição da lei unem-se todos - as institui
ções e aqueles que gratuitamente querem contribuir.
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Particularmente acho o projeto de grande valia.
Parabenizo a autora do projeto e parabenizo aqueles
da Comissão que entenderam esse objetivo.

Quero ser breve, porque sei que V. Ex·' têm ou
tros compromissos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eber Silva) - V.
EXª entende então como fundamental que o Judiciá
rio participe do programa.

A SRA. HERMíNIA MARIA SILVEIRA AZOURY
- Sim, que ele participe do programa.

O_SR. PRESIDENTE (Deputado Eber Silva) 
Por força de um dispositivo legal.

A SRA. HERMfNIA MARIA SILVEIRA AZOURY
- A partir de un{ dispositivo legal, senão fica difícil.

A SRA. MARCIA LAMAS - Sr. Presidente, pos
so fazer um acr~scimo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eber Silva) 
Pois não, Srt Márcia Lamas.

A SRA. MÁRCIA LAMAS - Só quero dizer que
o programa tem, apoio do Sindicato dos Professores
tkrEspírito Santo;-No--semináfio-de ontem, GUVimQS-a

fala de uma professora sindicalista, da direção do sin
dicato, que está apoiando o programa. Ela estava par
ticipando do seminário, é uma das dirigentes do sindi·
cato e professora de uma escola. Os sindicalistas es
tão juntos conosco neste programa.

É importante o sindicato abraçar uma causa,
juntamente com os dirigentes da educação no Muni
cípio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eber Silva) 
Podemos encerrar a reunião? (Pausa.)

Em. nome da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto da Câmara Federal, agradeço à Profll Már
cia Lamas, Secretária Municipal de Serra, Estado do
Espírito Santo, e à DrlI Hermínia Maria Silveira
Azoury, Juíza de Direito, a vinda a Brasília, a exposi
ção que fizeram e as luzes que trouxeram. Deus as
abençoe...

(Não Identificado) - Amém.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eber Silva)

...nessa caminhada. Quero parabenizar a Deputada
Federal Miriam Reid pelo projeto e também agradecer
à Deputada Iara Bernardi a participação.

Agradeço aos convidados e a todos os demais
presentes'a esta reunião.

Declaro encerrados os trabalhos, convocando
os Srs. Deputados para reunião de audiência pública
amanhã, 14 de junho, quarta-feira, às 10h, no Plená
rio nO 10 do Anexo li, para a apreciação de proposi
ções.

Está encerrada a reunião.

Ata da 2511 Reunião Ordinária, realizada em
14 de junho de 2000

Às dez horas e trinta minutos do dia quatorze de
junho 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 Pedro Wilson. A lista de presença registrou o
comparecimento dos seguintes Senhores Deputa
dos: Ademir Lucas, Agnelo Queiroz, Átila Lira, Bonifá
cio de Andrada, Celcita Pinheiro, Eber Silva, Eduardo
Seabra, Esther Grossi, Flávio Ams, Gilmar Machado,
João Matos, Jonival Lucas Júnior, Maria Elvira, Mari
sa Serrano, Nice Lobão, Osvaldo Coelho, Paulo Lima,
Pedro Wilson, Rafael Greca, Renato Silva, Walfrido
Mares Guia e Zé Gomes da Rocha, titulares; e Agnal
do Muniz, Antônio Joaquim Araújo, Clementino Coe
lho, Fernando Gonçalves, Gastão Vieira, Joel Holan
da, Lídia Quinan, Luiz Bittencourt, Milton Monti, Miri
am Reid, Nelson Marchezan, Nilmar Ruiz, Paulo Mou
rãoL Philemon Rodrigues, Professor Luizinho, Rai
mundo Gomes de Matos, Raimunao -Santos e Rita
Camata, suplentes. Deixaram de registrar suas pre
senças os Deputados Eurico Miranda, Luiz Barbosa,
Nelo Rodolfo, Nilson Pinto, Osvaldo Biolchi e Zezé
Perrella. Compareceram também os Deputados Nor
berto Teixeira e Fernando Marroni. ATA: Havendo nú
mero regimental o Presidente declarou abertos os
trabalhos, dispensando a leitura das atas das reu
niões anteriores, realizadas em 6 e 7 de junho, 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
Presidente informou aos Deputados que nos dias 23
de maio, 12 de junho e 6 de junho de 2000 foram feitas
as Distribuições de Proposições n2s 13, 14 e 15,
conforne cópias distribuídas. Ordem Do Dia: A:

,Matéria sobre a Mesa: Requerimento do Sr. Gilmar
Machado que "requer seja enviado ao Tribunal de
Contas da União pedido de auditoria sobre a
aplicação dos recursos do FUNDEF na cidade de
Vitorino Freire - MA". Submetido à votação, o
requerimento teve aprovação unânime.
Requerimento do Sr. Gilmar Machado - que "solicita a
realização de reunião de audiência pública com a
presença do Presidente da CAPES, Sr. Abílio Afonso
Baata Neves, para discutir problemas relativos ao
pagamento dos tutores do Programa Especial de
Treinamento (PET)". Submetido à votação, o
requerimento teve aprovação unânime.
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Requerimento do Sr. Gilmar Machado - que "solícita
informações ao Sr. Ministro da Cultura sobre os
preparativos brasileiros para a Conferência Mundial
das Nações Unidas sobre Racismo, Discriminação
Racial, Xenofobia e Formas Conexas de Intolerânci
as". Submetido à votação, o requerimento teve
aprovação unânime. B - Proposições sujeitas à
apreciação pelo Plenário da Casa: Umência: 1 
Projeto De Decreto Legislativo NQ 465/2000 - da
CREDN - (MSC NQ 1.444/99) - que "aprova o texto do
Acordo de Cooperação Educacional entm o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Bolívia, celebrado em La PSIZ, em 26 de
julho de 1999". Relatora: Deputada Celcita Pinheiro.
Parecer: favorável. Lido o parecer pela relatora, não
houve quem quisesse pedir a palavra palra discuti-lo.
Submetido à votação, o parecer da relatora teve
aprovação unânime. Prioridade: 2 - Projeto De Lei
Complementar NQ 10212000 - do Sr. Pedro
Fernandes - que "institui Fundo Espe·cial para a
concessão de planos de benefícios de caráter
previdenciário a jogadores profiSSionaisi ae futebol
PREV, e dá outras providências". Relator: Deputado
Zeze Perrella. Parecer: contrário. Retirado de pauta.
Assumiu a presidência dos trabalhos 10 Deputado
Gilmar Machado. Tramitação Ordinária: 3 - Projeto
De Lei NQ 1.866/99 - do Sr. Luiz Alfredo Salomão 
que "dispõe sobre medidas de ação compensatória
para a implementação do princípio da isonomia social
do negro". Relatora: Deputada Celcilta Pinheiro.
Parecer: contrário. Vista ao Deputado Professor
Luizinho. C - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões: Prioridade: 4 - Projeto De
Lei NQ 2.665/2000 - do Senado Federal (PLS Nº
218/99) - que "denomina 'Senador João Calmon' a
Escola Técnica Federal do Espírito Santo - UNED, de
Colatina". Relator: Deputado Joel De Holanda.
Parecer: favorável. Lido o parecer pelo relator, teve
concedida a palavra para discuti-lo 4) Deputado
Osvaldo Coelho. Submetido à votação, () parecer do
relator teve aprovação unânime. 5 - ProjE~to De Lei Nº
2.671/2000 - do Senado Federal (PLS NQ 382/99) 
que "acrescenta inciso ao art. 4Qda Lei nll 9.394, de
dezembro de 1996". Relator: Deputado Átila Lira.
Parecer: favorável. Lido o parecer pelo relator, não
houve quem quisesse pedir a palavra pa.ra discuti-lo.
Submetido à votação, o parecer do relator teve
aprovação unânime. 6 - Projeto De Lei NQ 1.936-A/99
- do Senado Federal (PLS NQ 235/99) - que "institui o
Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão
Arterial e dá outras providências". Relator: Deputado
Agnelo Queiroz. Parecer: favorável. Retirado de

pauta. Tramitação Ordinária: 7 - Projeto De Lei NlI
2.114/99 - do Sr. Saraiva Felipe - que "institui a
co-gestão nos hospitais filantrópicos e universitários
e de ensino integrantes do SUS". Relator: Deputado
Agnelo Queiróz. Parecer: contrário. Retirado de
pauta. 8 - Projeto De Lei Nº 2.453/2000 - do Sr.
Robério Araújo - que "acrescenta inciso IV ao § 2Qdo
art. 13 da Lei nll 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. f2 da Lei nll 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
concedida ao Deputado Osvaldo Biolchi, em
31-5-2000. Retirado de pauta. 9 - Projeto De Lei NIl
3.142/97 - do Sr. Fernando Gabeira - que "dispõe
sobre a obrigatoriedade de aquisição de títulos
publicados no País pelas bibliotecas das instituições
de ensino superior". Relatora:i}eputada-Rita-eamata.
Parecer: Favorável. Lido o parecer pela relatora,
tiveram concedida a palavra para discuti-lo os
Deputados Eber Silva, Rafael Greca, Flávio Ams,
Ademir Lucas, Professor, Luizinho, Átila Lira, Rita
Camata e Marisa Serrano. Os Deputados Marisa
Serrano e Flávio Ams sugeriram a alteração do artigo
1Q do projeto, com a qual concordou a relatora, por
meio da apresentação de duas emendas. Reassumiu
a presidência dos trabalhos o Deputado Pedro
Wilson. Submetido à votação, o parecer da relatora,
com complementação de voto, teve aprovação
unânime. Assumiu a presidência dos trabalhos o
Deputado Gilmar Machado. 10 - Projeto De Lei NQ
594/99 - do Sr. Bispo Wanderval- que "altera a Lei nll

9.696, de 1li de setembro de 1998, que dispõe sobre a
regulamentação da profissão de Educação Física e
cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos
Regionais de Educação Física, a fim de suprimir a
permissão do exercício da profissão aos práticos".
Apensados: PLS nQs 1.116/99 e 1.900/99. Relator:
Deputado Joel De Holanda. Parecer: favorável, com
substitutivo, ao PL nQ1.900/99, apensado, e contrário
ao PL nll 594/99 e ao PL nQ116/99 apensado. Vista ao
Deputado Gastão Vieira, em 3-11-99. Retirado de
pauta. 11 - Projeto De Lei Nº 1.164-A/99 - do Sr.
Sérgio Carvalho - que "denomina 'Aeroporto de Porto
Velho/Governador Jorge Teixeira de Oliveira' o
Aeroporto dePorto Velho, Estado de Rondônia". Re
lator: Deputado Nilson Pinto. Parecer: favorável.
Retirada de pauta. 12 - Projeto De Lei Nll 1.868199 -
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do Sr. Pedro Fernandes - que "inclui no currículo
escolar da educação básica, superior, especial,
profissional e de jovens e adultos a disciplina
'Educação Ambiental', e dá outras providências". Re
lator: Deputado Nilson Pinto. Parecer: contrário.
Retirado de pauta. 13 - Projeto De Lei Nº2.030/99 
do Sr. Geraldo Magela - que "altera os arts. 23 e 55
da Lei n29.615, de 24 de março de 1998, que 'institui
nQrmas gerais sobre desporto e dá outras providênci
as'''. Apensados: PLS n2s 2.207/99 e 2.236/99.
.Relator: Deputado Eduardo Seabra. Parecer:
contrário ao PL 2.030/99 e aos PL 2.207/99 e

, 2.236/99 apensados. Vista concedida ao Deputado
Professor LuiziOho. Reassumiu a presidência dos
trabalhos o DepÍJtado Pedro Wilson. 14 - Projeto De
Lei N2 2.429/20PO - do Sr. Duilio Pisaneschi - que
"institui o 'Dia ,da Televisão"'. Relatora: Deputada
Maria Elvira. P~recer: favorável. Lido o parecer pela
relatora, não houve quem quisesse pedir a palavra
para discuti-lo. ~ubmetido à votação, o parecer da
relatora teve aprpvação unânime. 15 - Projeto De Lei
NR 3.892197 - do :Sr. Marcelo Barbieri - que "dispõe
sobre a oficialização no território nacional do 'Hino à
Negritude"'. Relator: Deputado Gilmar Machado.
Parecer: contrário. Vista concedida ao Deputado
Agnelo Queiróz, em 10-5-2000, que apresentou voto
em separado, favorável. Lido o parecer pelo relator,
não houve quem quisesse pedir a palavra para
discuti-lo. Submetido à votação, o parecer do relator
teve aprovação unânime. 16 - Projeto De Lei Nº
1.178/99 - do Sr. Dr. Hélio - que "assegura
gratuidade da inscrição no vestibular para estudantes
de escolas públicas em universidades públicas".
Apensados: PL n2s 2.116/99 e 2.433/2000. Relator:
Deputado Jonival Lucas Júnior. Parecer: contrário ao
PL n2 1.178/99 e aos PL n2s 2.116/99 e 2.433/2000,
apensados. Lido o parecer pelo relator, não houve
quem quisesse pedir a palavra para discuti-lo.
Submetido à votação, o parecer do relator teve
aprovação unânime. 17 - Projeto De Lei NR 1.196/99
- do Sr. Ricardo Rique - que "dispõe sobre a
concessão de benefício de meia-entrada para
portadores de carteira de doador de sangue em
estabelecimentos que proporcionem lazer e entrete
nimento". 'Relator: Deputado Nilson Pinto. Parecer:
Contrário. Retirado de pauta. 18 - Projeto De Lei Nº
1.219-A/99 - do Sr. lédio Rosa - que "dispõe sobre a
criação do Dia Nacional do Consumidor". Relatora:
Deputada Nice Lobão. Parecer: favorável. Lido o
parecer pe,la relatora, não houve quem quisesse pedir
a palavra para discuti-lo. Submetido à votação, o
parecer da 'relatora teve aprovação unânime. 19 -

Projeto De Lei Nº 2.414/2000 - do Sr. Carlos Dunga
que "denomina 'Palácio dos Rivando Bezerra
Cavalcanti', o edifício sede do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado da Paraíba". Relator: Deputado
Átila Lira. Parecer: favorável. Lido o parecer pelo
relator, não houve quem quisesse pedir a palavra
para discuti-lo. Submetido à votação, o parecer do
relator teve'aprovação unânime. 20 - Projeto De Lei
NR 2.469/2000 - do Sr. José Carlos Coutinho - que
"dispõe sobre reservas das vagas nas escolas
públicas de1 12 e 212 grau para alunos da rede privada".
Relatora: Deputada Esther Grossi. Parecer: contrário.
Retirado de pauta. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente encerra os trabalhos às onze horas e
trinta minutos, antes convocando os Membros da
Comissão a participarem de reunião de audiência
pública, a seguir, destinada ao debate do PL nº
1.643/99, do Senado Federal, que estabelece
reserva de vagas nas universidades públicas para
alunos egressos da rede pública de ensino, no
Plenário 10. E, para constar, eu, ,Carla Rodrigues
de Medeiros, Secretária, lavrei a presente Ata, que
será assinada pelo Presidente, Deputado Pedro
Wilson, e publicada no Diário da Câmara dos
Deputados.

Ata da 261 Reunião Extraordihária (Audiên
cia Pública), realizada em 14 de junho de 2000 .

Às onze horas e quarenta e seis minutos do dia
quatorze de junho de dois mil, reuniu-se a Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, no Plenário 10 do
Anexo /I da Câmara dos Deputados. Alternaram-se
na presidência os Deputados Pedro Wilson e Gilmar
Machado. O livro de presença registrou o compareci- .
menta dos seguintes Senhores Deputados: Ademir
Lucas, Agnelo Queiroz, Átila Lira, Bonifácio de Andra
da, Celcita Pinheiro, Éber Silva, Eduardo Seabra,
Esther Grossi, Flávio Arns, Gilmar Machado, João
Matos, Jonival Lucas Júnior, Maria Elvira, Marisa Ser
rano, Nice Lobão, Osvaldo Coelho, Paulo Lima, Pedro
Wilson, Rafael Greca, Renato Silva Walfrido Mares
Guia e Zê Gomes da Rocha, titulares; e Agnaldo Mu
niz, Antônio Joaquim Araújo, Clementino Coelho,
Dino Fernandes, Fernando Gonçalves, Gastão Vieira,
Joel de Hollanda, Lidia Quinan, Luiz Bittencourt, Mil
ton Monti, Miriam Reid, Nelson Marchezan, Paulo
Mourão, Philemon Rodrigues, Professor Luizinho,
Raimundo Gomes de Matos, Raimundo Santos e Rita
Camata, suplentes. Compareceram também os De
putados Fernando Marroni, Padre Roque, Wilson
Santos e Wellington Dias. Justificou sua ausência o
Deputado Nela Rodolfo. Deixaram de registrar as
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suas presenças, os Deputados Eurico Miranda, Luis
Barbosa, Nilson Pinto, Osvaldo Biolchi e Zezé Perrel
la. O Presidente, Deputado Pedro Wilson, declarou
abertos os trabalhos e informou que aComissão esta
va reunida em virtude do Requerimento dE~ autoria do
Deputado João Matos, com o objetivo do debater a
matéria de que trata o PL nl! 1.643/99, do Senado Fe
deral, que estabelece reserva de vagas nias universi
dades públicas para alunos egressos da rlede pública
de ensino. Em seguida, o Presidente convidou os ex
positores para tomarem assento à Mesa. chamou a
atenção do Plenário para as normas que rc:lgulariam o
andamento dos trabalhos e concedeu-lhes a palavra,
nesta ordem: Senador Antero Paes de Barros (Autor
do Projeto de Lei nQ 1.643/99), Carla Santos (Presi
dente da União Brasileira dos Estudanteis Secunda
ristas), Reitor Roberto Cláudio Frota Bezerra (Presi
dente da Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação), Reitor Francisco César de
Sá Barreto (Vice-Presidente da Associação dos Do
centes do Ensino Superior) e Professor João Monle
vade. Antes de conceder a palavra à Senhora Carla
Santos, o Deputado Pedro Wilson, neces.sitando au
sentar-se, passou a presidência dos trabalhos ao De
putado Gilmar Machado. Dando início à fase de deba
tes, o Presidente, Deputado Gilmar Machado, conce
deu a palavra aos oradores inscritos, Deputados João
Matos, Walfrido Mares Guia, Maria Elvira, Agnelo Qu
eiroz e Wilson Santos, que tiveram seus, questiona
mentos respondidos pelos expositores. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença
de todos, comunicou que a reunião foi gravada e,
após taquigrafada, traduzida e datilografada, passará
a fazer parte integrante desta Ata e encerrou os traba
lhos às quatorze horas e vinte e três minutos, antes
cenvacando os membros da Comissão para reunião
ordinária, a ser realizada no dia quinze de junho, quin
ta-feira, às dez horas no Plenário 10 do Anexoi)1 da
Câmara dos Deputados. E, para constar, eu,
CARLA RODRIGUES DE MEDEIROS, SE~cretária, la
vrei a presente Ata, que depois de lida l:l aprovada,
será assinada pelo Presidente, DeputadO'Gilmar Ma
chado, e publicada no Diário da Câmaral dos Depu
tados.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Pe!dro Wilson)
- Declaro abertos os trabalhos da presemte reunião
de audiência pública decorrente do requ1erimento do
Deputado João Matos, que tem por objetivo debater
a matéria de que trata o Projeto de Lei nl! 1.643, de
autoria do Senador Antero de Barros, que estabele-

ce reserva de vagas na universidade pública para
alunos egressos da rede pública de ensino.

Solicito a todos os Srs. Deputados, Senadores"B
convidados que tomem assento no plenário.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr.
Presidente, sem querer prejudicar o andamento dos
trabalhos, solicito a V. Exa. que inclua entre os exposi
tores o Prof. João Monlevade, mesmo que o seu tem
po seja menor que o dos demais expositores. Apre
sento esta sugestão porque o Prof. João Monlevade
tem uma proposta antiga com relação à matéria.

É o apelo que faço a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)

- Aceitamos a indicação do Deputado Gilmar Macha
do e vamos convidar o Prof. João Monlevade, em
substituição ao Secretário de Educação do Ensino
Superior, que não virá, conforme expôs em sua justifi
cativa.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Mui
to obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
.... Convidamos a tomar assento à mesa a Sra. Carla
Santos, Presidente da União Brasileira dos Estudan
tes Secundaristas; o Senador Antero de Barros, autor
do Projeto de Lei nll 1.643; o Dr. Ulysses de Oliveira
Panisset, Presidente do Conselho Nacional de Edu
cação, representado pelo Conselheiro Roberto Cláu
dio Frota Bezerra; o Sr. Emídio Cantídio de Oliveira Fi
lho, Presidente da Associação dos Docentes de Ensi
no Superior, representado pelo Vice-Presidente, Rei
tor Francisco César de Sá Barreto; o Prof. João Mon
levade e o Sr. Wadson Ribeiro, Presidente da União
Nacional de Estudantes - UNE.

Antes de conceder a palavra ao primeiro exposi
tor, chamo a atenção dos presentes para as normas
que regularão o andamento dos trabalhos: o tempo
concedido a cada expositor será de até quinze minu
tos, não sendo permitidos apartes nesse período. Ter
minada a exposição, iniciaremos os debates. Os Srs.
Deputados interessados em interpelar os expositores
deverão inscrever-se previamente junto à Secretaria,
tendo preferência os membros desta Comissão. Cada
Deputado inscrito terá o prazo de três minutos. Serão
permitidas a réplica e a tréplica também pelo prazo de
três minutos.
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Esclareço ainda que esta reunião está sendo
gravada para posterior transcrição e, por isso, solicito
a t~dos que falem ao microfone.

Registro as presenças do ilustre Deputado João
Matos, Relator do projeto de lei nesta Comissão, e do
autor, Senador Antero de Barros..

Tendo em vista suas atividades no Senado,
onde é membro da Comissão de Ética, que está avali
ando o caso do Senador luiz Estevão, concedo a pa
lavra primeiramente ao Senador Antero de Barros,
autor do projeto e a quem saudamos pelo trabalho an
terior na Câmara dos Deputados, sempre vinculado
às lutas sociais do Brasil, especialmente no Mato
Grosso.

Antes, porém, quero dizer que se encontram
com a nossa assessoria pareceres da Consultoria le
gislativa e de outros assessores sobre esse tema,
com diferentes ~nfoques.

Com a palavra o nobre Senador Antero de Bar-
ros.

o SR. SENADOR ANTERO DE BARROS - Sr.
Presidente, Deputado Pedro Wilson, demais compa
nheiros da Mesa, saúdo especialmente o Prof. João
Monlevade, que é do meu Estado, Mato Grosso, e a
Presidente da União Brasileira dos Estudantes Se
cundaristas.

Vou tentar apresentar, em quinze minutos, as
motivações que me levaram a apresentar esse proje
to no Senado Federal

Inicialmente, Sr. Presidente e demais membros
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da
Câmara dos Deputados, quero dizer que esse projeto
teve origem em debate que fiz não com sindicatos de
especialistas, não foi discutindo com mestres da edu
cação que tive a oportunidade de elaborar esse proje
to durante a campanha eleitoral de 1998, mas, sim,
com o sindicato de taxistas.

Ao final de uma reunião na minha cidade, Cuia
bá, dois taxistas me procuraram, um deles dizendo
textualmente o seguinte: "Eu me considero um pai fra
cassado, consigo receber em torno de 800 reais por
mês de féria," -lembro-me muito bem de que ele usou
essa expressão - "a minha filha passou no vestibular
de Medicina, e eu não tenho condições de manter mi
nha filha estudando". levei o problema para discutir
com a minhà assessoria, e essa conversa culminou
com a apresentação desse projeto.

Tenho a convicção de que o ensino brasileiro
está organizado de forma extremamente perversa, o
melhor ensino no Brasil sempre é oferecido a quem
pode pagar. Sou um defensor da escola pública, de-

fendo que se invista e melhore o ensino fundamental
e o ensino médio, mas esse projeto trata do acesso
às universidades públicas.

Não estou afirmando que não temos boa escola
pública no ensino fundamental e no ensino médio,
mas, no geral, o melhor ensino fundamental é ofereci
do hoje pelas escolas pa !'ticulares, o que é uma pena.
Isso não ocorria com a minha geração. Estuda na es
cola particular quem pode pagar. A melhor universida
de é a pública, ainda é - sublinho este "ainda é" como
uma necessidade de apoiarmos outras questões no
debate sobre a educação, como a autonomia univer
sitária e a urgência de investirmos mais na área de
ciência e tecnologia.

A melhor universidade é a pública. E não consi
deraria que é gratuita; é gratuita em relação a quem a
freqüenta, mas não em relação à sociedade. É fre
qüentada majoritariamente nos cursos que, após a
graduação, oferecem melhor remuneração; é fre
qüentada também majoritariamente por quem, duran
te o ensino fundamental e médio, estudou na escola
particular. Isso vem causando injustiça no acesso à
universidade pública.

À época em que apresentei o projeto, os dados
do Ministério da Educação disponfveis mostravam
que 77% dos que concorrem ao exame vestibular no
Brasil vêm da rede pública e que os 23% restantes
têm origem na rede privada. Os 77% oriundos da rede
pública preenchem 45% das vagas, e os 23% que
vêm da rede privada ficam com 55% das vagas. Mas
essa análise leva em conta todos os cursos da univer
sidade pública. Nos cursos que oferecem melhor re
muneração, que vou citar mais adiante, a diferença é
gritante.

Traduzindo esses percentuais para números re
ais de 1999, quando da apresentação do projeto, seri
am mais ou menos estes dados: 600 mil vagas dispu
tadas; 440 mil da rede privada concorrem, 330 mil são
aprovados; 1 milhão e 300 mil da rede pública concor
rem, 270 mil são aprovados. Também segundo dados
de 1999: 125 mil vagas deixaram de ser preenchidas
nas universidades particulares, o que é uma compro
vação de que esses 1 milhão e 300 mil não tinham re
almente condições econômicas e financeiras para
preenchê-Ias; provavelmente, o excedente da concor
rência da rede privada preencheu outras vagas.

Os dados atuais estabelecem que o estudante
da rede pública tem hoje uma chance em 104, en
quanto o estudante da rede privada tem uma chance
em nove - é essa a diferença. O projeto não estab.ele
ce a igualdade, mas uma reserva de 50% das vagas,
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quando 77% dos concorrentes são da redl3 pública. O
ideal seria que pudéssemos oferecer 17%, mas fui
alertado pela Assessoria Jurídica do Senado no senti
do de que, para que houvesse a constituc:ionalidade,
teria de me limitar a 50% em todos os cursos.

Se o projeto for aprovado, o aluno da rede públi
ca, que hoje tem uma chance em 104, terá uma chan
ce em 41. Isso, portanto, diminui bem a diferença e
aumenta a possibilidade do acesso. O da rede priva
da, que hoje tem uma chance em nove, continua com
uma situação tranqüila, porque vai ter uma chance
em quatorze. Esses dados são de levantê:lmento feito
pela revista Veja.

Quando da apresentação do projet'D, ouvi mui
tas críticas, até de setores que não esperava. Mas,
paciência, ouvi. Algumas delas vou tentar responder
agora.

Quanto à afirmação de que não rei30lve o pro
blema da educação básica e do ensino médio, parci
almente concordo, até porque o projeto não tem o ob
jetivo de resolver o problema do ensino fundamental e
do ensino médio, mas traz uma condição para melho
rar a escola pública no ensino fundament,al e no ensi
no médio. Isso porque, na medida em que assegura
mos a reserva de vagas, haverá procura e uma volta
para a escola pública por parte daqueles, estudantes
da classe média brasileira, cujos pais fa2:em enorme
sacrifício para mantê-ias na escola particular. E vol
tando a classe média para a escola públic:a, é eviden
te que vai aumentar a pressão necessária, salutar e
democrática para que o ensino fundamental e o ensi
no médio continuem melhorando no Brasil. Haverá,
no nosso entendimento, valorização do ensino funda
mentai e do ensino médio.

Outra questão apresentada e que vencemos no
Senado Federal dizia que o projeto era inconstitucio
nal. Essa afirmação se baseava em dois artigos da
Constituição que, em nosso entendimento e também
no entendimento do Senado, são exatamente os que
garantem a constitucionalidade da proposta.

Diz o art. 206:

Art. 206. O ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola;

Os números e os percentuais qW3 apresentei
mostram claramente que os alunos da I~scola públi
ca não têm a mesma igualdade de acesso. E a
questão da permanência também é um debate que
temos de travar, e não apenas no que se refere ao

financiamento do ensino superior para as escolas
particulares, mas também ao financiamento aos de
partamentos de assistência ao estudante das uni
versidades públicas.

O inciso V do art. 208 estabelece o seguinte:

Art. 208. O dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a garan
tia de:

V - acesso aos níveis mais elevados
do ensino, da pesquisa e da criação artísti
ca, segundo a capacidade de cada um.

Pergunto: o Estado está cumprindo essa obri
gação de oferecer igualdade de condições ao aluno
da escola pública no acesso? Alguns promotores de
justiça e juízes federais deste País já tiveram até o
entendimento de que era desnecessário o projeto,
porque a situação atual é que fere a constitucionali
dade ao não assegurar os direitos dos alunos da es
cola pública. Alguns juízes federais já deram parecer
no sentido de que as universidades federais, inde
pendentemente da aprovação do projeto, devem
cumprir essa reserva de 50% das vagas para os alu
nos das escolas públicas.

Quero dizer que pessoalmente mantenho a con
vicção de que é preciso uma deliberação do Congres
so Nacional. O Senado já o aprovou; se a Câmara dos
Deputados também o aprovar, teremos inaugurada
uma tentativa r:!E. corrigir essa injustiça.

A outra crítica era a de que essa seria uma ação
afirmativa, e não vejo isso como crítica, mas como
uma necessidade. É necessário realmente enfrentar
mos o debate da ação afirmativa, e isso não é inédito
no Brasil. Temos ação afirmativa tramitando no Con
gresso Nacional e estabelecendo percentuais de até
4% para deficientes físicos em empre~as com cem
funcionários. É uma ação afirmativa? E. É necessá
ria? É. A sociedade negra americana se organizou
com base no sistema de cotas no mercado de traba
lho e nas universidades. Então, acredito que essa crí
tica, em vez de se apresentar como tal, mostra a ne
cessidade de o Brasil estabelecer essas ações afir
mativas.

É evidente que estou lutando pela aprovação do
meu projeto e, para tanto, estou pedindo a compreen
são dos Parlamentares. Caso seja aprovado, evitará a
privatização da universidade pública. E essa, acredi
to, é uma questão fundamental, da qual não nos po
demos esquecer, porque sem o projeto - não se ilu
dam - a sociedade irá às ruas pedir a privatização da
universidade pública.
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Por que tenho a convicção de que a sociedade
irá às ruas? Vou mostrar aqui os dados da Fuvest ano
a ano.

Em 1980, a escola pública tinha 48,2, e a escola
privada, 39,6; em 1987, 35,5% da escola pública e
54,5% da escola privada; em 1990, 26,8% da escola
pública e 62,9% da escola privada; em 1995, 23,9%
da escola pública e 66,5% da escola privada; em
1999, 19,8% da escola pú1::ltica e 73,1% da-escola pri
vada; em 2000, 18,2% da escola pública e 75,3% da
escola privada.

Se analisarmos especificamente o curso de Me
dicina da Fundação Universitária para o Vestibular 
FUVEST, verificàremos que 89,7% dos alunos são da
classe A. É um preconceito de classe que está arrai
gado na socieqade brasileira e que não se percebe
muito. É como sé nos dissessem o seguinte: filho de
pedreiro, pedreiro; filho de carpinteiro, carpinteiro; fi
lhO de doutor, doutor. Acho ótimo que o filh<fdo doutor
seja doutor, mas os filhos do pedreiro e do carpinteiro
devem ter a chance, bancada pelo Estado, de serem
doutores. Essa é a questão fundamental.

Considerando-se dados de hoje, 75,3% dos uni
versitários freqüentaram a escola privada. Os núme
ros aumentam ano a ano. Ou tomamos uma posição
pública em defesa da universidade pública, reservan
do também ao pobre o direito de estudar e não ape
nas de pagar imposto para sustentar a universidade
pública - pobre também paga o imposto para susten
tar a universidade -, ou privatizamos a universidade.
O discurso ficará fácil. Por que o Estado vai manter
uma universidade privada para sustentar majoritaria
mente quem pode pagar? Ou alteramos essa situa
ção, ou vamos assistir à privatização da universidade
pública.

Apresento alguns dados sobre os cursos de me
lhor remuneração. Direito, na Fuvest, 80,8% da rede
privada, 13% da rede pública; Medicina, 89,7% da
rede privada, 6% da rede pública; Direito, na Universi
dade Federal, do Mato Grosso, 92,11 % da rede priva
da, 7,8% da rede pública; Jornalismo, 92,5% da rede
privada, 7% da rede pública. Entretanto, na universi
dade do m~u Estado, Mato Grosso, 52,3% do total
são da rede pública e 45,7%, da rede privada. Verifi
camos a diferença de classe exatamente nos cursos
de melhor remuneração. Por exemplo, se analisarmos
o curso de Secretariado - não estou dizendo que o
curso de Secretariado não seja importante - e Biblio
teconomia, a esmagadora maioria é de alunos vi'ndos
da rede pública. Entretanto, nos cursos de melhor re
muneração, há uma esmagadora minoria.

É atualíssima a letra de Lúcio Barbosa, e a cita
mos trocando escola por universidade: Tive a oportu
nidade de escrever um artigo no Correio Braziliense
com o título "Apartheid à brasileira", pois considero a
situação da educação um apartheid. Relembro a le
tra da música do poeta Lúcio Barbosa, cujo título é
"Cidadão":

Tá vendo aquele colégio, moço?
Eu também trabalhei lá.
Lá eu quase me arrebento
Pus a massa, fiz cimento
Ajudei a rebocar.
Minha filha inocente
vem pra mim toda contente
Pai vou me matricular.
Mas me diz um cidadão
Criança de pé no chão
aqui não pode estudar.

Essa letra é uma síntese do que ocorre na uni
versidade pública brasileira. O projeto não corrige
toda a situação da educação, nem resolve todo o
problema do ensino médio - também não existe nin
guém que consiga fazer um só projeto que resolva
tudo isso -, mas democratiza o acesso à universida
de e mantém algo fundamental para mim: a universi
dade deve ser pública, democrática, de qualidade,
oferecida para todos os brasileiros, inclusive para os
filhos dos trabalhadores.

Tenho orgulho de ter sido, durante todo o perío
do em que oprojeto ficou na berlinda, apoiado ou criti
cado por pessoas da qualidade de Emir Sader, do
Prof. Gadote, do jornalista Gilberto Dimenstein e de
outras pessoas importantes do cotidiano brasileiro
que tiveram a oportunidade de se manifestar sobre a
matéria.

Portanto, foram essas as motivações que me le
varam a apresentar o projeto. Encerro pedindo nova
mente o apoio desta Casa, desta Comissão, por estar
convicto de que isso será importante para a educação
superior brasileira.

O SR. P'RESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Agradecemos a presença e a exposição do Sena
dor Antero de Barros, autor do projeto.

Convido o Deputado Gilmar Machado para as
sumir a presidência dos trabalhos, mas antes comuni
co aos Srs. Deputados que hoje teremos a votação,
ou pelo menos aapreciação inicial, do Plano Nacional
de Educação - PNE no plenário. Os Deputados que
quiserem participar do debate terão de se inscrever
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por volta das 14h. Vamos articular, para hSlver o maior
número possível de Deputados vinculadcls à educa
ção participando do debate.

Mais uma vez manifesto o meu agrado por esta
audiência pública requerida pelo ilustre Helator, De
putado João Matos, que está atento às proposições,
às emendas e ao debate, para chegar a um relatório
que será votado nesta Comissão. Agradeç;o a todos a
presença e peço desculpas por ter de me retirar. O
Deputado Gilmar Machado presidirá esta audiência
pública.

Passo a palavra à Sra. Carla Santos, Presidente
da União Brasileira de Estudantes Secundaristas,

ASRA. CARLA SANTOS - Bom dia, Srs. Depu
tados, Srs. Parlamentares, estudantes. AIJradeço es
pecialmente a presença ao Grêmio Estudantil do Se
tor Oeste, sempre presente nas lutas om Brasília.
AgradeÇ.Q.B.OaDJ[etores da União B1a.~i!~iI'a, ao..Presi·
dente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
ao Senador, às personalidades presentes e principal
mente a esta Comissão, que se vem envolvendo na
tão importante tarefa de democratizar os debates na
Câmara dos Deputados, tornando-os da fato mais
amplos, de forma a possibilitar um melhor encami
nhamento dos projetos apresentados na Câmara. A
Comissão de Educação, Cultura e Desporto está de
parabéns pelo trabalho exemplar que vem desenvol
vendo nesta Casa nos últimos tempos.

A União Brasileira dos Estudantes Secundaris
tas, entidade nacional, representa quase um terço da
população brasileira, é a maior entidade da América
Latina e já vem defendendo a reserva de 'Vagas há al
guns anos. Desde 1993, a União Brasilleira debate
essa questão e agora, no seu 33!l congresso, no qual
fui eleita, reafirmou essa posição de reselvar no míni
mo 50% das vagas nas universidades públicas, por
curso e por turno, obrigatoriamente para. estudantes
que cursaram o ensino fundamental e o médio em es
colas públicas.

Vimos debatendo o assunto há bastante tempo
com outros setores, com a Confederaç,ão Nacional
dos Trabalhadores na Educação - CNTE, com a
Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições
Federais de Ensino Superior - ANDIFES e com a
Associação Nacional dos Docentes do Ensino Supe
rior - ANDES, no sentido de ajustar um pouco a atual
distorção social nas universidades públic:as quanto à
democratização do acesso por parte dos I~ndidatos.

Se avaliarmos a situação do ensino superior, do
ponto de vista das universidades e dos candidatos,
como bem disse o Senador Antero de Barros, perce-

beremos a tremenda distorção que há na disputa en
tre os estudantes de escolas pagas e os estudantes
das escolas públicas. Hoje, somente 1% da socieda
de brasileira tem acesso ao ensino superior, sendo
que, deste 1%, 74% das vagas nas instituições são
oferecidas pela rede particular, ou seja, pelas univer
sidades pagas, e somente 26%, pela rede pública.
Por aí percebemos o tamanho da expansão do núme
ro de vagas nas universidades particulares, em detri
mento da expansão de vagas nas universidades pú
blicas. Esses são dados de 1998 do Instituto Nacional
de Estudos Pedagógicos -INEP.

Quanto à expansão no ensino superior, 15,9%,
ou seja, 205 mil e 725 vagas foram abertas em 1998
nas universidades públicas, enquanto nas universida
des pagas, 43,8%, isto é, 570 mil e 306 vagas foram
abertas. Percebe-se que o ensino público brasileiro
corre o sério risco de deixarde ser público e gratuito.

Chamo a atenção para esses dados divulgados
pela Andes em seus informativos, pois esse projeto,
como disse também o Senador, reflete sobre a garan
tia do ensino público e gratuito, sobre a permanência
de uma educação de qualidade nas escolas e univer
sidades públicas.

Nesse sentido, a União Brasileira de Estudantes
Secundaristas ficou muito contente com a apresenta
ção do projeto do Senador, já que o que ali está pro
posto vinha sendo objeto de uma luta travada pelos
estudantes brasileiros, que foram os primeiros a pro
por isso no Brasil. O projeto traz à tona assunto de
grande importância que terá conseqüências e causa
rá impactos diretos não só a curto, como também a
médio e a longo prazo na sociedade.

Não me aterei aos dados expostos pelo Sena
dor, pois foram apresentados com bastante proprie
dade, no sentido de demonstrar a discrepância exis
tente entre o número de estudantes que se inscrevem
no vestibular, que passam e o total de vagas. Vou-me
ater mais à questão do próprio projeto.

Nós, da União Brasileira de Estudantes Secun
daristas, achamos o projeto bom, e seu mérito, apre
sentado pelo Senador, é, sem dúvida alguma, de mui
ta relevância para a sociedade, para os estudantes,
para os professores, enfim, para o nosso País. Contu
do, atualmente precisa de alguns ajustes, para que se
torne mais clara a própria justiça em que coloca o mé
rito.

Nesse sentido, propomos que o projeto inclua
as expressões "no mínimo 50% das vagas", "por cur
sos e por turno" e "obrigatoriamente pará estudantes
que estudarem no ensino fundamental e médio em
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escolas públicas". Por quê? Apesar de considerar o
projeto bom como está, acreditamos que, se deixar
mos claras na lei essas questões levantadas, estare
mos atingindo o objetivo que o projeto deseja atingir.•

"No mínimo 50% das vagas", porque o objetivo
do projeto é justamente colocar mais filhos de traba
lhadores nas universidades públicas. Se não definir
mos o mínimo, tememos que, no momento da regula
mentação, isso não fique claro e sejam divididas as
vagas nas universidades públicas, fazendo com que
metade delas chegue a ir para os estudantes de esco
las pagas e metade para estudantes oriundos de es
colas públicas, o que na prática reduziria o número de
estudantes de escolas públicas e, no caso, não nos
cursos de melhores remunerações no País. Por exem
plo, nos cursos de Belas Artes e Educação Física,
onde a grande maioria dos estudantes matriculados
em universidades públicas são oriundos de escolas
públicas, se não deixarmos claro "no mínimo 50% das
vagas", podem acabar reduzindo o número de vagas.
É imprescindível estar clara na lei a questão de "no
mínimo 50% das vagas", para que não haja má inter
pretação posterior à regulamentação, se ela for apro
vada nesta Casa.

Outra questão que julgamos imprescindível é
que esteja no projeto, ainda não está, declarada a ex
pressão "por curso e por turno". Conforme os dados
que o Senador apresentou, se não especificarmos no
projeto que seja por curso e por turno, correremos o
risco de nivelar por cima, diminuindo na prática o nú
mero de estudantes oriundos de escolas públicas, e
não reajustando essa questão por completo nos prin
cipais cursos, como Medicina, Odontologia,Direito e
outros citados. I

A expressão "por turno" vem no mesmo sentido.
S~bemos que a grande maioria das universidades fe
derais apresenta cursos noturnos, e essa é uma luta
ainda da União Nacional dos Estudantes - UNE e da
UBES. Já existe um projeto, que inclusive já se encon
tra na Casa, nesse sentido. Vamos debater, em con
junto com esse projeto de reserva de vagas, a neces
sidade de haver mais vagas para os cursos noturnos.
Onde eles existem a disputa é muito desigual, muito
grande e também merece haver reserva para estu
dantes de escolas públicas.

Essa questão é imprescindível também no sen
tido de obrigatoriamente a reserva ser para estudan
tes que cursaram os ensinos fundamental e médio
nas escolas públicas, para que a lei não fique inviabili
zada, se aprovada na prática. A nossa preocupação é
no sentido de que as universidades, no seu critério

seletivo, não utilizem o critério eliminatório, para bur
lar a lei e fazer com que essas vagas reservadas para
estudantes de escolas públicas não sejam ocupadas
por outros estudantes ou fiquem "vagas" - entre as
pas.

É importante que conste do projeto que as va
gas devem ser obrigatoriamente preenchidas por es
tudantes de escolas públicas, para termos a garantia
de que a lei, se aprovada, seja cumprida pelas univer
sidades. Propomos que o critério seletivo das univer
sidades, em vez de eliminatório, seja classificatório
por ordem de maior nota, fazendo com que mais pes
soas da universidade pública possam ser incluídas e
não eliminadas, fazendo com que haja sobra de va
gas.

Temos essas propostas a fazer para melhorar o
projeto que julgamos importante e que deve ser apro
vado. Entretanto ele não deve ser aprovado de forma
rasteira, pois se exigem hoje mais debates sobre o
tema. Temos a proposta de reserva de vagas, e a
Ubes se coloca à disposição para um amplo debate
com a sociedade. Já estamos organizando nas princi
pais escolas e universidades do País debates com in
telectuais, reitores, professores, para aprofundar o
tema e ainda inserir nesse projeto mais elementos
que garantam o seu mérito, tão bem exposto pelo Se
nado Antero Barros: garantir aos candidatos a demo
cratização do acesso ao ensino superior.

Nesse sentido, Srs. Deputados, ainda achamos
importante que o projeto seja aprovado no intuito de
garantir, acima de tudo, a valorização do ensino públi
co de qualidade em nosso País. Conhecemos o papel
estratégico que cumprem as universidades no Brasil,
ao desenvolverem ciência e tecnologia para um País
soberano. Sabemos que esse papel hoje cabe às uni
versidades, e elas devem mantê-lo.

É importante que mais filhos de trabalhadores
estejam nas universidades, que as camadas mais po
pulares estejam nas universidades, para que esteja
garantido o desenvolvimento da ciência e tecnologia
nos amplos níveis em que se encontram. Também se
deve garantir o ensino público, pois, na medida em
que se inserem mais pessoas na educação pública,
ele estará fortalecido, criando maior resistência à pri
vatização da educação pública brasileira. Sabemos
que o principal ponto defendido pelo MEC e pelo Go
verno Federal é a privatização das universidades e
das escolas públicas brasileiras. O Banco Mundial já
expôs isso abertamente, no sentido de cobrar mensa
lidade em todas as universidades públicas.Também a
gestão democrática nas escolas públicas, como está
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colocada no PNE, faz ampla parceria com a iniciativa
privada, deixando bem clara a responsabilidade míni
ma do Estado para com a educação. Essa medida,
além de fortalecer a rede de ensino públi(:o, também
fortalece a nossa resistência e a perspeGtiva de ga~

rantia da gratuidade da educação.
Por último, ressaltamos que a aprovação desse

projeto fortalece a idéia da escola unitária, que é a
chance de mais brasileiros poderem estudar do ensi
no fundamental à universidade e ter aceiSSO a todos
os níveis de educação. Hoje, o estudantf3 de escola
pública têm uma chance em 104 de estudar do ensino
fundamental ao ensino superior, enquantc> o estudan
te de escola particular tem uma chance em nove. Mai
or número de pessoas devem ter a chanl::e de poder
estudar a vida inteira, de ser um cientista, um médico,
um doutor.

Acima de tudo, essa proposta deve estar inseri
da em um conjunto de propostas para a educação bá
sica, para a educação pública em seu conjunto. Por
isso, a União Brasileira de Estudantes Selcundaristas
tem uma plataforma bem clara de reivindicações para
a educação básica, expressas no seu 92 Seminário
Nacional de Educação, onde houve proposta para fi
nanciamento, qualidade, permanência e acesso. Apo
iamos o plano emergencial da União Nacional dos
Estudantes. Estamos no Fórum Nacional em Defesa
da Escola Pública. Ajudamos a construir o projeto da
sociedade brasileira que está em discussão nesta
Casa.

Podemos mudar a injustiça social existente no
nosso País. Podemos reverter o quadro atual da edu
cação. Somente em São Paulo, mais da metade daju
ventude em idade de formação está fora das escolas.
Temos que aprovar um conjunto de pmpostas que
mude a lógica da educação brasileira.

Refletirei com os Srs. Deputados sobre um fato
bastante atual, o seqüestro no ônibus no Estago do
Rio de Janeiro, em que se pôde constatar o nível de
violência existente na sociedade. O seqüestrador era
um dos poucos sobreviventes da chacina da Cande
lária. Procurou emprego, uma perspecbva de vida,
não encontrou. Terminou por seqüestrar um ônibus,
encontrando aquela menina, a Geisa. O primeiro tiro
que a atingiu foi disparado pela polícia. Isso está
comprovado. O assaltante disparou o seuundo tiro até
pelo susto que sofreu, e não foi nem alvejado pela po
lícia. Morreu asfixiado no caminho para a delegacia.

Se esse jovem, Sandro, o sobrevivente da cha
cina da Candelária, tivesse tido a oportunidade de es
tudar no ensino fundamental, no supE~rior - quem

sabe? -, hoje estaria exercendo uma profissão e con·
tribuindo para o desenvolvimento do nosso País. Po
deria ser um cientista, um doutor, um médico, estaria
nas escolas, nas universidades e não à mercê da
vida, marginalizado pela sociedade.

A culpa, na nossa opinião, não é da polícia do
Rio de Janeiro, nem do seqüestrador, mas desse sis
tema que gera desigualdades na nossa sociedade.
Por isso afirmamos que, para mudar de fato a educa~

ção, é necessário que se mude de Governo. É neces
sário que se mude a política vigente no País com me~

didas e políticas como essa, com o intuito de incluir
mais pessoas nas universidades, para que se possa
dar uma nova perspectiva para o Brasil, perspectiva
de mais emprego para a juventude e para o povo bra
sileiro, perspectiva de justiça social, democracia e di
reitos sociais, conquistados pelo povo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Agradecemos a contribuição da Sra. Carla dos
Santos, da União Brasileira dos Estudantes Secunda
ristas.

Gostaria de registrar que esta audiência foi soli
citada não só pelo Deputado João Matos, como tam
bém pelo Deputado Agnelo Queiroz.

Ouviremos agora o representante do Conselho
Nacional de Educação, o Conselheiro Roberto Cláu
dio Frota Bezerra, em substituição ao Prof. Ulysses de
Oliveira Panisset. Peço desculpas a:S. Sa., que havia
solicitado equipamentos para projeção. Não foi possí
vel trazê-los, porque a Câmara só dispõe de três equi
pamentos, que estão sendo utilizados, o que é uma
demonstração das nossas dificuldades.

Com a palavra o Conselheiro. Roberto Cláudio
Frota Bezerra. ,

O SR. ROBERTO CLÁUDIO FROTA BEZERRA
- Boa tarde, Deputado Gilmar Machado, em nome do
qual cumprimento os componentes da Mesa, Sras. e
Srs. Deputados que compõem a Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, educadores presentes, estu
dantes e Parlamentares. De início, queria dizer que,
coincidentemente, além de eu ser Presidente da Câ·
mara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação, sou reitor de uma universidade pública.
Sou Reitor da Universidade Federal do Ceará. Sin
to-me relativamente à vontade para discutir esse
tema. O projeto de autoria do Senador Antero de Sar
ros possui apelo social muito forte. E, como em todo
projeto de forte apelo social, há uma tendência natu
ral de que as discussões sejam um PQuco acompa
nhadas de certa emocionalidade e, às vezes, de certa
superficialidade.
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Diria que os argumentos do Senador levam à
seguinte conclusão: as dificuldades da educação pú
blica brasileira serão todas superadas a partir do mo
mento em que esse projeto venha a ser implementa
do. Por que digo isso? Porque ficou claro na lógica de
argumentação de S. Exa. São suas as seguintes afir
mativas: maior entrada dos estudantes por cotas ori
ginárias da escola pública vai fortalecer a universida
de pública e gerar condições objetivas de pressão
para melhoria da educação básica pública.

Se realmente eu estivesse convencido disso,
minha posição, independentemente de ser conselhei
ro e reitor, serja a de ser totalmente a favor desse pro
jeto. Mas tenho minhas dúvidas, remontando a alguns
aspectos históricos dentro da nossa cultura, dentro
do nosso sistema. Há alguns anos, a experiência de
cotas foi experimentada no conjunto das universida
des públicas brasileiras, com a chamada "lei do boi".

Em síntese, segundo essa lei, aqueles estudan
tes que tinham acesso à universidade pública, se fos
sem filhos de agricultores nos cursos de Ciências
Agrárias e Veterinárias, concorriam com os estudan
tes de sua mesma condição. O que aconteceu? A "lei
do boi" gerou um apartheid dentro da própria univer
sidade. Apartheid este por solicitação dos próprios
envolvidos. Em uma discussão dentro da universida
de, chegou-se à:Conclusão de que essa lei não deve
ria ser mais aplicada.

Quando se chega a uma universidade, as condi
ções de mérito ê de competência acadêmica têm de
vir acompanhadas. Então, as condições prévias que
deveriam ter sido atacadas com relação à educação
pública básica não o foram, ese reproduzia na univer
sidade aquele diferencial trazido pelo estudante. A re
produção daquele diferencial gerou dentro da univer
sidade um comportamento inclusive preconceituoso
entre os próprios estudantes, representado no se
guinte diálogo. "A sua origem é da 'lei do boi' ou dife
rente da 'lei do boi'?"

Quando começou a disputa no mercado de tra
balho, essa diferença também ficou cristalizada. Che
gou a uma forma tão aguda que, na própria prática de
ensino e aprendizagem, para poder viabilizar a pro
gressão desses' estudantes, estes foram separados
nas diversas universidades em turmas de alunos con
siderando-se aorigem, se eram ou não da"lei do boi".

Em momento nenhum questionaram-se aqui as
condições objetivas de acesso, de permanência, de
financiamento, a política governamental no que se re
fere à educ~ção básica brasileira. É uma visão muito
otimista acharmos que a entrada dps estudantes va-

lendo-se de cotas nas universidades públicas brasile
iras vai gerar um movimento de pressão social, para
que haja uma política de financiamento, uma política
de educação pública básica que reverta odiferencial.

Dentro dessa lógica de reversão, seria muito
mais fácil, pelos argumentos apresentados, que essa
cota fosse maior do que 50%, baseada no diferencial
que se ganharia em termos de chances, no sentido de
concorrência por diversos cursos. Ampliar-se-ia essa
cota e se chegaria aos 75%. Na minha visão, esse
projeto gera uma acomodação total para a melhoria
da educação básica brasileira. Por quê? Porque o es
tudante que está na educação básica tem como obje
tivo o acesso ao ensino superior. Isso é natural. Se a
sociedade em geral e, de forma organizada, o próprio
Governo verificam que existe essa lei, por que investir
no sentido de corrigir o diferencial da escola pública,
já que o estudante que está na escola pública vai ter
aquele sonho absolutamente natural, de promoção
como pessoa humana, de ter acesso ao ensino supe
rior e estar garantido por uma fórmula que dá acesso
aos diversos níveis?

Foi propalado aqui, de maneira geral, sintética,
inclusive pelo próprio Senador, que a educação públi
ca básica não é de qualidade e, na educação superi
or, a qualidade está centrada na universidade pública.
Pergunto: será que essa fórmula mágica modificará a
qúalidade dã educação superior pública brasileira?
Será que não teríamos outros caminhos, no sentido
de fortalecer a escola básica pública com mais finan
ciamento, mais condições objetivas, algumas ações
específicas que permitissem maior democratização
do acesso?

Hoje existe um movimento nas universidades
públicas voltado para a democratização do acesso.
Existem dados objetivos sobre a ampliação do núme
ro de vagas. Na minha universidade especificamente,
do meu período como reitor até agora, já que fui reele
ito, no final do quarto ano de mandato, ampliamos a
matrícula em 45%. Existem mecanismos na Lei de Di
retrizes eBases, a LDB, de diversificação de formatos
de ensino superior que estão sendo adotados pelas
universidades públicas.

A articulação com o ensino médio era um drama
da escola pública. A escola pública era totalmente in
sensfvel ao problema da formação de professores.
Quem cor1il9ce-a-Jégica-de funcionamento de uma
universidade pública sabe que a área básica é a de
Matemática, Física, Química, Biologia, Letras, Portu
guês, Geografia e História. Formava-se dentro da uni
versidade o bacharel, para depois se fazer o mestra-
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do, O doutorado etc. Não havia o mínimo compromis
so com o ensino público.

Hoje há uma mudança. Existem alianças das
universidades públicas com as Secretarias de Esta
do, um envolvimento direto em contratos feitos entre o
Estado e universidades públicas para formação de
professores. Há real possibilidade de articulação,
com qualidade, do ensino presencial com o não pre
senciai. O não presencial é o ensino por tc9levisão, por
correspondência, que usa tecnologias modernas,
apropriadas, cujo domínio existe nas universidades
públicas.

A minha universidade, em um projeto de forma
ção de professores, está envolvida com O> Governo do
Estado e as Prefeituras Municipais, para, em um pri
meiro momento, formar professores de Matemática,
Física, Química e Biologia. Dez Municípios do interior
estão envolvidos. A partir do segundo ano de funcio
namento, ampliaremos o projeto, alcançelndo quaren
ta Municípios e utilizando toda uma base tecnológica:
transmissão via satélite, videoconferência, com tuto
res presentes, com metodologia discutida, com o en
volvimento do corpo docente na formaçêio.

Outra real possibilidade é a ampliação de cur
sos noturnos. Inclusive a própria matriz de financia
mento das universidades públicas estimula de forma
diferencial, com financiamento com multiplicador adi
cionai de 15% no caso das universidades que abrem
mais vagas no ensino público noturno.

Não podemos ignorar também que hoje, na
base de financiamento, com o estudanto trabalhador
que vem da escola pública, se não houver uma mu
dança, uma responsabilidade da sociedade e do Go
verno, este projeto está fadado ao fracal3so.

O estudante para cursar Medicina precisa de
dedicação exclusiva, tempo integral. Deverá haver
uma contrapartida governamental de forte apoio ao
estudante por meio da concessão de bolsas. Um dos
nossos grandes problemas é o fato de nâlo haver essa
política de apoio ao estudante nas univElrsidades pú
blicas. Isso é grave. Há evasão na universidade públi
ca, e, se analisarmos cuidadosamente, verificaremos
que é do estudante que não tem condiçl5es de traba
lhar.

A revolução, no meu ponto de vistal, não ocorre
rá por meio da fórmula mágica da cota. A revolução vi
ria, primeiro, com investimento maciço na educação
básica pública e na assistência ao estudante. É uma
visãc reduzida, superficial, de que a universidade
aper 's reproduz o modelo. Segundo, na universida
de pi lica, o estudante, já que não paga mensalida-

de, não deveria ter direito a alimentação, habitação e
outras coisas.

É muito citado o caso dos Estados Unidos, onde
as minorias têm cotas nas universidades. O movimen
to mais recente lá é no sentido da mudança dessa lei,
reservando cota para acondição de mais qualidade, o
que tira o princípio constitucional da eqüidade. Quem
está alterando a eqüidade não é o processo de aces
so à universidade pública brasileira, mas as condi
ções objetivas da escola pública brasileira na área de
educação básica.

Então, acho que é importante o projeto do Sena
dor. Tem um apelo social muito forte. A argumentação
do Senador é consistente sob o ponto de vista social,
mas a fórmula é um pouco mais complicada. Como fi
caria, na defesa do que é público, na defesa da sobe
rania nacional, na defesa do desenvolvimento tecno
lógico, a universidade pública depois dessa pretensa
- entre aspas - "democratização", sendo ela o desa
guadouro natural da correção de determinadas injus
tiças sociais?

É muito cômodo, na minha visão, para o Gover
no e para a sociedade de maneira geral deixara esco
la pública básica como está e corrigir o acesso. E as
conseqüências? Ninguém vai analisá-Ias? Como fica
rá garantida a base do desenvolvimento científico e
tecnológico que a universidade pública tem? Como
será garantida essa qualidade? Essa qualidade vem
em conseqüência do culto ao mérito e da competên
cia acadêmica.

O estudante, independentem'ente da sua ori
gem, tem de demonstrar na universidade essa com
petência. E essa competência, ele só a terá se o Go
verno e a sociedade derem condições objetivas para
a melhoria da educação básica pública.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Agradecemos ao Reitor da Universidade do Ce
ará, Roberto Cláudio Frota Bezerra.

Passamos a palavra ao Reitor Francisco César
de Sá Barreto.

O SR. FRANCISCO CÉSAR DE SÁ BARRETO
- Deputado Gilmar Machado, membros da Mesa, Srs.
Deputados, senhoras e senhores estudantes, tam
bém sou membro do Conselho Nacional de Educa
ção. Já que estamos fazendo minicurrículos, é rele
vante essa informação que darei em seguida para o
teor da discussão.

Sou registrado no ensino público. Toda a minha
escolaridade foi realizada em escolas públicas. Co
mecei a trabalhar com 15 anos de idade. Portanto, fiz
toda minha escola secundária no período noturno.
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Tive oportunidade de entrar na universidade e tenho
certeza que foi esta oportunidade que me deu condi
ções de estar aqui agora.

Sou um cientista, físico, e gosto de lidar com da
dos e coisas concretas. A exposição que farei de certa
forma corrobora muito do que foi dito aqui, com a ex
periência da Universidade Federal de Minas Gerais 
UFMG, mas as soluções não podem ser vistas como
panacéia.

Peço à Câmara que se modernize um pouco
para o futuro. Já é a terceira vez que venho a esta
Casa prestar um depoimento e não' encõntro um re
troprojetor disponível. Isso atrapalha muito, porque
não consigo transformar em palavras o que as figuras
mostram de maneira muito clara.

Lerei qua!ro itens em relação à entrada nas uni
versidades.

O inciso V do art. 208 da Constituição Federa~

determina:

Art. 208. O dever do Estado com a
-edueação-·será-efetivado ..mediante-a.,garan
tia de:

V - acesso aos níveis mais elevados
do ensino, da pesquisa e da criação artísti
ca, segjundo a capacidade de cada um;

O art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases, a LDB,
estabelece:

Art. 3º. O ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios: igualdade de
condições para o acesso e permanência na
escola..

"
Lê-se o seguinte no art. 26 da Declaração Uni-

versal dos Direitos Humanos:

Art. 26. Toda pessoa tem direito à edu
cação, o acesso aos estudos superiores
deve estar aberto a todos, em plena igual
dade, em função de seu mérito.

Declaração Mundial sobre Educação Superior
no século XXI. Visão e Ação da Unesco. Paris, 9 de
outubro de 1998:

, A admissão à educação superior deve
ser baseada no mérito, capacidade, esfor
ços e determinação por aqueles que bus
cam o acesso à educação.

É óbvio que declarações desse tipo não foram
feitas de maneira isolada, sem uma discussão mais
profunda e mais ampla. Mas ainda resta - e o Sena-

dor tem toda razão, assim como aqueles que acom
panham a defesa de S. Exa. - definirmos o que signi
fica a igualdade de condições. Esse é o ponto funda
mentaI.

Vou mostrar - lê-los pelo menos - alguns gráfi
cos da Universidade Federal de Minas Gerais.

Esse primeiro gráfico mostra dados sobre a gra
duação. Candidatos e vagas da UFMG do ano de
1990 ao ano 2000. Notem o crescimento dessa curva
vermelha quanto ao número de candidatos. No ano
de 2000, tivemos quase 80 mil candidatos, saindo do
número de 30 mil no ano de 1990. Aqui embaixo está
o número de vagas oferecidas pela UFMG. Nesta es
cala nem aparece, nesta curva verde, algum cresci
mento. Ocorreu um crescimento, mas ele nem apare
ce na escala do número de candidatos. Esse é um
problema! Deve ser encarado e discutido.

Origem dos candidatos inscritos. De certa for
ma, esse gráfico mostra 'uma tendência e uma mu
dança. Esse traço vermelho representa a rede públi
ca, e o verde, a rede privada. Os candidatos da rede
privada representavam 6Q%,e-OS-da.rede. pública sig
nificavam 40%. No ano-2000, já houve um cruzamen
to, pois o número de' candidatos da rede pública na
UFMG é maior do que o número de candidatos oriun
dos da rede privada. Isso é resultado da tendência.

O SR. SENADOR ANTERO DE BARROS 
Candidatos aprovados?

O SR. FRANCISCO CÉSAR DE SÁ BARRETO
- Não, vou mostrar depois o gráfico com o número de
aprovados. Estes são só os inscritos. Então, isso já
mostra que há uma disponibilidade, quer dizer, uma
vontade de dizer: "Eu posso concorrer, eu tenho
chance de concorrer".

Este é o gráfico dos aprovados. Diferentemente
do que foi mostrado ou do que foi dito em relação à
FUVEST, na UFMG está ocorrendo o contrário: em
1990, 30% dos aprovados eram oriundos da rede pú
blica, e 70%, da rede privada. Esse percentual1fas
sou a ser o seguinte: 40% da rede pública, em relação
aos alunos aprovados, e 60% da rede privada. Signifi
ca que a red~ pública está aumentando sua presença
na Universidade Federal de Minas Gerais. Isso, obvia
mente, é resultado de ações dos governos estadual e
municipal, em diferentes momentos, na escola públi
ca fundamentai.

Estes dados da UFMG, mostrados em verme
lho, são comparados com os dados nacionais e com
os do Sudeste. Eu poderia concluir, sem o rigor cientí
fico necessário, que o quadfo da UFMG pode ser es
tendido para o Brasil inteiro.
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Crescimento do número de candidatlos por rede
de ensino na UFMG. Os dados são de 1€190 e 1999.
Em relação a 1990, tendo-se como parâmetro o ano
de 1999, houve um crescimento de candidatos oriun
dos da rede municipal em 187,21%. Quanto aos alu
nos oriundos da rede estadual que se candidataram
ao vestibular da UFMG, houve um crescimento, em
relação a 1990, de 62%. Quanto aos oriundos da rede
federal, houve um crescimento de 70%. DEl rede parti
cular, o crescimento foi de 64%. Portanto, houve um
crescimentosm toctos;l11as o da rede-púbfica-feàeralf'
estadual e municipal foi maior do que o c:rescimento
observado na rede particular. Repito que lsão tendên
cias, e o quadro não muda.

Aqui temos outros dados concretos. Cursos com
maior índice de candidatos aprovados, oriundos da
rede particular, corroborando o que foi ditCl pelo Sena
dor: Comunicação Social, 90%; Administração (diur
no), 86%; Ciências Econõmicas, 83,75%; Física (diur
no), 83,33%; Medicina, 82%; Engenharin Mecânica,

, ã1 %;[)ireIfc>, ArqUitetura, MediCina --Vuterinária-e
Engenharia de Controle.

Quanto aos cursos cujo maior índico de aprova
ção é observado na rede pública, temos Ouímica (no
turno), 90% - prestem atenção aos cursos noturnos;
Pedagogia (noturno), 80%; BiblioteconClmia (notur
no), 72%; Biblioteconomia (diurno), 71%; Ciências Bi
ológicas (noturno), 70%; Física (noturno), 70%; Mate·
mática (diurno), 70%; Matemática (noturno), 70%;
Química (diurno) e Geografia (noturno).

Portanto, a presença dos cursos noturnos mostra
de fato o que foi dito aqui: a rede pública precisa de
apoio, abrindo-se mais cursos noturnos. () aluno des
ses cursos, diferentemente do que se pensa, não tem
rendimento pior do que o aluno dos cursos diurnos.
Estes são os dados concretos da minha universidade.

Para esse outro gráfico, embora malis reduzido e
ditrcil de ser lido, peço a atenção de todo!) em relação
às linhas em azul e em amarelo. Cada faixa dessas
representa uma faixa de renda familiar: de zero a três
salários mínimos; de três a dez salários mínimos; de
dez a vinte salários mínimos; de vinte a cinqüenta sa
lários mínimos e acima de cinqüenta s,alários míni·
mos. A faixa em azul representa o I1ÚmElrO de candi
datos que entram na universidade - números do Bra·
~II inteiro - oriundos da rede pública. Então, são uni·
versidades pública•. Na universidade púlblica, encon·
tram·se cerca de 15% de pessoas com rlenda familiar
de zero a trAaaalárloa mfnimos. Esse número é mais
ou menos constante até a renda familiar de mais de
cinqüenta salários mínimos. V. EX-- notem que a caiu·

na azul tem mais ou menos a mesma altura. Entretan
to, já a coluna em cor amarela, que representa a ma
trícula na rede privada, cresce à medida que há mais
recursos. Então, aqui a coluna em amarelo é muito
maior do que no início, quando se tem a faixa de zero
a três salários mínimos, ou seja, apenas 7%. Esses
dados são para a faixa etária de 18 a 24 anos.

Se verificarmos a faixa etária acima de 25 anos,
a situação se inverte completamente; a presença de
pessoas com renda familiar situada entre zero e três
salários mínimos é muito grande no sistema público e
cai à medida que a renda cresce. No sistema privado,
porém, é praticamente constante.

Este é um gráfico recente sobre o desempenho
dos alunos com renda familiar menor do que dez salá·
rios mínimos no Provão. Não será possível discuti·lo,
porque é muito complicado. O traço vermelho repre
senta a escola pública, e o alaranjado, amarelo, a es·
cola privada. Esse gráfico é interessante, porque
mostra novamente que os alunos têm rendimento ain
da1:liferenciackJ.

Vou terminar lendo pequeno trecho de um traba
lho que estou escrevendo sobre a universidade públi
ca do amanhã no Brasil. Este trabalho contempla 
vamos dizer assim - a exaustão do modelo das nos
sas universidades públicas principalmente como ins
trumento de desenvolvimento científico e tecnológico,
portanto, social. Apresento estrutura que deve tender
a ocorrer em grau cada vez mais elevado e estrutura
que chamo de hierarquizada. O nome carrega um
peso muito grande, e lerei um texto tratando apenas
dessa parte da inserção, que acho fundamental.
Entendido o texto corretamente, de certa forma favo
rece obviamente a defesa do Senadór Antero de Bar
ros, com a qual concordo em parte, mas chamando a
atenção para questões fundamentais.

Corro o risco de "descontextualizar" a inserção
social. A parte da estrutura hierarquizada da estrutura
de ensino superior, vinculada à excelência, deve ser
principalmente pública e gratuita. Essa será uma ten
dência natural, em decorrência do custo elevado da
educação de excelência, que sempre procura conhe
cimento novo. Por essa razão, é fundamental o esta·
belecimento de um modelo "includente" para os jo
vens de baixa condição socioeconômica e cultural,
com o objetivo de eliminar as barreiras que impedem
seu acesso às escolas públicas superiores.

As condições atuais favorecem o acesso dos jo
vens advindos da elite econõmica, ou seja, será ne
cessário que, cada vez mais, existam instrumentos fa·
cilitadores da entrada da elite intelectual na estrutura



Agosto de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quartâ-feira 16 43737

de ensino público, independentemente da classe so
cioeconômica a que pertençam.

O processo de seleção ao ensino público supe
rior vigente privilegia aqueles candidatos que podem
pagar a preparação para a seleção realizada pelas
universidades. A estrutura montada, principalmente
na forma de cursos privados preparatórios para o ves
tibular, embora estática nos seus fundamentos e ob
jetivos, é bastante eficiente e de enorme capacidade
adaptativa. Ela responde de forma rápida e pragmáti
.ca às alterações introduzidas pelos definidores dos
padrões da seleção que, pelo menos até agora, ainda
não conseguiu introduzir parâmetros de averiguação
das potencialidades dos candidatos.

Este é um ponto fundamental: potencialidade
dos candidatos.

O desafio do momento consiste em se conse
guir qualificar potencialidade somente das pessoas
de baixa condição socioeconômica e cultural. Em
tese, os alunos de alta condição socioeconômica e
cultural podem utilizar todas as suas potencialidades.
Dessa forma, passa a ser fundamental a introdução
de parâmetros de mensuração de potencialidades.
Para isso, uma metodologia técnica que permita ana
lisar o perfil socioeconômico e cultural dos candidatos
assume enorme importância, mas será somente um
primeiro passo na construção da metodologia de aná
lises das potencialidades.

A grande dificuldade nesse aspecto é que existe
toda uma história perversa de lidar oportunistamente
com a qualificação social, principalmente para aten
der a interesses políticos.

Haverá resistências, dificuldades e conflitos. Por
exemplo: ironicamente, um processo de seleção por
área, e não por curso, apregoado e necessário para
fundamentar um bom programa de flexibilização cur
ricular, tenderia a privilegiar ainda mais a elite econô
mica, que pode pagar pelo processo de preparação
para a competição, pois uma seleção por área reduz a
chance dos menos preparados, pela eliminação da di
versidade de opções, que diminui a competição relati
va.

Hoje, a diversidade de cursos é um instrumento
socializante que aumenta a chance dos candidatos
de baixa condição socioeconômica. Esses candida
tos tendem li optar por cursos que não oferecem boas
chances de inserção profissional e ascensão social e
que, por isso, são menos concorridos.

As propostas de criação de cotas, dentro de al
guma metodologia a ser criada a partir de uma dis-

cussão mais ampla será, portanto, uma questão que
a universidade terá que saber responder.

É imprescindível que essa questão tenha um
encaminhamento e um equacionamento aprofunda
do, para que não seja apropriada oportunistamente
por outros segmentos sociais.

Estamos diante de fatos muito concretos. Solu
ções isoladas, aparentemente, podem resolver esse
problema, mas a solução real é muito mais profunda
do que as soluções isoladas.

É isso o que tenho a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha

do) - Queremos agradecer a contribuição.
Esta Presidência solicita, se for possível, cópias

dessas transparências, para que todos possam reC!3
bê-Ias ainda antes da conclusão desta reunião.

Com a palavra o último expositor, o Prof. João
Monlevade.

O SR. JOÃO MONLEVADE - Tentarei ser o
mais rápido possível, Deputado Gilmar Machado e
demais companheiros da Mesa, devido ao adiantado
da hora. Preciso começar dizendo que estou aqui não
em nome da Confederação Nacional dos Trabalhado
res na Educação - CNTE ou do Partido dos Trabalha
dores - PT, com os quais sou normalmente identifica
do, mas em nome da minha própria reflexão, das mi
nhas pesquisas e, principalmente, por ter participado
nos anos de 1995 e 1996 da Comissão de Implanta
ção do Programa de Avaliação Seriada, o PAS, em
Brasília, que é uma forma diferenciada de seleção
para ingresso na universidade.

Em primeiro lugar, gostaria de dizer que esta
discussão tem que ser "contextualizada" como uma
discussão de acesso ao ensino superior. Ou seja, o
antigo processo seletivo, o vestibular, não é a única
forma de acesso ao ensino superior. Já foram apre
sentadas outras questões, e chamo a atenção para
dizer que o aumento de vagas e, principalmente, o
aproveitamento por transferências das vagas oriun
das de evasão de alunos também se inscrevem no
quadro de democratização do acesso à universidade.

Basta recordarmos que um dos fatos mais terrí
veis que temos assistido são as formaturas dos alu
nos concluintes dos cursos de Física ou Química. As
turmas começam com trinta alunos e terminam com
dois ou três. Às vezes há mais patronos e paraninfos
do que formandos.

Ora, isso mostra o caráter eUtista que ainda per
dura dentro da universidade. Ainda existe a cultura de
que o professor, tendo menos alunos, é mais produti
vo. Quando não é exatamente isso o que acontece.
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Eu diria que, da minha parte, as minhas pesqui
sas e reflexões têm-me conduzido a emprestar um
apoio muito claro à tese principal defendida pelo Se
nal:ior Antero de Barros. Refiro-me à reserva de vagas
como um instrumento - não como um instrumento
mágico - de equacionamento do acesso.

Não se trata absolutamente de fazer explodir um
raio num céu azul e querer resolver os problemas por
meio de uma simples ação matemática. A reserva de
vagas é uma resposta política - gostaria de aprofun
dar essa reflexão - a uma distorção histórica do pro
cesso de acesso à universidade. Vou repetir: é uma
resposta política a uma distorção na evolução desse
processo.

Em 1920, quando meu pai entrou na Politécnica
de São Paulo, havia mais vagas do que alunos e, prin
cipalmente, havia mais candidatos oriundos de esco
las públicas, porque elas eram as melholres e as que
detinham a maior parte da burguesia naquele mo
mento. Hoje, o ensino fundamental e o médio estão
totalmente democratizados. Temos mais de 90% das
respectivas faixas etárias matriculadas no ensino fun
damentai e no médio. Esses aumentos ,com relação
ao número de candidatos apresentados pelo Reitor
da UFMG refletem exatamente a saída: a formatura
dos alunos de curso médio. Até pouco tempo atrás,
eram 500 mil por ano; hoje, já são mãis de 2 milhões
de alunos que a cada ano terminam o ene:ino médio.

Portanto, temos que considerar no projeto do
Senador, no meu entendimento, quatro pontos. Pri
meiro, por que 50%1 Se vamos trabalhar em cima de
igualdade de oportunidades, teríamos de trabalhar
em termos de proporcionalidade. Não lseriam 50%,
mas um número de vagas proporcional a.o número de
concluintes.

Não sei se a Carla, da USES, concorda comigo,
mas, se 80% dos alunos concluem o ensino n~rede

pública, 80% das vagas na universidadl3 pública de
vem ser reservadas a eles. Ainda não lentendi esse
número de 50%, pois o princípio da igualdade tem
que se materializar com a proparcionali(!ade.

A segunda questão, já salientada, é que de pou
co adiantará esse projeto, se não tivermos toda uma
polftica voltada para o aumento de vagal3. Ou seja, no
Illfnimo, a aumenta de vagas nas universlidades deve
ria ser igual ~o aumento do número dEI concluintes.
C~so contrário, estaremos a eada dia tornando mais
elltista a entrada na universidade. se doz anos atrás
havia 500 mil alunos para concluir o CUrElO e hoje há 2
milhões, as vagas da universidade deviam ter-se mul-

tiplicado por quatro. Na realidade se multiplicaram
não na rede pública, mas na rede privada.

Terceira questão. Além da proporcionalidade e
do aumento de vagas - chamo a atenção dos senho
res e saúdo as alunas da USES; meu filha é estudan
te do Grêmio Estudantil da Escola Técnica de Cuiabá
-, todo o acesso à universidade hoje é determinado
pela ausência, omissão e desrespeito aos principais
sujeitos desses processos: os alunos. Vejam bem os
senhores: a gestão democrática da universidade se
dá entre professores, técnicos administrativos e alu
nos de forma, inclusive, infeliz, pois, pela LDB, 70%
da poder está reservada aos professares. Nada é
concedido aos principais interessados na universida
de: as estudantes secundaristas do ensino médio.

Portanto, deveria haver participação dos alunos
do ensino médio na formulação de diretrizes e de me
canismos de acesso. Se declaramos a gestão demo
crática do ensino público, eles têm de ser sujeitos
também dessa proposta.

Eoquarto elemento - fico muito feliz, talvez seja
o coração da proposta do reitor da UFMG - é o aper
feiçoamento do processo seletivo. Quando falamos
em processa seletiva, estamos referindo-nas à aferi
ção da capacidade de cada um, não a uma espécie
de competitividade classificatória, ainda mais que ele
leu com muita clareza que o ensino superior é desti
nado a todos. Não a podemos oferecer a todos par fal
ta de recursos financeiros. A capacidade de cada um
que eu entendo significa que o Município de João
Monlevade não tem capacidade para oferecer curso
de medicina, de odontologia, mas tem para curso de
comunicação, de magistério. O processo seletivo tem
de seguir as aptidões. Realmente vai tornar a potenci
al do aluno maior. Não será um processo de exclusão,
mas de aloeamento seletivo. Os senhores já devem
ter percebido que as universidades têm investido mui
to pouco. A LDS foi aprovada há quatro anos. Os pro
cessos de acesso ainda continuam balizados por ti
pos de prova que são mais cobrança de conhecimen
tos, não de aptidões.

Finalmente, há três considerações que eu gas
taria de fazer. Desculpem-me se eu ferir suscetibílida
de de alguém. O assunto é realmente sério. Primeira,
todos os dados aqui abordados sobre alunos oriun
das das escalas pública e particular têm um vício. Não
consideram uma variável: os cursinhos preparatórios.
Ou seja, um aluno da escola pública, se fez um ou
dois anos de cursinho pago, já não é mais aluno da
escola pública. É muito complicada. Se ficarmos ape
nas com esses dados, não chegaremos a uma con-



Agosto de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 16 43739

clusão clara. Meu filho terminou a Escola Técnica Fe
deral. Prestou o vestibular na UnB e não passou. Fez
seis meses de cursinho em Cuiabá, no Expressão, e
passou em primeiro lugar em um curso na UFMT.

Então, as observações sobre como a rede priva
da tem-se apropriado da técniFa do preparo para o
vestibular foram muito bem-feitas, o que é contraditó
rio aos objetivos do ensino médio que oós, do Conse
lho Nacional de Educação, votamos. Não se trata de
adestramento para o ensino superior, mas para a for
mação da cidadania.

, Quanto à segunda questão, desculpe-me meu
ex-eolega do Conselho Roberto Cláudio. Queremos,
é claro, mais investimentos nos ensinos médio e fun
damentaI. Mas, Roberto, nós, no Conselho, convive
mos dois anos, e você sabe da minha luta pelo valor
mínimo do FUNDEF. No Ceará, o valor mínimo do
FUNDEF é de 333 reais por ano, o que dá menos de
trinta reais por mês. Quanto custa a mensalidade de
uma escola particular? Então, precisaríamos derru
bar o FMI e toda a estrutura mundial financeira para
conseguir mais recursos para os ensinos fundamen
tai e médio. Se formos esperar, esteja certo de que
vamos ser sepultura de cemitério, e a coisa não terá
acontecido. Precisamos ir ao nó da questão.

Minha última observação. Peço desculpas prin
cipalmente ao Deputado Walfrido Mares Guia. Quem
é contra o projeto? Os donos de escola particular. Qu
ando anunciam os seus cursos, usam o seguinte ar
gumento: "Matricule-se aqui. Sacrifique-se. Invista
aqui. Pague 200, 250 ou 300 reais, porque sua chan
ce de passar no vestibular aumenta". É ou não é,
companheiros estudantes do ensino médio aqui pre
sentes?

Então, o projeto toca o ponto fundamental da es
tratificação social, a exploração que o capital faz por
intermédio de escolas particulares, que levantam
como argumento o sacrifício das famílias, compensa
do às vezes com descontos no Imposto de Renda, ou
seja, 1.700 reais abatidos no Imposto de Renda por fi
lho, todo aquele negócio. No fundo, rege toda a cultu
ra escolar brasileira.

Quem mo.;a em Ceilândia, Santa Maria ou Agro
vila São Sebastião, quando pensa num curso superi
or, não pensa em fazê-Io·na UnB, mas ter emprego
para pagar alguma faculdade particular na periferia
de Brasília. Isso ocorre em.São Paulo, Belo Horizonte,
Rio de Janeiro. Agora, quem tem.um pouco de dinhei
ro e dois empregos, trabalha à noite e durante o dia,
faz sacrifício e coloca seu filho na escola particular. A~i
vê "garantida" - entre aspas - chance maior, como

muito bem mencionado pelo Senador Antero de Bar
ros. Um em cada nove, contra um em cada 104do en~

sino público. Portanto, é algo sério. Estamos tratando
aqui do caráter do ensino privado no Brasil. Embora
no ensino privado aI? matrículas no Brasil sejam ape
nas de 10% a 12%, ria educação básica ainda são
símbolo de mªl!Jor qualidaçle, não pela qualidade em
si, mas pela oportunidade de acesso que dá ao ensi
no superior e à ascensão social.

A Câmara dos Deputados tem de refletir e não
atender à yontade dos empresários da ed,uc~çã9~

mas à dos estudantes, à do povo brasileiro. Deve não
apenas aprovar o projeto ou pelo menos elevar em
50% a proporcionalidade na universidade pública.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha

do) - Obrigado a V. Sª pela contribuição.
Vamos passar à fase dos debates, obedecendo

à ordem das inscrições. Concederei a palavra a cada
debatedor por três minutos. Ao Sr. Relator, Deputado
João Matos, daremos prazo maior. Depois, ouviremos
os demais. Ea Mesa fará suas últimas considerações.

, Havendo réplica, será concedida a palavra ao Parla
mentar para que faça a tréplica.

O Deputado Walfrido Mares Guia. fará uso da
palavra em seguTda~ . - . ---

Concedo a palavra ao nobre Deputado João
'Matos.

O SR. DEPUTADO JOÃO MATOS - CumpJi..
me<nto o Sr. Presidente em exercício, Deputado Gil

-mar' Machado; o Senador Antero Paes de Barros, au
. tor do projeto já discutido e votado no Senado daRe
pública; a estudante Carla dos Santos, representante
da UBES; o Sr. Roberto Cláudio Frota Bezerra, do
Conselho Nacional de Educação, Presidente da Co
missão de Educação Superior e Reitor da Universida-

, de do Ceará; o Reitor Francisco César de Sá Barreto,
. representante da Associação dos Docentes do Ensi
no Superior; o Prof. João Monlevade e demais partici
pantes. Acompanhei atentamente as exposições de
cada con\lidado e agradeço, como requerente desta
audiência pública, em parceria com o Deputado
Agnelo Queiroz, a presenç~ dos senhores. As mani
festações de V.Sas. foram objetivas eentusiasmadas.

Tenho'opinião formada. Evidentemente, se não
tivesse abertura para incluir nas minhas observàções,
como Relator, novos elementos que poderiam majo
rar não só o relatório evoto, mas, quem sabe, o proje-
lo de autoria do nobre Senador Antero de Barros, eu
não teria solicitado a· audiência pública. Por isso a
acol11Panhei com muito interesse.
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Não faço indagações, uma vez que as posições
dos convidados foram muito claras, como a do Con
selheiro e Prof. João Monlevade, ao responder o re
presentante do Conselho Nacional de Educação, po
sição a que inclusive fiz referência.

Quero, de maneira objetiva - o tempo de que
disponho é limitado -, fazer rápidas considerações. O
modelo brasileiro para o ensino superior é completa
mente equivocado. Faço abordagens nelsse sentido
há muitos anos. Aproveito a oportunidadl3 como Par
lamentar, como dono de voz e voto que tenho nesta
Casa, para modificar o modelo errado e nlio democrá
tico de distribuição de ofertas ao ensino superior num
país que, apesar das suas dificuldades, facilita o
acesso e a permanência no ensino superior àqueles
que provêm de famílias mais abastada~; e não cria
mecanismos para não só estimular, mas garantir o
acesso e a permanência de filhos de trabalhadores.

O projeto do Senador Antero de Barros é simpá
tico. E menciono a questão que eu abordava há pou
co. O representante do Conselho Nacional de Educa
ção fez a sua observação referente ao posicionamen
to do Senador Antero de Barros, dizenclo que tinha
entendido que S. ExD apresentava o seu projeto como
solução para todos os problemas. Não foi a maneira
comõeste Deputado e Relator entendeu. O Prof. João
Monlevade veio com resposta que eu já havia anota
do como um dos instrumentos, além de tantos outros:
o financiamento do ensino superior.

Sou Relator de 42 projetos de origem parlamen
tar que tratam de crédito educativo. Faço parte da Co
missão Especial que cria o Programa de Assistência
ao Estudante do Ensino Superior, o famoso FIES,
para o qual estamos propondo a mudança de denomi
nação. Enfim, como um dos tantos meGanismos. É
claro que a luta não é maciça. São investimentos de
toda ordem, não SÓ financeiros, mas investimentos
que melhorem a qualidade da educação básica na
rede pública. Evidentemente, vão-se constituir em ou
tros baluartes, dos quais este projeto é um deles. No
bre Senador, apresento mais um dado. Note V. Ex!!
que a aprovação da proposta, com base no princípio
que o projeto de V. Exll traz, vai corrigir em parte essa
distorção: um em cada nove contra um elm cada 104
do ensino público. Veja V. Exll que, se aprovado o pro
jeto, diminui a relação pessimista, mesmo que não
haja ampliação quanto aos provenientes da rede pri
vada. Para os oriundos da rede pública de ensino, vai
melhorar bastante. Temos de aprovar projetos dessa
natureza, no momento em que estamos vivendo, até
pelas dificuldades que a rede particular de ensino en-

frenta. Venho também da rede particular de ensino.
Há evasão de alunos da rede particular em busca da
escola pública. O aumento da matrícula na escola pú
blica e a redução da matrícula na rede privada de en
sino vêm ocorrendo no País como fenômeno próprio
do momento. Vai fazer com que a relação ainda piore,
caso não se adotem mecanismos propostos por V.
Exll•

Não estou apresentando o meu voto de maneira
clara. Quero ouvir também os outros segmentos. Pa
rabenizo V. Exª pela iniciativa. Deixei aqui observa
ções que julguei pertinentes, como a última, de que
não podemos deixar de aprovar projetos com esse
princípio. Temos de cobrar o mínimo de desempenho
dos alunos da rede pública de ensino. É o mínimo que
se pode fazer. E a proposta de V. Ex!! garante o míni
mo de 50%. Não quer dizer que esse mínimo não seja
elevado para percentual maior, atendendo à preocu
pação do Prof. João Monlevade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Obrigado, Deputado João Matos.

Com a palavra o Deputado Walfrido Mares Guia.
A seguir, os demais Parlamentares disporão de três
minutos cada um.

O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA
- Obrigado. Sr. Presidente, S,.as e Srs. Deputados e
membros da Mesa. Inicio minha exposição perplexo.
O Prof. João Monlevade foi presunçoso ao dizer que
eu teria relação com o ensino superior, em que citou
que faculdades privadas estariam fazendo ofertas. Eu
nem atuo no ensino superior privado.

A troco de que S. Sª fez referência ao meu nome
na sua afirmação? Não consegui conectar minha atu
ação nem como Parlamentar, nem como educador do
setor privado e do setor público, em relação à afirma
ção dele. Ficou no ar. Quem não me conhece deve
achar que sou contra o projeto, quando na verdade
sou a favor dele.

Concordo com o que disse o Reitor da UFMG.
Devemos aproveitar a idéia e organizá-Ia não apenas
como elemento matemático, mas como circunstância
do que o País vive.

Sr. Senador, cumprimento-o pela iniciativa. Mas
gostaria de dizer o que ocorreu em Minas Gerais
quando eu era Secretário de Educação do Estado.
Portanto, tenho mais autoridade para falar, talvez, do
que qualquer pessoa no Brasil. Os exames do SAEB
no Brasil constataram que o Estado de Minas Gerais
tinha o ensino de melhor qualidade do País e a melhor
escola pública brasileira, por seis anos consecutivos.
Em 1991, quando entramos na Secretaria, tínhamos
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300 mil alunos no ensino secundário, 100 mil da rede
privada, 200 mil da rede pública. Oito anos depois, tí
nhamos 904 mil alunos no ensino médio. Os mesmos
100 mil da rede privada e 804 mil da rede pública.
Então multiplicamos por quatro. Não foram 57% de
aumento, como diz o Ministro. Tínhamos 200 mil e
elevamos o número para 804 mil alunos na rede pú
blica estadual.

O gráfico que o César apresentou mostra clara
mente que os alunos da rede pública estão entrando
cada vez mais na universidade federal. O número era
30 ou 70. Agora é de 45, 55, 42, 58. Por que não en
tram na área de Medicina? Porque a maioria deles
não estuda de manhã, mas à noite. Ainda carregamos
uma herança de atraso, de desqualificação, de falta
de compromisso da educação pública brasileira. Mui
tos alunos estão fazendo o ensino secundário, o ensi
no médio, com faixa etária defasada. Trabalham du
rantELeLdia inl~º-e sóRodem estudar à noite. Por isso
é que nem tentam Medicina. --

Então, o fato de Medicina ter 9% ou 10% de alu
nos da rede pública e 90% da rede privada não signifi
ca que estão sendo excluídos. É porque ainda não
chegamos lá. Se continuarmos no processo que ví
nhamos trabalhando, pelo menos em Minas Gerais,
que está na· frente do resto do Brasil em matéria de
qualidade de educação, conferida e medida pelo
SAEB, e quantidade idem, pode ser que cheguemos
ao momento em que vamos ter 90% dos alunos do
ensino médio na faixa etária de 15 a 18 anos de ida
de, sem a brutal defasagem.

O dado da Medicina tem de ser olhado assim
também. Há alunos que não querem estudar à noite.
Eles estão na idade certa, têm condição socioeconô
mica boa e querem estudar de manhã. Então, dispu
tam determinados cursos. Minha escola particular
ajudei a criar, sou orgulhoso de tê-Ia. Não há proble
ma algum ter escola particular no Brasil. Não pode
mos trazer de volta, cinqüenta anos depois, o precon
ceito do estatal e do privado. Temos que discutir o pú
blico, não o estatal e o privado. A Constituição de
1988 já liquidou o assunto. Temos de respeitar a von
tade do povo e da maioria. Precisamos ver é o seguin
te: a área pública está cumprindo a sua obrigação?
Não, não está. Então estamos misturando causa e
efeito. O que causa o descompasso é o efeito de uma
perversa gestão da coisa pública. E tem conserto. Os
estados que resolveram investir na educação básica
pública o fizeram para valer. Em Minas Gerais, duran-

\

te oito anos seguidos, Sr. Senador, investimos 45%
do orçamento de Minas Gerais em educação. E aqui

está o Presidente dos trabalhos desta Comissão, De
putado Gilmar Machado, que era Deputado de Minas
Gerais pelo PT e nosso adversário; Deputada Maria
Elvira, que era Deputada Estadual do PMDB. Todos
eles acompanharam o nosso trabalho. Investimos
45% de tudo o que Minas Gerais arrecadou em edu
cação. Por isso tivemos resultado, com gestão demo
crática, com diretor, depois de fazer prova escrita e
mostrar que tem competência e mérito, escolhido ele
itoralmente pelos pais, alunos -e professores, com
melhoria do desempenho dos professores, com espe
tacular treinamento e qualificação dos professores,
com melhoria salarial, com avaliação externa, o que
nunca tinha sido feito no Brasil. Somos pioneiros em
Minas Gerais afazer esse trabalho. Cada escola tinha
a sua avaliação universal ao longo de oito anos. Tinha
ela como fazer melhoria. Isso tudo fez com que a es
cola pública melhorasse, bem como a condição do
aluno que terminasse a 3Dsérie do ensino médio para
-c:fisputar a universidade;-Por-isso que a universidade
federal, com 78 mil candidatos no ano 2000, contra 30
mil no ano de 1990 - em dez anos quase que triplicou
-, já tem hoje procura equivalente. Se tivéssemos de
ver pela procura, os 50% que V. EXª menciona estão
certos. Se formos olhar o número de formandos, tinha
de ser de 90 para 10.

Agora, o Reitor da Universidade do Ceará, o
Prof. Roberto Cláudio, referiu-se à eqüidade. A ques
tão da eqüidade tem de ser conseguida pelos Gover
nos Municipais, Estaduais e Federal e pela socieda
de, desde o momento em que a criança entra na es
cola, para. que ela"possa competir em condições de
igualdade. Não podemos punir a escola privada, que
eventualmente até para sobreviver tem de cobrar
mensalidade. Quem pode pagar mensalidade, consi
derando-se a brutal concentração de renda no Brasil,
é uma pequena camada da população. A concentra
ção de renda tem como maior causa a heterogenei
dade educacional, apontada pelo estudo do IPEA.
Não podemos punir a escola particular.

A proposta de V. EXª faz muito sentido, mas não
podemos ideologizar a questão.Temos de vê-Ia sob o
ponto de vista da Constituição, do mérito, da capaci
dade, do esforço e da competência das pessoas que
entram na universidade.

Sou a favor de abordarmos o conteúdo da ques
tão do acesso. O Prof. Monlevade está coberto de ra
zão. Fazer prova simplesmente para ver quem sabe
mais é covardia. O acesso está evoluindo muito. Esta
mos trabalhando nisso há trinta anos. Em 1961 , quan
do fiz vestibular na UFMG - fui aluno da Escola de
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Engenharia, estudei em escola pública a vida inteira
-, havia cem candidatos por vaga. Quando o César e
eu entramos no famoso Colégio Estadual dl3 Belo Ho
rizonte, que era um só para todo o Estado h/linas Ge
rais, tinha cem candidatos por vaga. E tínhamos 10
anos de idade. Porque nós passávamos? Porque um
passava e 99 não. E havia vinte turmas na '1 1 série gi
nasial, atualmente 51, e quatro turmas na ~31 série do

_211 grau. Era um "desnatam~llto~_'{íole~tº:_. P~ssáva-_

mos em primeiro lugar nas faculdades. Como se vê, a
história não começou hoje.

Os estados que investem em educaçíio correta
mente estão combatendo a iniqüidade e farão com
que a proposta de V. Exll, em curto prazo, já. seja aten
dida. Aliás, há aqui documento sobre a mesa do con
sultor do PT que mostra que praticamente, sob o pon
to de vista da estatística global, a proposta de V. ExI já
está atendida.

Primeiro, .Q.arabenizo.J{. ExIj;!ela QIOP..9sta. S~
gundo, como disseram o Deputado João Matos, Rela
tor, e o Reitor César, devemos aproveitar o momento
para irmos longe quanto a essa discussão" Terceiro, o
fato de alguém ser da rede privada não significa que é
contra o projeto. Admiro o Prof. Monlevacle. Não en
tendi por que S. Sll levantou eventual conclusão de
que eu seria contra o projeto.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilrnar Macha
do) - Tem V. Exll a palavra.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIt=lOZ - Faço
consulta a V. Ex'. Após o término das inscrições dos
Srs. Parlamentares, poderíamos abrir o dE~bate a enti
dades dos estudantes. É possível, Sr. Prelsidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gi/mar Macha
do) - As observações deveriam ser feitas no início da
relAnião. Nesta fase da audiência não é permitido regi
mentalmente o debate. Os Parlamentaresi terão opor
tunidade à réplica no final e podem, inclusive, colher
sugestões e encaminhá-Ias à Mesa. Regimentalmen
te, eu não teria condições de fazer isso.

Faço apelo a V. Exu
, porque às 16h começa a

Ordem do Dia e vamos votar o PNE. Quem quiser de
bater o assunto, terá de fazer sua inscriçã.o. Peço a to
dos a colaboração.

Concedo a palavra à Deputada Maria Elvira.
A SRA. DEPUTADA MARIA ELVIFIA - Sr. Pre

sidente, quero abordar três pontos rapidlamente. Pri
meiro, concordo com o Deputado Walfrido Mares
Guia. Não acredito que o debate seja idElOlógico. Sou
professora do ensino privado e tenho sido defensora

do projeto. O senhor me desculpe, mas cometeu um
equívoco.

O segundo ponto é o investimento. Realmente,
não há como negar a necessidade de maiores investi
mentos, de planejamento contínuo, de melhoria do
ensino fundamental e do ensino médio no Brasil, na
turalmente fazendo com que o acesso ao ensino uni
versitário seja decorrência de tudo isso. O que a mim
Jncamoda é a questão do acesso. É importante ser
discutida no momento. Deputado Walfrido Mares
Guia, o ensino público no Brasil tinha outro nível. O
estadual de Belo Horizonte a que se estava referindo
era de elite. E nós, que tivemos acesso aos bancos da
universidade federal brasileira, somos elite. A verdade
éque os melhores alunos estão na universidade fede
ral. Tenho humildade suficiente, como representante
do ensino privado, para reconhecer que ainda - e não
vou nem fazer juízo de valor, se écerto ou errado, se é
.bomJ:tu. ruim - os alunos mais preparados estão nas_
universidades federais, que mantêm os melhores cur
sos do Brasil, na minha opinião. Certeza e conclusão
são algo diffcil. Gosto de ser honesta.

A relação existe. Quem tem mais acesso à uni
versidade pública são os mais preparados, os que ti
veram os melhores cursinhos, os que foram mais bem
alimentados, os que têm história de vida geralmente
mais fácil. Claro, vamos ter exceções. O Prof. Sá Bar
reto comentou sua história de vida. Temos muitos ou
tros casos. Mas na maioria é assim que ocorre. Consi
dero isso uma dispersão, uma inversão. O aluno cursa
a vida inteira a escola pública. Na hora em que vai
usufruir do ápice da sua carreira, quando vai escolher
sua profissão, chegar ao topo da pirâmide, tem de pa
gar, porque não consegue entrar na universidade pú
blica. Ora, isso é cruel, injusto. Sou grande defensora
da universidade pública. É preciso que haja maiores
investimentos, mais recursos, melhoria cada dia
mais, geração de ciência e tecnologia, pesquisa. Ela
tem de custar mais caro, deve ter mais i'lvestimento$
do Governo Federal. Ela faz muito mais pesquisa que
as universidades privadas. Vejo como algo pertinente
e justo socialmente a preocupação do Senador em
seu projeto.

Cumprimento S. Ex!! pelo projeto. Sou muito
simpática a ele. Naturalmente, teremQs de discutir
mais. Por exemplo, como seria o acesso? Tem de ser
por mérito, por nota, por avaliação. Realr'Tlente há limi
tação. Temos de reconhecer isso. Assume> o meu de
sejo, como Parlamentar, como educador~ no sentido
de que sejam prestigiados os alunos da escola públi
ca. Nós, o povo brasileiro como contribuinte, estamos
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fazendo investimentos pesados ao longo da vida. Por
que não continuar de forma coerente esses investi
mentos? É um assunto que precisa ser estudado por
todos, mas quero dizer da minha simpatia e do m~u

compromisso com o projeto.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha

do) - Com a palavra o Deputado Agnelo Queiroz.
O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Sr.

Presidente, S.... e Srs. Deputados, o debate é muito
importante. O objetivo era justamente este: apresen
tar opiniões contrárias. É um assunto polêmico. Tenho
certeza de que todos os palestrantes trouxeram gran
des contribuições. Há algo em comum na intervenção
de todos os palestrantes: a constatação do descaso,
do abandono, da irresponsabilidade com a educação
no País, uma educação universal, de boa qualidade,
com espírito patriótico. É uma constatação também,
em todas as intervenções, que a educação reproduz
o que já existe do ponto de vista da concentração de
renda e da propriedade no Brasil. As instituições são
aparelhadas justamente para reproduzir a concentra
ção do conhecimento para o setor que detém também
a concentração de propriedade e de riqueza.

Na minha opinião, o projeto é bom como respos
ta política. Ficarei com essa formulação. É uma res
posta política a uma situação de extremo... Édifícil até
se encontrar um adjetivo para qualificarcomo se pode
chegar a uma situação contrária ao interesse de uma
nação que pode ter competitividade internacional, au
mentar a produtividade, gerar empregos para todos
os nossos filhos, mas opta por um modelo educacio
nal excludente, que elimina justamente os segmentos
que não poqem pagar. E, por não poderem pagar, têm
de estudar numa escola inferiorizada.

Os recursos para essa área nem se comparam
com os destinados a salvar banqueiro criminoso e fa
lido. Devia'm estar na cadeia, mas recebem dinheiro
generosamente, enquanto as escolas não conse
guem, às vezes, comprar giz, mimeógrafo. Ainda
usam mimeógrafos em grande parte do Brasil. Essa
devia ser palavra já fora de uso, considerando-se a
modernidade, mas usam esses aparelhos porque
não têm condições elementares de oferecer educa
ção universal e de boa qualidade. Pelo menos essa
deveria sera atitude patriótica no País. É evidente que
é uma resposta.

Em alguns lugares, já há mais ou menos 50%
dos alunos provenientes das escolas pública e priva
da. Deveriá,'sim, haver a distinção dos cursos, ser fei
ta uma verificação quanto aos que têm renda maior e

assim por diante. O projeto responde a isso. Tenho
certeza de que, se houver um governo patriótico no
Brasil, a primeira coisa que iríamos fazer seria revo
gá-lo. Não há dúvida. O investimento na escola públi
ca é atitude indispensável para o desenvolvimento de
um país. Este País não deve apenas tornar-se consu
midor, mas investir em tecnologia, em educação, au
mentando a produtividade. Com o século do conheci
mento que se aproxima, não há como ter prioridade
zero sem forte investimento na educação pública. Em
conseqüência disso, estaria resolvido o problema do
acesso, porque todos os alunos teriam condição de
igualdade para competir. O ensino particular, segun
do a Constituição, teria de seguir o ensino público. E
seria bom que seguisse mesmo, não o contrário. É
muito mais uma resposta política dos legisladores, in
dignados com o comportamento brutal de exclusão.
Podemos até votar, mas não é resposta à educação
no Brasil de forma alguma. Isso tem de ficar claro.
Não pode ser instrumento de educação que estimule
e que vá melhorar a educação pública ou coisa que o
valha. Não concordo. É uma resposta política da nos
sa indignação a esse processo de exclusão e à conti
nuação da não-valorização da escola pública no Bra
sil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Obrigado, Deputado Agnelo Queiroz.

O último inscrito é o Deputado Wilson Santos,
que disporá de três minutos.

A SRA. DEPUTADA MARIA ELVIRA - Sr. Pre
sidente, quero assinar embaixo da formulação do De
putado Agnelo Queiroz.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Com a palavra o Deputado Wilson Santos.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS - Depu
tado Gilmar Machado, saúdo o meu conterrâneo, Se
nador Antero de Barros, que, desde que assumiu a
cadeira no Senado, ao propor esse projeto de lei, já
provocou interessante debate na mídia nacional. Na
vegou pelas principais universidades do País deba
tendo a sua proposta. E é claro que o autor do projeto
não tem, com a sua proposição, objeto específico de
apresentar propostas que visem a solucionar proble
mas de quinhentos anos de educação vividos pelo
País. Educação que, outrora, era monopólio da Igreja.
Educação que, antes disso, era monopólio de pou
quíssimas castas. No Egito, os faraós não liam nem
escreviam, o que era apenas conhecimento dos es
cribas. O processo educacional é diferente em várias
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regiões do mundo. E chegamo$, ao finall do século
XX, com curiosidade enorme, ao constatar no Brasil o
chamado efeito "x". O pobre e o trabalhador têm de se
esfolar durante o dia para fazer universidade particu
lar à noite; o rico, em conseqüência da estrutura fami
liar e econômica, abocanha as principai~l e mais re
muneradas profissões nas universidade públicas.

Parabenizo o Senador Antero de l3arros, que
proporciona à sociedade educacional bl'asileira, ao
Congresso Nacional eà mrdia brasileira a oportunida
de de debater tão importante tema: democratizar o
acesso à universidade pública. Tenho certeza, Sena
dor, de que a Câmara não vai omitir-se, até porque o
Congresso Nacional aprovou outra reserva: a de cer
to número de vagas para mulheres em eleições pro
porcionais. O Congresso viu que as mulheres tinham
de estar estimuladas e garantidas, para que pudesse
ser aumentada a representação feminina. Foi esse
mesmo Congresso que aprovi.lu a legislação eleitoral.
A Câmara dos Deputados vai acompanhl:lr a votação
no Senado e aprovara proposta de V. Ex·, que não é a
solução definitiva, não propõe a melhorisl no ensino,
ainda não, porque isso cabe ao Congresso, à socie
dade, às faculdades, às entidades como a UNE e a
UBES. A proposta do Senador é clara: democratizar o
acesso à universidade pública. Se hoje nos Estados
Unidos mais de 80% de sua população tem ou está
freqüentando curso superior, é porque também aque
le pars adotou a premissa de reservas para negros,
hispânicos, latinos. Somente dessa forma se constru
iu modelo mais democrático.

Sou a favor, sim, porque, se aguardamos o Go
verno tirar uma solução da cartola ou atender à pro
posta de setores mais democráticos e comprometi
dos com a educação pública, isso não vai ocorrer tão
cedo. O Governo não aceita nem nomear os reitores
que vencem as eleições. Muitos vencem e não tomam
posse. Isso seria sonhar.

Parabenizo o Senador Antero de Barros, con
cordo plenamente com a proposta de democratização
do acesso à universidade pública. Soment,e dessa for
ma haverá conseqüências e a garantia de universida
de verdadeiramente democrática. E, par,alelamente,
temos de reformar a universidade brasHeira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Muito obrigado, Deputado Wilson S,antos.

Gostaria de levantar uma questão. Não preci
sam responder agora, mas queria que principalmente
a UBES fizesse uma reflexão. Como sou do interior,
alguns assuntos são mais difíceis para eu ,entender. O
caso de ser apenas da escola pública temos de anali-

sal' também. Falo isso porque sou de Uberlândia. O
Deputado Walfrido Mares Guia a conhece, foi Secre
tário de Estado. Na Universidade Federal de Uberlên
dia, há cinco alunos aprovados da Escola Estadual
Messias Pedreiro. São quarenta vagas no curso de
Medicina. Dois da Escola Estadual Ruy Barbosa. de
Araguari. A cidade é muito próxima. Foram aprova
dos no curso de Medicina. Então, onze alunos de es
cola pública passaram sem cursinho. Quando se con
sulta a estatística a respeito do aluno da escola públi
ca que chega lá, é o quê? Filho de médicos, de em
presários da cidade. Por quê? Porque a Escola Mes
sias Pedreiro é a mais disputada pelos filhos que tem
poder aquisitivo alto. Fui professor dessa escola. Se
gundo o resultado do vestibular da universidade, ela
ficou em segundo lugar, só perdeu para o Objetivo.
Uberlândia tem o maior cursinho em termos de aluno.
Ganhou, inclusive, de um dos cursinhos mais caros e
famosos de Uberlândia, que é o Nacional. Ela tem
cinco salas e aprovou na área de Engenharia, Odon
tologia. Por quê? Porque os filhos que estão lá são da
chamada elite de Uberlândia. Preferem pô-los na es
cola estadual a colocá-los na escola privada. Muitos
estão na escola privada. No interior, é pouco diferente
do que ocorre nas grandes cidades. Estou dando
exemplo. É uma preocupação que poderíamos tam
bém discutir. Principalmente em cidades de porte mé
dio do interior, os filhos da população mais rica da ci
dade estão nas escolas públicas.

Queria que depois os senhores refletissem so
bre a questão. Possuo os dados e tenho trabalhado a
questão. Não basta ser apenas da escola pública. Se
formos observar o valor percentual da renda, também
é preciso se olhar isso. Em cidades do interior de por
te médio, os pais procuram escolas públicas. Se tem
qualidade, ele vai para lá. Temos de saber trabalhar a
questão.

Desculpem-me V. EX-'. Eu nem poderia, como
Presidente, estar fazendo abordagem.

A SRA. DEPUTADA MARIA ELVIRA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Tem V. E~ a palavra. Peço a V. Ex· que seja bre
ve em seus comentários. Já são quase 14h. Todos te
rão três minutos para fazer suas considerações finais.

A SRA. DEPUTADA MARIA ELVIRA - Queria
saber se o projeto do Senador contempla a preocupa
ção da UBES, num percentual de 50% Ror curso. Sem
isso, o projeto realmente não resolve o nosso proble
ma, que são os cursos a que os alunos da escola pú-
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blica não têm acesso, como Odontologia, Medicina,
Veterinária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao
Senador Antero de Barros, para que faça suas consi
derações finais e, se quiser, al9.,um comentário a res
peito do que foi mencionado.

Peço a V. Ex" que observem os três minutos. Te
remos que ir ao plenário da Casa.

O SR. SENADOR ANTERO DE BARROS - Sr.
Presidente, vou tentar fazer as minhas considerações
em três minutos, mas quero tratar de algumas ques
tões relevantes abordadas pelos Deputados e tam
bém pelo reitor.

Vou ler o art. 12 do meu projeto:

Ficam as universidades públicas obri
gadas a reservar, anualmente, 50% de suas
vagas para alunos que tenham cursado inte
gralmente os ensinos fundamental e médio
em escola pública.

Portanto, é exigência. Tem de ter cursado inte
gralmente os ensinos fundamental e médio. É a pri
meira exigência.

A segunda, estabelece os 50%. Na minha opi
nião, concordo com a avaliação da União Brasileira
de Estudantes Secundaristas de que podem acrescer
aqui 50% por curso. Já contempla. Quando vou pres
tar o exame, seja o PAS, seja o vestibular, seja o que
for, vou inscrever-me para fazer Direito. Não me ins
crevo para fazer o vestibular na universidade, inde
pendentemente do curso. Inscrevo-me para concorrer
a um curso. Quando e$tabeleço 50% das vagas, é evi
dente que me refiro a cada curso, até porque coloco
isso na justificação do projeto.

No meu Estado, no geral, o maior é do público.
Agora, quan~o pego curso que oferece melhor remu
neração, aí, sim, concordo. Acho que o que abunda
não prejudica; esclarece e evita até entendimento
posterior de que alguém possa deturpar, afirmando
que não seja por curso, quando é por curso. A avalia
ção feita pela UBES é correta. Concordo com as avali
ações relativas ao curso e ao turno. É absolutamente
procedente a avaliação da União Brasileira de Estu-
dantes Secundaristas. ' .'

Esclareço alguns pontos. Primeiro, enfatizo que
não tenho pretensão de que o projeto resolva os pro
blemas da educação brasileira. Ele trata exclusiva
mente do ~cesso. Seria leviandade entender que re
solveria Q~,problemas da educação. Segundp, não
posso conçordar com esse fosso, até considerando o

resultado do ENEM de 1999, que temos disponível. A
média do ENEM foi de 5,3 para o estudante da escola
privada e 4,3 para o estudante da escola pública.
Quem vem da escola pública não está tendo oportuni
dade de entrar na universidade. -

Não concordo também com a comparação de
que a "lei do boi" é semelhante a isso. A "lei do boi",
para mim, continua existindo. Os filhos de fazendei
ros, desse ou -daquele, continuam tendo acesso, já
que estão na rede privada. Isso não foi revogado. E
não se democratizou. Foi revogada a lei, sim. Mas, na
prática, o filho do fazendeiro continua tendo dinheiro
para estudar. A seleção é muito mais econômica.

Outro assunto que considero fundamental - foi
levantado pelos Deputados Walfrido Mares Guia e
Maria Elvira, parece-me que também pelo Deputado
Agnelo Queiroz - é a questão do mérito. O projeto não
elimina o mérito. Hoje a chance do estudante da esco
la pública é uma em 104. Com o projeto, vai ser uma
em 41, contra uma em 14 da escola privada. Só vão
passar os melhores da escola pública. Vai ter mais es
tudante na escola pública. Deputado Walfrido Mares
Guia, quero, sinceramente, e sou amigo do Prof. João
Monlevade, expor com muita clareza minha visão de
que o projeto não estabelece confronto algum entre o
público e o privado. Ao contrário, fortalece a educação
como um todo. Então, vou-colocarna-universidadepú
blica quem não pode pagar e na universidade privada
quem pode. É evidente que estará abrindo espaço
quem pode pagar.

Concordo com os dois Reitores. Temos que am
pliar o número de vagas no curso noturno. Aliás, a re
vista Veja trouxe como capa o Di Gênio. E mostrava:
"O Di Gênio é um gênio". Por quê? Porque percebeu
que 80% a 85% das universidades públicas são ocio
sas à noite. Instalou a maioria dos seus cursos no pe
ríodo noturno e virou grande empresário, o grande
gênio da educação brasileira.

Temos de lutar para melhorar a universidade
como um todo e oferecer, evidentemente, maior nú
mero de vagas. Temos de lutar também pela questão
do acesso. Recolho todas ~s sugestões como enri
quecedoras do projeto. Concordo com as observa
ções feitas aqui. Manifesto aos reitores que tenho es
perança de que - hoje a sociedade dos Estados Uni
dos já discute o fim da reserva de cota - o ideal da
educação brasileira será atingido quando os estudan~

tes secundaristas se mobilizarem para acabar com o
projeto de reserva de cotas. Aí será a grande vitória
da educação brasileira: o retorno da possibilidade de
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segurança de que o acesso já estará g,arantido na
educação.

. O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilrnar Macha
do) - Senador, muito obrigado por sua colaboração.

Passo a palavra ao Conselheiro Roberto Cláu
dio Frota Bezerra, para que S. S· faça, em três minu
tos, as suas considerações.

OSR. ROBERTO CLÁUDIO FROTA BEZERRA
- Parabenizo o Senador pela oportunidade, por sua
sensibilidade e pelo apelo social que contém o proje
to. Não estou convencido de que a fórmula venha a
dar respostas, mas compreendo que, conforme foi
aqui mencionado, como resposta política é extrema
mente oportuna.

Levanto uma preocupação. O Senador apresen
tou dado que reforça, de maneira mais objetiva, a
consideração do Prof. Francisco César de Sá Barreto,
quando S. Ex· se referiu aos dados do ENEM. Temos
alguns erros no meio do caminho que teriam de ser
revistos. O acesso tem de ser discutido. O Prof. João
Monlevade também mencionou a questão. Quando o
ENEM mostra diferencial de qualidade quase não
perceptfvel, temos de voltar um pouco par.a o proces
so de acesso. O ENEM, pelas suas características,
procura otimizar a condição de competiçãlo do aluno
que vem da escola privada e concluiu O s,eu curso e
procura medir habilidades e competênci~\s. Quando
mede habilidades e competências, o difelrencial que
existe hoje a favor da escola privada diminui. Há o pro
blema também no processo.

Minha grande preocupação é o princípio consti
tucional da eqüidade, por questão de sensibilidade
social, por tentar resolver problema serHssimo: a falta
de democratização e desigualdade. Eqüidade, como
o Deputado Walfrido Mares Guia referiu, tE}m de exis
tir desde o início nos bancos escolares, dosde o pro
cesso de acesso à universalização do ensino básico,
na parte fundamental, e também no ensinei médio. Há
grande diferencial de quem sai do ensino médio para
chegar lá;.

Vamos admitir, por hipótese, que o projeto ve
nha a ter sucesso eser aprovado. Se esse projeto não
vier acompanhado de medidas objetivas que garan
tam verdadeira política de assistência ao estudante,
haverá evas~o em massa em relação às vagas con
quistadas. Estou levantando problema que considero
de. extrema importância. O projeto tem apelo social,
dá resposta que vai criar certo júbilo nos l~studantes

que têm origem na escola pública. Se condlições obje
tivas não forem dadas a esse estudante, qUle está nos
50%, para fazer Medicina de manhã e dE~ tarde, se

não tem condição de sobrevivência, é garantida a
evasão ou, então, o caso do aluno sem conseguir
concluir seu curso. Isso seria o fracasso do projeto.
Temos de simular os ônus e os bônus. Como ele tem
apelo social forte, as pessoas vêem o que traz. Esta
Casa, pela profundidade, pela sensibilidade social,
deveria aprofundar discussões e verificar, numa si
mulação posterior, quais os ônus e os bônus e as
condições para que o objetivo perseguido no começo
seja atingido no final.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Muito obrigado, Conselheiro e Reitor Roberto
Cláudio Frota Bezerra.

Com a palavra o Reitor Francisco César de Sá
Barreto.

O SR. FRANCISCO CÉSAR DE SÁ BARRETO
- Agradeço a V. Exll a participação no debate.

Eu gostaria de fazer observações rápidas. O co
mentário final do Sr. Roberto Cláudio Frota Bezerra é
pertinente e não é vazio. Se os senhores forem atrás
do programa de igual oportunidade criado nos Esta
dos Unidos nos anos 60, vão verificar que, no primei
ro ano, entrava grande número de negros - conside
rando-se apenas grupo minoritário, mas a grande ma
ioria nas univer.sidades tinha cota reservada. Eles
passavam um ano e saíam imediatamente. As suas
condições na universidade não eram iguais às opor
tunidades que tinham na entrada. E o negócio tinha
de ser visto de maneira global.

Segundo ponto: o projeto de reserva de vagas,
quando aplicado em algumas regiões do Pars, como
Centro-Oeste, Norte e Nordeste, vai funcionar ao
contrário. Temos sempre a visão do Sudeste, que1em
o sistema privado de ensino médio muito grande. Isso
não ocorre em outras regiões do Pars. Não tenho os
dados aqui. Talvez o Sr. Roberto Cláudio Frota Bezer
ra possa futuramente dizer. Na atual situação das três
grandes regiões, a reserva de vagas vai funcionar ao
contrário, garantir a entrada do aluno da escola priva
da.

Terceiro ponto: precisamos discutir profunda
mente o que é público e o que é privado. O pagar não
torna necessariamente a coisa privada, pode ainda
ser pública. Sei que essa é uma questão muito polê
mica, mas temos de pensar na Nação como um todo.

O financiamento é direto às universidades públi
cas federais ou estaduais, que realizam pesquisa,
que realizam cursos de extensão, graduação,
pós-graduação e são referência em tudo, e têm que
ser, para gerar conhecimento. Os recursos públicos
única e exclusivamente não são suficientes para fazer
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o sistema crescer. Portanto, o sistema privado tem de
crescer, e com qualidade. E tem de crescer com a aju
da dos recursos públicos, porque estão inseridos na
mesma Nação e estão cuidando do mesmo povo.

Quarto ponto: não podemos fazer análises pon
tuais. Em geral, os instrumentos criados de forma
pontual criam problemas no futuro. Temos de verificar
a questão de forma sistêmica. Existe uma certa ecolo
gia nisso, uma ecologia acadêmica, uma ecologia cul
tural. Não adianta tentar resolver um problema matan-

•do um mosquito numa certa região, porque pode es
tar destruindo outra parte dãlaüna ou âã1lora. As cõ~
sas funcionam de forma sistêmica. Ações isoladas
precisam ter suas conseqüências bem avaliadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Muito obrigado, Reitor Francisco de Sá, repre
sentante da Associação dos Docentes do Ensino Su
perior.

O SR. FRANCISCO CÉSAR DE SÃ BARRETO
- Para que fique registrado corretamente, sou repre
sentante da Associação Nacif)nal dos Dirigentes de
instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES,
e não da ANDES.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - É da Andifes. Peço desculpas a V. Sª.

O SR. FRANCISCO CÉSAR DE SÁ BARRETO
- Depois os meus colegas da ANDES podem recla
mar das minhas posições aqui. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Está certo, V. Sl! é representante da Andifes.

Com a palavra a srª Carla Santos, da UBES.
A SRA.'CARLA SANTOS - Desde já queremos

agradecer aos Deputados João Matos, Walfrido Ma
res Guia e Maria Elvira - quando Presidente da Co
missão de Educação nos recebeu com carinho para
tratar deste tema -, Agnelo Queiroz, Wilson Santos,
aOs reitores presentes,- que, acredito, contribuíram
muito para o debate a respeito do projeto, da idéia de
reserva de vagas. Agradecemos também ao Senador
e ao Prof. João Monlevade.

Acredito que a idéia apresentada, a princípio,
ganha força ainda mais agora. Na verdade torna-se
necessário que, em primeiro lugar, na lei esteja claro
o que de fato trata a proposta. Penso que, por mais
que considerem suficiente instituir reserva de vagas,
não se sabe o que o MEC irá considerar na hora de
regulamentar a matéria. Por mais que tenhamos boa
vontade de acreditar e entender, na nossa lógica e no
nosso debate, que ISSO é importante, que é o mérito e
o objetivo ~a questão, na hora da regulamentação
não temos.~essasgarantias. É importante continuar-

mos mantendo o debate quente nas universidades,
com os reitores, com os representantes da Andifes,
da ANDES, com os parlamentares desta Casa, para
que possamos, de fato, aprovar o projeto que reflita
este debate, a proposta da União Brasileira somada
às propostas apresentadas a esta Casa.

Hoje mesmo uma segunda proposta foi apre
sentada. Espero que seja possível somá-Ia a este de
bate, fazer com que o projeto possa, além de corrigir
uma distorção, ser feito com conseqüência, como dis
se o Reitor Francisco César, e, com isso, democrati-

zar o acesso dos candidatos.
Nesse sentido, convido, em nome da União Bra

sileira, todos os parlamentares presentes e os reito
res para, nos Estados, participarem dos debates que
acontecerão nas escolas, nas universidades, com
professores e intelectuais, a fim de que se possa pro
mover amplo debate sobre o projeto na sociedade e,
de fato, formular uma opinião mais consensual da so
ciedade brasileira, do meio acadêmico, dos estudan
tes, enfim, de todos que lutam em defesa da educa
ção.

Por fim, mais uma vez expresso o nosso apoio
ao projeto do Senador Antero de Barros, desde que
contenha os ajustes propostos, no mínimo, por curso,
por turno, sendo obrigatoriamente preenchidas as va
gas por estudantes oriundos de escolas públicas.
Considero necessário que, antes de aprovado, seja
amplamente debatido na sociedade, para que possa
haver uma grande vitória, com certeza, e o impacto
conseqüente na qualidade da educação pública b~a

sileira.
Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Com a palavra o Prof. João Monlevade, para
suas considerações e respostas.

O SR. JOÃO MONLEVADE - Realmente a pri
meira solicitação, também corroborada pela UBES, é
de que este debate se amplie e continue.

Deputado Walfrido Mares Guia, peço desculpas
a V. Ex!J pela possibilidade de tê-lo considerado como
defensor de uma posição privatista, mesmo porque
não era essa ã minha intenção. No Conselho Nacional
sempre tive um diálogo franco e muito bom com a
Conselheira Ana Luísa, que era de sua equipe, e posi
ções praticamente iguais diante de vários problemas.
Não falei nesse sentido.

Entretanto, gostaria de não estar equivocado.
Por isso peço à Mesa que convoque os representan
tes oficiais da rede privada, a Confenem e outras enti
dades, porque acho que não estou equivocado. Have-
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rá resistência, sim, pelo menos de alguns setores do
ensino privado. Talvez nem tanto dos cursinhos, por
que, se ficar como está o projeto do Senador Antero
de Barros, haverá mais corrida dos alunm~ da escola
pública para os cursinhos, a fim de adquinirem a pos
sibilidade do que estamos chamando de mérito.

Deputado Gilmar Machado, mais duas afirma
ções, que considero importantes para concluir este
debate. Primeiro, precisamos ter gratuidade no aces
so. O ENEM, por exemplo, o Conselheiro Roberto
Cláudio sabe, não é gratuito. Com isso ele distorce os
dados, porque a maioria dos estudantes públicos po
bres não o estão fazendo. Está parecendo que aquela
elite de Uberlândia é que está fazendo o ENEM.
Então, gratuidade do ENEM, gratuidade dos proces
sos seletivos.

Em segundo lugar, foi muito intereslsante a ob
servação do Senador Antero de Barros, ao dizer que
o seu projeto não punia a rede privada. Pelo contrário,
a rede privada de ensino superior teria di:sponibilida
de exatamente daqueles que gastam 300, 400, 500
reais com seus filhos no ensino médio e depois dei
xam de pagar no ensino superior, porquEl é gratuito.
Essa é uma ótima clientela para a educa«(ão privada
de nível superior. Agora haveria punição, sim, e puni
ção exemplar para aqueles que apostam 110 fracasso
da escola pública como argumento para a matrícula
na escola privada de nível médio.

Com todo o respeito, concordo plenamente com
o pensamento da Deputada Maria Elvira, com todos
que disseram ser importante o investimento nos ensi
nos fundamental e médio. Entretanto, vamos ser rea
listas. Hoje o custo médio de um aluno do ensino mé
dio público é quatro vezes menor do que I) do ensino
privado. Por favor, atentem para este dadol: para igua
larmos o custo médio precisaríamos, no mínimo, de 5
a 6 bilhões de reais para injetar no Fundeb, que esta
Comissão já estudou.

Como ex-filósofo escolástico da Igreja, eu me
lembro muito do que é uma causa eficientle, uma cau
sa final. A causa final: o objetivo da entrada maciça de
alunos da escola pública na universidade pública vai
colaborar, sim, para a melhoria da educac(ão pública.
Não tenho dúvida nenhuma. Estou inspirado não sim
plesmente em idéias, mas na realidade do meu
dia-a-dia. Convivo com jovens da Ceilândlia, periferia
de Brasília, e sei que todos aqueles jOVElnS, no mo
mento em que tiverem expectativa e possibilidade de
entrar na universidade pública, se dedicarião mais aos
estudos e menos às drogas, men s à ociosidade e
muito menos ainda à marginalidadd.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha

do) - Com a palavra, para a réplica, o Deputado Wal
frido Mares Guia.

O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA
- Não se trata nem de réplica, mais de esclarecimen
to a respeito de algumas questões.

Em primeiro lugar, esse projeto não tem desvan
tagem para ninguém, só vantagens para todos. Vou
ter a satisfação de ver, Prof. Monlevade, aqueles dire
tores de escolas particulares....queJoralTI-contra esse
projeto, porque está na hora de fecharem as escolas.
A escola particular não tem de sobreviver da má qua
lidade da escola pública, não, mas da ?ua própria
competência.

Não sei se o Deputado Gilmar Machb.:.l.:> se lem
bra, mas, quando nomeado Secretário de Educação,
fui acusado, a priori, na primeira semana, só porque
era da rede particular - tenho aqui duas testemunhas
disso tudo -, de entrar na Secretaria para privatizar o
ensino de Minas dfLGerais. Oito anos depois.-a rede
privada estava do mesmo tamanho e a rede pública ti
nha sido multiplicada por quatro. Havíamos chegado
a 98,3% de acesso no ensino fundamental.

Minas Gerais era o número um na qualidade na
cional medida pelo SAEB e tinha o melhor salário de
professor do Brasil. O único Estado que cumpriu
aquele contrato da CNTE, de outubro de 1994 - e
cumprimos o contrato em outubro de 1995-, em cima
do acordo. O único Estado foi Minas Gerais - não
houve segundo lugar, nem Brasília, nem São Paulo.

Pois bem, tenho tranqüilidade para dizer que o
projeto de V. Ex! é interessantíssimo e traz à baila
essa discussão. Penso que ele é até mais restrito do
que deveria ser, quando estabelece que o aluno que
estudou desde o ensino fundamental na escola públi~

ca - o aluno que, por uma circunstância, o pai te
nha-se se mudado, por ser funcionário público, que
não teve oportunidade de entrar numa escola pública
durante dois anos, tendo freqüentado a escola públi
ca durante quase todo tempo - pode, de repente, ficar
fora disso. Acho que esse ponto deveria ser revisto.

Neste País há lugares em que não existem es
colas de segundo grau - não em Minas Gerais, onde
todos os municípios as possuem. É preciso verificar
isso, porque de repente poderá haver tanta inconstitu
cionalidade, tanta briga na Justiça, que os reitores
vão ficar doidos.

Outro ponto. Vou citar o que conheço, que é Mi
nas Gerais, onde a mensalidade média de segundo
grau custa entre 250 e 350 reais. Vamos dizer 300 re-
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ais. Um terço disso é imposto pago aos Governos por
meio do PIS, da Cofins, do Imposto de Renda, do ISS,
do IPTU, que a escola pública não paga, e do INSS.
Então, um terço do que os pais pagam às escolas não
vai para a escola, mas para o Governo. Temos que tr
ral' esse um terço. Em vez de 300, são 200 reais.

Em Minas Gerais um aluno da rede pública esta
dual custa mais de mil reais por ano, e um aluno da
rede privada, 2 mil. Lá a relação já é de um para dois,
Prof. Monlevade. Con~eguimos melhorar. Pode che
car os dados, sou quase professor nisso, acompanhei
esse problema durante nove anos.

Cito Minas Gerais, mas posso falar do Paraná,
que conheço, do Rio Grande do Sul, de Santa Catari
na, do Ceará, da Bahia, que está melhorando, do
Espfrito Santo, de Goiás. Há muita coisa boa aconte
cendo na área pública. Foi demonstrado pelo Francis
co César, de maneira cabal, que a quantidade de alu
nos da rede pública, que estão chegando como candi
datos à universidade, hoje já está em situação de
igualdade com a da rede particular.

O que temos de fazer para que esse assunto
seja resolvido? Acredito que não vai ser quando os
alunos pedirem para acabarcom acota, não. Isso tem,
de ser resolvido na questão da eqüidade, o que o
Prof. Roberto falou claramente. A eqüidade é garantia
de condições para que todos tenham a mesma opor
tunidade lá na frente. Isso tem de acontecer o tempo
todo - o tempo todo.

O Deputado Agnelo Queiroz foi feliz quando dis
se que é urna resposta política a uma idiossincrasia,
que é fruto da má qualidade da educação, que provo
ca concentração de renda, que sacrifica a geração de
trabalhadores de maneira quase definitiva.

Do meu ponto de vista pessoal, não sou repre
sentante da escola particular, não fui eleito por ela,
tive muito mais votos do que o número de alunos ma
triculados, por exemplo, no ensino secundário privado
de Minas Gerais. Fui eleito porque sou homem públi
co e dediquei oito anos da minha vida à causa da edu
cação pública, com resultados reconhecidos até mes
mo fora do Brasil. Tenho autoridad~ para falar, inclusi-
ve para criticar a rede particular. . .

Em Minas Gerais, quando melhoramos a quali
dade da educação, eu disse aos diretores das esco
las particulares: "Vocês que estãq na margem da qua
lidade estão,sobrevivendo porque acham que a esco
la pública vá,i piorar; prepararem-se, que vão fechar
suas portas". E muitos fecharam, sem contar aqueles
que mandamos fechar, devido a picaretagem, má
conduta. Não vejo nenhuma discussão entre ensino

estatal eparticular, porque tudo é público, como disse
Francisco César.

Temos de lutar pela melhoria permanente da
qualidade da educação pública, cobrando dos gover
nadores e prefeitos, e não do Governo Federal, por
que eles têm de investir nisso. Não se deve cobrar
tão-somente do Governo Federal. É necessária tam
bém a melhoria do Fundef, mas é preciso cobrar dos
governadores e prefeitos mais dinheiro para a educa
ção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Com a palavra a Deputada Maria Elvira.

A SRA. DEPUTADA MARIA ELVIRA - Quero
comentar também a observação do Prof. Monlevade.
Não só discutimos o Fundeb, como o defendemos
aqui. Essa é uma posição, praticamente em uníssono,
da Comissão.

Outra questão é a do acesso. Na minha modes
ta opinião, esse projeto realmente resgata pelo me
nos um sonho que sabemos que permeia a socieda
de: a busca da eqüidade - como muito bem dito pelo
Deputado Walfrido Mares Guia.

Lembro-me de que, quando S. Ex!! foi escolhido
Secretário pelo Dr. Hélio Garcia - eu era Deputada
Estadual, o Deputado Gilmar Machado também -, a
Casa veio abaixo. Havia discursos do pT criticando o
fato de ele vir da rede particular de ensino. E realmen
te não teve nada a ver. A atuação do Deputado Walfri
do Mares Guia em Minas Gerais, como de outras pes
soas no País, mostra que esse preconceito tem de
acabar.

Nossa função, como legisladores, é buscar a
melhoria da qualidade do ensino público, a universali
dade, enfim, a democratização e naturalmente exigir
que o ensino privado continue e procure ser cada vez
melhor. Não deve ser a opção que sobrou. Não é por
aí. Que o ensino público seja muito bom e que o priva
do seja uma opção por um perfil, por uma característi
ca diferente, por um pensar diferente, mas a primazia
tem de ser do ensino público. Isso tem de ficar muito
claro para todos nós. Todos comungamos dessa idéia
e a defendemos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Os convidados para a próxima reunião estão
chegando. Este plenário está reservado para outra
Comissão.

Agradeço a presença aos convidados e a todos
os demais presentes.

Convoco os Srs. DeputadOS para reunião de au
diência pública amanhã, 15 de junho, quinta-feira, às
10h, no Plenário 3, para discutir a alta taxa de ocupa-
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ção da Sala Villa-Lobos do Teatro Nacional Cláudio
Santoro e seus reflexos no acesso da população à
produção cultural.

Está encerrada a reunião.

Ata da 271 Reunião Ordinária (Audiência PÚ
blica), realizada em 15 de junho de 2000

Às dez horas e cinqüenta e sete minutos do dia
quinze de junho de dois mil, reuniu-se a Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, no Plenário 10 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a presidên
cia do Deputado Pedro Wilson. O livro de presença re
gistrou o comparecimento dos seguintes Senhores
Deputados: Bonifécio de Mdrada, Eduardo Seabra,
João Matos, Nice Lobão, Osvaldo Biolchil, Pedro Wil
son e Rafael Greta, titulares; e Agnaldo Muniz, Iara
Bernardi, Joel de Hollanda, José Linhar,es, Luiz Bit
tencourt, Miriam Reid, Nilmar Ruiz, Pro1'essor Luizi
nho e Raimundo Gomes de Matos, supl19ntes. Com
pareceu também o Deputado Geraldo Ma.gela. Justifi
caram suas ausências os Deputados Esther Grossi,
Gastão Vieira, Maria Elvira, Marisa Senrano e Nelo
Rodolfo. Deixaram de rigistrar as suas plresenças os
Deputados Ademir Lucas, Agnelo Queiroz a, Celcita
Pinheiro, Eber Silva, Eurico Miranda, Flávio Arns, GiI
mar Machado, Jonival Lucas Júnior, Luis Barbosa,
Nilson Pinto, Osvaldo Coelho, Paulo Lima, Renato Sil
va, Walfrido Mares Guia, Zê Gomes da Rocha e Zezé
Perrella. A Senhora Maria Luiza Domas, Secretária
de Cultura do Governo do Distrito F 1, uma das convi
dadas para fazer a exposição do tema, justificou sua
ausência por meio do Ofício nº 426/2000-GAB/SC,
datado do dia oito de junho de dois mil. O Presidente,
Deputado Pedro Wilson, declarou abertos os traba
lhos e informou que a Comissão estava reunida em
virtude do Requerimento de autoria dos Deputados
Esther Grossi e Gemido Magela, com o objetivo de
obter esclarecimentos sobre a taxa de ocupaç~o da
Sala Vila-Lobos do Teatro Nacional Cláudio Santoro e
os seus reflexos no acesso da população à produção
cultural. Em seguida, o Presidente, Senhor James
Fensterseifer (Produtor Cultural e 1I~lllinador de
Espetáculos), para tomar assento à Mesa e antes de
conceder-lhe a palavra, chamou a atençÊio do Plená
rio para as normas que regulariam o andamento dos
trabalhos. Dando início à fase de debates, o Presiden
te, Deputado Pedro Wilson, concedeu aI palavra ao
orador inscrito, Deputado Geraldo Magela, que teve
seus questionamentos respondidos pelo expositor.
Falou também o Senhor Claudinei Pirelli, Diretor da
Produtora de Eventos Matéria Primma Comunicação.
Nada mais havendo a tratar, o Presidentl~ agradeceu

a presença de todos, comunicou que a reunião foi
gravada e, após taquigrafada, traduzida e datilografa
da, passará a fazer parte integrante desta Ata e en
cerrou os trabalhos às onze horas e vinte e sete minu
tos, antes convocando os membros da Comissão
para reunião ordinária, a ser realizada no dia vinte de
junho, terça-feira, às dez horas, no Plenário 10 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados. E, para constar,
eu, CARLA RODRIGUES DE MEDEIROS, Secretá
ria, lavrei a presente Ata, que qepois de lida e aprova
da, será assinada pelo Presidente, Deputado Pedro
Wilson, e puQlicada no Diário da Câmara dos Depu
tados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Declaro abertos os trabalhos da presente audiência
pública da Comissão de Educação, Cultura e Despor
to. Esta reunião, decorrente de requerimento da De
putada Esther Grossi e do Deputado Geraldo Magela,
tem o objetivo de debater a taxa de ocupação da Sala
Villa-Lobos do Teatro Nacional Cláudio Santoro e
seus reflexos no acesso da população à produção
cultural.

Fará a exposição do tema o Sr. James Fenster
seifer, produtor cultural e i1uminador de espetáculos, a
quem convido a tomar assento à mesa.

Havíamos convidado o ator e diretor Juca de
Oliveira e o Sr. Plínio Mosca, Presidente do Conselho
de Cultura do Distrito Federal, que justificaram sua
ausência. Convidamos também a Sra. Maria Luiza
Dornas Ramos, Secretária de Cultura do Distrito Fe
deral, que não compareceu nem mandou justificativa.

Iniciando os nossos trabalhos, concedo a pala
vra ao Sr. James Fensterseifer, que disporá de vinte
minutos para sua exposição.

O SR. JAMES FENSTERSEIFER - Bom dia a
todos.

Nós, produtores de cultura de Brasília, no início
deste ano, deparamo-nos com nova dificuldade: a alta
taxa de ocupação praticada nas salas do Teatro Naci
onal, como se não bastassem as dificuldades que já
temos em produzir cultura, tal como a falta de patrocí
nio etc.

A nosso ver, o aumento estabelecido neste ano
é irracional; transformou a Sala Villa-Lobos na mais
cara do País.

A impressão que se tinha à primeira vista era a
de que esse aumento só prejudicaria a classe produ
tora local. Com o tempo, porém, percebemos que
também prejudicou, em âmbito naciomil, os artistas e
toda a classe produtora, tendo em vista o fato de os
espetáculos agendados, alguns com contrato já assi-
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nado e outros pelo menos já divulgados, tiveram seus
ingressos aumentados em cerca de 50%.

Como outro reflexo desse aumento, no último fi
nal de semana a Sala Villa-Lobos esteve vazia e as
sim ainda permanecerá no próximo final de semana,
já que os espetáculos foram cancelados. Os produto
res alegaram, como motivo pára o cancelamento, o
aumento dos ingressos.

Esse aumento constou da pauta distribuída pelo
Teatro Nacional no início do ano e veio expresso em
Ufir. Como os produtores têm o hábito de assinar con
tratos e real~79.r espetáculos em Brasília, não se de
ram conta do Imontante desse aumento. Foi distribuí
da cópia de uma tabela que mostra como era até o
ano passado e o que está sendo praticado este ano.

Bom, alguns fatos nos levam a crer que o Teatro
Nacional está passando por um processo de elitiza
ção. Nos dias 28 e 29 de fevereiro, a reunião da Co
missão de Pauta, que analisa os projetos do Teatro
Nacional, pela primeira vez, foi realizada a portas fe
chadas, sem a possibilidade de participação dos pro
dutores. Com isso, os produtores não puderam nem
negociar as pautas, nem fiscalizar os critérios de dis
tribuição dessa pauta.

Outros fatos foram as declarações do maestro
Sílvio Barbato, no Jornal Correio Braziliense, do dia
25 de março, declarando que devíamos impedir a pre
sença do Josezinho da Silva no nosso palco. E acres
centa que no Teatro Nacional há apresentações de
academias de décima categoria.

Essas declarações, somadas à reunião da Co
missão de Pauta, nos levam a crer que o Teatro Naci
onal passa por processo de elitização - e isso aconte
ce tanto na utilização pelos profissionais que querem
trabalhar no palco do teatro público do Distrito Fede
ral quanto em relação à comunidade que precisa ter
acesso à cultura, produzida em Brasília e no Brasil,
com preços populares. E acreditamos que cultura é
um gênero de primeira necessidade e, por isso, não
pode ser tratada como qualquer outro produto, que
sofre aumentos sem explicação.

É o que tinha a dizer.
O SR. 'PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)

- Agradecemos ao Sr. James Fensterseifer, produtor
cultural e i1uminador de espetáculos, a presença e a
exposição.' ",

Comunico que está sendo, distribuída ':allél

aberta do ator Juca de Oliveira, juntamente com as ta
belas a que,se referiu o nosso convidado.

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto
despendeu.todos os esforços no sentido de garantir a

presença das pessoas que convidamos, para que nos
expusessem os dados que julgamos importantes. Qu
eríamos ouvir todas as razões e explicações sobre
esse fenômeno, porque consideramos que a cultura,
como a educação e o desporto, é também um gênero
de primeira necessidade do povo brasileiro. Por isso a
Comissão aprovou a realização desta audiência e se
coloca à disRosiç~o para o debate. .

Agradecemos também ao Sr. James Fenstersei
fer a afirmação de que aquele é um espaço público.
Acreditamos que o público, em última instância, é
quem deve avaliar se o espetáculo é bom ou ruim - e
a melhor avaliação sempre é a do público, que com
parece ou não ao espetáculo. Por mais sapiente que
seja um diretor ou um coordenador, sabemos que o
melhor juízo é sempre o do público, do povo que com
parece ao espetáculo, como mostra a história dos es
petáculos no mundo todo.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Geraldo
Magela, um dos autores do requerimento para a reali
zação desta audiência pública.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr.
Presidente, senhoras e s~nhores participantes desta
audiência, quero inicialmente lamentar a ausência do
Presidente do Conselho de Cultura do Distrito Fede
ral, Sr. Plínio Mosca, e da Sra. Secretária de Cultura
{/o-Distrito Federal, Maria'Luiza Domas Ramos.

Soubemos que a Secretária alegou como moti
vo de sua ausência aqui hoje uma reunião dos Secre
tários Estaduais de Cultura. Igualmente, soubemos
que o nosso amigo Plínio Mosca alegou que não viria
porque já havia recebido as explicações referentes ao
valor dos ingressos cobrados e que se dava por satis
feito com essas explicações.

Quero deixar registrado que diversas pessoas
que convidamos para esta audiência alegaram não vir
por temerem represálias da Secretaria. Muitos produ
tores de artistas locais dependem dos espaços do
Governo do Distrito Federal, seja a Sala Viiia-Lobos,
seja a Martins Pena, seja a Alberto Nepomuceno ou
outros espaços do Governo do Distrito Federal, no
Plano Piloto e nas cidades do Distrito Federal, e por
isso não quiseram expor sua opinião aqui. Muitos dis
seram que gostariam de estar aqui, mas que preferi
am se preservar, digamos assim.

Quero fazer um agradecimento especial ao Sr.
James Fensterseifer, por estar presente, enfrentando
a situação. Aliás, não tinha como não estar, porque,
até como forma de protesto, já vinha falando publica
mente sobre o direito de serem os espaços ocupados
democraticamente.
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Há, de fato, um grito meio desesperado na clas
se produtora do Distrito Federal, que, em outros mo
mentos, recebeu dos Governos, até mesmo do Go
verno Roriz passado, tratamento diferente desse.

Na verdade, está acontecendo um processo de
elitização econômica dos espaços públicos do Distrito
Federal, porque s6 poderão ser apresentados espe
táculos cujos ingressos tiverem preços ellevados. E só
poderão pagar esses ingressos pessoas com poder
econômico bastante elevado. Ainda outro> dia, li maté
ria em que o produtor cultural disse ter slido obrigado
a aumentar o preço do ingresso, em virtude do eleva
do valor cobrado pelo uso da Sala Villa-L.obos.

Em outros momentos, a taxa de oc:upação das
Salas Villa-Lobos e Martins Pena teve como base o
número de ingressos vendidos. Então, determinado
número de ingressos pagaria a taxa de ocupação, o
que significava que, se o espetáculo vendesse pelo
menos aquele número de ingressos já tinha os seus
custos de ocupação cobertos.

Todos os exercícios feitos para chenarmos à ra
zão da alta taxa de ocupação da Sala Villa-Lobos e
dos espaços públicos do Distrito Feder,al nos mos
tram que o Governo quer agora adotar urna política de
lucro, quer ter lucro com esse processo. E digo isso
porque o preço cobrado em Brasília é mais alto do
que-o praticado em outras salas hist6ricé:ls ê tradicio
nais do País. Como exemplo, citamos o Palácio das
Artes, em Belo Horizonte, que tem 1.700 lugares eco
bra 2.475 reais. O Teatro Castro Alves, em Salvador,
um dos mais tradicionais do País, tem 1.S37 lugares,
ou seja 237 a mais do que a Sala Villa-Lobos, e cobra
para espetáculos nacionais 15% e para espetáculos
locais 10%. O Teatro João Caetano, no Flio de Janei
ro, que tem mais ou menos a mesma quantidade de
lugares da Sala Villa-Lobos, cobra de 700 a 1.000 re
ais.

Então a tentativa de elitização econômica dos
espaços públicos no Distrito Federal, nSl verdade, é
discriminatória porque vai afastar desses espaços os
produtores, os artistas e a população.

Quis fazer este debate aqui, Sr. Presidente, exa
tamente porque esse é um assunto nacional. Não in
teressa apenas ao povo do Distrito Federal, não inte
ressa apenas aos produtores de artistas locais, mas à
população brasileira. Na Capital Federal, onde a polí
tica de ocupação de espaços deveria ser a mais de
mocrática e a que permitisse maior acesso, acontece
exatamente o contrário: é a que mais dificulta a reali
zação de eventos culturais e tenta elitizar público e
espetáculos..

Não poderíamos deixar de registrar a nossa in
satisfação com as ausências e o nosso protesto. Tam
bém queremos dizer que vamos apoiar projeto do De
putado Rodrigo Rollemberg, ora em tramitação na
Câmara Legislativa do Distrito Federal, propondo a fi·
xação das taxas por meio de lei, ou seja, que a Secre
taria fixe os preços por meio de portaria. Esse projeto
elimina, portanto, a possibilidade de dificultar para
uns e facilitar para outros.

Queremos uma política transparente que aten
da a todos horizontalmente, por intermédio da qual,
independentemente de quem seja o pretendente, pa
guem-se preços justos do ponto de vista de uma polí
tica cultural que beneficie produtores e artistas locais.
Sim, porque é necessário um processo de benefício,
uma vez que aqueles que têm espaço na mídia, na te
levisão, artistas de telenovelas, com certeza têm mai
or possibilidade de público do que aqueles que não
dispõem desse espaço.

É preciso uma política que atenda e beneficie
produtores e artistas locais. E esperamos que o Go
verno do Distrito Federal se sensibilize em relação à
área da cultura e que reveja essa política.

Quero dizer que, lamentavelmente, esta é ape
nas uma das faces da falta de política cultural no Dis
trito Federal ou, na minha visão, desta política equivo
cada, elitizadora e, por tudo isso, excludente. Quere
mos uma política cultural inclusiva, que traga pesso
as, que forme produtores, artistas e público consumi
dor, diríamos assim, público que tenha a expectativa
de ter a cultura como bem social.

Lamento as ausências, mas quero agradecer ao
Presidente e a esta Comissão por terem acatado a
idéia de realizarmos esta reunião.

Por fim, quero sugerir, Sr. Presidente, ainda que
de forma muito rápida e mesmo não sendo tradição
nesta Comissão, que V. Exa. conceda a palavra a al
guns dos que estão aqui, até para não deixar o Sr. Ja
mes Fensterseifer sozinho, ou seja, para que, se hou
ver retaliações por parte da Secretaria, ele não sofra
sozinho.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Não é usual, mas se houver alguma pessoa que
queira se manifestar, por concessão especialíssima e
em atendimento à sugestão do Deputado Geraldo
Magela, concederemos a palavra.

Àqueles que quiserem se manifestar peço que
se identifiquem e falem ao microfone. Peço ainda bre
vidade nas comunicações, tendo em vista que já se
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inicia a Ordem do Dia da sessão do Congresso Nacio
nal destinada à votação de vetos presidenciais.

A palavra está franqueada.

O SR. CLAUDINEI PIRELLI - Sou o responsá
vel pela produção Juca de Oliveira, Lenini e Quasar,
todos na Sala Villa-Lobos.

Como sabemos, o fato é de conhecimento naci
onal, e a Secretária tem consciência disso. Vários ar
tistas estão se mobiliz,ando nacionalmente para não
vír aBrasllía, e o Sr. Juca de Oliveira, que lamentavel
mente não pôde estar aqui, tem sido fundamental
nesse processo e tem ampliado essa discussão, o
que, para nós, é muito importante. Como justificado, o
Sr. Juca de Oliveira está em cartaz hoje em Campo
Grande e, infelizmente, não pôde estar aqui.

Quero corrigir uma informação dada pela Secre
tária Maria Luiza Domas Ramos em matéria publica
da pelo Jornal de Brasília, onde diz que o faturamen
to dos -produtores caiu porque fazem muitas promo
ções, chegando a dar desconto de 50% para várias
categorias. A Secretária disse ainda que esses 50%
normalmente são repassados pelos patrocinadores.
Isso é mentira. Não existe nenhum tipo de negociação
em que façamos acordo com patrocinadores no senti
do de que o percentual de desconto concedido a de
terminada categoria seja repassado em forma de pa
trocínio.lsso não existe. Existe negociação de valores
de patrocínio para oferecer essa contrapartida, mas
não o repasse do valor integral.

Na nossa visão de produtor em Brasília - e ulti
mamente temos trazido espetáculos de fora -, a Se
cretária tem de assumir a razão de estar fazendo isso.
Deve existir um motivo, não pode ser uma decisão
aleatória. A que quer destinar o Teatro Nacional?
Quer que seja um teatro só de orquestras? A Secretá
ria compara o nosso ao Teatro Municipal de São Pau
lo. e ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro - os dois
únicos do País que cobram taxas superiores à da
Sala Villa-Lobos. Mas aqueles são teatros feitos para
essa finalidade, servem para óperas. O Teatro Nacio
nal não foi feito para isso. Então, é preciso que esse
fato seja esclarecido à população. É preciso que se
diga claramente que, a partir de agora, o Teatro Naci
onal terá um corpo de baile e vai trabalhar com or
questras sinfônicas.

As óperas são bem-vindas. Ainda recentemente
pudemos constatar isso com a apresentação de "Car
mem", uma grande produção, mas não só de Car
mens devemos viver em Brasília em termos de cultu
ra.

Ao contrário do que acontece em outros esta
dos, aqui se está dificultando a vinda dos espetácu
los. Não se tem como trazer espetáculos, tudo é muito
caro, não se tem patrocínio integral para todas as tur
nês. É preciso que o acesso ao Teatro Nacional seja
fácil, porque ali está a principal sala da cidade.

E não adianta sugerir ao ator Juca de Oliveira,
por exemplo, que ocupe a Sala Martins Pena, que é
mais barata, porque ele está lotando com o espetácu
lo dele todos os teatros do País, como aconteceu em
Brasília. É' desrespeito sugerir a umnomem que tem
45 anos de profissão, uma das principais figuras de
teatro no Brasil, que ele ocupe a Sala Martins Pena,
porque é mais barata. E isso não foi sugerido só a ele.
A Secretária tem dito que se as pessoas não têm con
dições de pagar a Sala Villa-Lobos que procurem a
Martins Pena. Ora, não se escolhe a Villa-Lobos ape
nas porque é a maior da cidade, mas também porque
tecnicamente é a que oferece as melhores condições
para espetáculos e shows de fora.

Se temos de aumentar o valor do nosso ingres
so porque a taxa é alta - e isso é um fato -, é preciso
deixar claro que trabalhamos com previsão de receita.
Se temos uma receita "x' com os ingressos, temos de
aumentar o valor cobrado por eles, porque, do contrá
rio, as receitas não vão cobrir as nossas despesas.
Foi o que fizemos com o espetáculo da Companhia
Quasar, que é uma das principais do Brasil. Essa
companhia veio a Brasília, e tivemos de cancelar uma
sessão porque não tínhamos condições de pagar
duas taxas. E ainda tivemos de aumentar o preço do
ingresso de 20 reais para 30 reais.

Quanto à peça de Juca de Oliveira, o valor máxi
mo cobrado pelo ingresso em outras cidades é de 25
reais; aqui teve de ser de 40 reais. Ele não queria, e
insistimos para que assim fosse, caso contrário não
bancaria a produção local. Isso é notório.

A Secretaria de Cultura do Distrito Federal, por
ausência de política cultural séria para a cidade, está
inventando esse tipo de coisa que só vai prejudicar
ainda mais o acesso ao teatro. Mais do que discutir a
taxa de ocupação do Teatro Nacional, é preciso deba
ter a política que de fato a Secretaria está propondo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Agradecemos ao Sr. Claudinei Pirelli a manifesta
ção.

Com a palavra o Sr. James Fensterseifer.
O SR. JAMES FENSTERSEIFER - Sr. Presi

dente, ouvimos declarações muito coerentes, porém
falta o mais importante: a manifestação da Secretaria
de Cultura explicando o porquê desse aumento.
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Até agora, por meio de reportagens; em jornais,
recebemos algumas explicações que não nos foram
satisfatórias. Foi dito que o aumento seria para cobrir
gastos do teatro. Sabemos - e isso é nl:>tório - que
tudo que é arrecadado em borderô, em taxa ,mínima,
em 24 horas obrigatoriamente cai na Caixa Unica do
GDF e dificilmente será revertido ao Teatro Nacional.
O montante de verba que o Governo utiliza para a cul
tura já foi estabelecido no início do ano e o mais pro
váveLAgJJ13-.não sofra alteração.

Além disso, a Diretora Artística do laatro Nacio
nal alegou que só deveriam se apresent.ar no Teatro
Nacional espetáculos de grande público e projeção
nacional. Sabemos que nem todo espetác:ulo que tem
grande público tem qualidade artística, I~ talvez não
coubesse a uma diretora artística julgar a. quantidade
de público que um evento vai ter e, sim, a qualidade
artística, que é o mais importante. Nem todo espetá
culo que tem grande quantidade de públic:o tem a me
jhoLqua/idade.artística.....:rodas as explic_açõªs_dadas_
até agora, que são poucas aliás, não foram satisfatóri
as.

Parece-nos que essa medida, em plrincípio, não
beneficia ninguém. Vemos a classe artístiea local des
gostosa e a classe artística nacional falé:tndo mal do
nosso teatro.

A Casa da Gávea, conceituada empresa promo
tora de cultura no Rio de Janeiro, mandou cartas para
muitas empresas que produzem cultura naquele esta
do avisando que na Sala Villa-Lobos, melsmo lotando
o espetáculo, mesmo cobrando caro o ingresso, a
taxa mínima prevalece e que ela é maior do que 15%.
Juca de Oliveira declarou isso em carta aberta tam
bém à comunidade. E comprovou que, ffil9smo com a
casa lotada e com o preço do ingresso a 30 reais 
claro que há o preço de 50% para estudantes e outros
benefícios -, ele pagou 16,33%, e não a t.axa mínima.
Essa taxa mínima raramente será coberta por um es
petáculo que lote a casa.

Fica a dúvida. Não sabemos o pOlrquê do au
mento dessa taxa que, no mínimo, é injusta com os
artistas e com a comunidade, que sofre o reflexo no
aumento do preço do ingresso.

Além disso, o Governo passado vinha populari
zando o Teatro Nacional, mantendo tabelas que dimi
nuíam a porcentagem de arrecadação de acordo com
o preço do ingresso. Se fossem cobrados ,até 10 reais,
eram recolhidos apenas 8% da bilheterila; se se co
brasse até 15 reais, eram recolhidos 15%, e assim por
diante. Essa prática sugeria ao produtor que reduzis
se o preço do ingresso, para que a nossa Gomunidade

pudesse ter acesso mais facilitado ao teatro e aos
grandes espetáculos.

Essa política nos faz falta, e, por isso, viemos a
esta Comissão para ouvir uma explicação do porquê
desse aumento, que para nós é irracional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Tendo em vista a solicitação feita pelo Presidente do
Congresso no sentido do término de todas as reu
niões de Comissão e audiências em andamento, em

Jace do início..cia votação em plenário, vou encerrar os
nossos trabalhos.

Acredito que pelo menos o objetivo geral desta
reunião foi cumprido.

Esta Comissão está aberta à possibilidade de
realizar outras audiências em que possamos debater
esse tema, porque, como disse bem o ilustre Deputa
do Geraldo Magela, isso não se reflete somente em
Brasília, mas em todo o Brasil. E é importante que o
público possa ter acesso a bons espetáculos e os pro
GutGffiS possam realizá"los a bom custo.

Esta Comissão manifesta a sua solidariedade à
luta de todos os senhores. O nosso objetivo não é o
de estar contra ninguém, mas o de abrirmos.espaço
para que todos estejam presentes.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA 
Antes que V. Exa. encerre os nossos trabalhos, Sr.
Presidente, solicito a V. Exa. determine a transcrição
nos Anais desta reunião da "Carta Aberta à Popula
ção de Brasília", de autoria do Sr. Juca de Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Deferido o pedido de V. Exa. Determino a transcri
ção da carta do atorJuca de Oliveira nos Anais da Co
missão.

Agradecemos ao Sr. James Fensterseifer e a to
dos, especialmente à Deputada Esther Grossi e ao
Deputado Geraldo Magela, a presença. Mais uma vez
ressaltamos que estamos àdisposição dos senhores.

Vou encerrar os trabalhos, antes convocando
reunião ordinária desta Comissão para o dia 20 de ju
nho, no Plenário 10, às 11 h, para discutirmos a inclu
são da matéria Língua Espanhola nos currículos dos
estabelecimentos de ensino de 1li e 22 graus.

Está encerrada a reunião.

CARTA ABERTA A QUE SE REFERIU
O DEPUTADO GERALDO MAGELA

Carta aberta à população de Br~80ia

Ao estabelecer um mínimo diário de 4.000Ufir
ou 15 por cento da bilheteria para o aluguel da Sala
Villa-Lobos, o governo elimina de saída a possibilida-
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de da apresentação em Brasília de qualquer espetá
culo teatral que excursione pelo Brasil. E o pior, 15
por cento da bilheteria é uma armadilha, mesmo
quando você lata o teatro, com cadeiras extras, o que
aconteceu com Caixa 2, ainda assim você paga ao te
atro aci.ma de 15 por cento. Sempre!

Quando a casa não esta completamente lotada,
o que é comum a qualquer eSRetáculo, mesmo um
mega sucesso como é o nosso caso, aí a percenta
gem sobe para 20, 30 e até 40 por cento da bilheteria
bruta!

E isso ao preço de 40 e 30 reais, um preço ab
surdamente caro, o maior praticado por Caixa 2 des
de a sua estréia há quase três anos. Num teatro como
o Nacional, de 1.300 lugares, o preço ideal que gosta
ríamos de cobrar seria 25 e 30 reais, o que cobramos
no teatro Guaíra em Curitiba, há um mês atrás. Mas
fomos barrados pelo mínimo absurdo de 4.265 reais
o mínimo que não é mínimo.

De saída tentamos falar com a secretária de
Cultura e expor a ela o absurdo do critério estabeleci
do. Ela não nos atendeu, apesar das inúmeras tentati
vas. Então endereçamos um ofício urgente, em mar
ço, solicitando a revisão do mínimo para o patamar
anterior, 2.000 reais, que ainda assim continuava sen
do o mais caro do país. Para nosso espanto ela nos
respondeu que não, que os critérios eram aqueles.

Tentamos então uma audiência com o Gover
nador Joaquim Roriz para que ele tivesse ciência de
que a Secre~aria de Cultura estava cometendo um
verdadeiro crime contra o teatro brasileiro e contra a
população'de Brasília. Não conseguimos a audiên
cia. Protocolamos então um ofício ao governador ex
pondo o erro, solicitando a revisão do mínimo, e con--:
vidando Sua Excelência para a estréia. Nenhuma
resposta.

Após a primeira semana de espetáculo de Caixa
2, agora com os números dos borderôs atestando in
questionável e matematicamente a aberração do mí
nimo, escrevemos uma outra carta a Secretaria de
Cultura na convicção de que tudo seria revertido, por
que à vista dos cálculos ela não teria como continuar
insistindo.

Para nosso espanto ela não tomou o menor co
nhecimento: Numa conversa tensa que manljvernos
na sexta-feira, ela simplesmente nos deu a entender
que se estávamos tendo prejuízo era porque havía
mos feito algumas promoções (até "O Fantasma da
Ópera" faz pr.omoção) - e também porque estávamos
cobrando pouco! E que deveríamos ir para a Sala
Martins Pena, que não comporta o nosso espetáculo

nem na estréia quando a freqüência é normalmente a
mais baixa da temporada.

Quando explicamos aela que a prevalecer o seu
critério Brasília ficaria privada de grandes espetácu
los atualmente em cartaz em São Paulo e Rio, com
Antônio Fagundes, Marieta Severo, Paulo Autran, Re
nata Sorrah, Regina Duarte e Edwin Luizi, ela num
gesto displicente quis dizer "paciência".

Por que tudo isso? Por que há uma insistência
em inviabilizar o teatro de uma forma tão arrogante e
truculenta, que nos faz lembrar com horror os piores
anos da ditadura, quando o teatro era tido como inimi
go número um do regime? Por que a Secretaria de
Cultura que punir Brasrlia, privando a população jus
tamente do teatro vivo, que é expressão mais autêl)ti
ca da alma de uma nação? Não entendemos porquê.

Acho que deve ser aberta urgentemente uma
sindicância para apurar o que está acontecendo. Tal
vez melhor ainda, uma ação popular. De nossa parte
vamos recorrer ao Procon, porque fomos submetidos
a um contrato enganoso. Levaremos também um dos
siê do que vimos aqui aos nossos colegas de São
Paulo e Rio, para discutirmos com eles quais provi
dências devem ser tomadas. Mas faremos algo. O
povo de Brasília não merece!

duca de Oliveira

Ata da 281 Reunião Ordinária (Audiência Pú
blica), realizada em 20 de Junho de 2000

Às onze horas e vinte e um minutos do dia vinte
de junho de dois mil, reuniu-se a Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, no Plenário n2 10 do Anexo 11
da Câmara dos Deputados. Alternaram-se na presi
dência os Deputados Celcita Pinheiro e Pedro Wilson.
O livro de presença registrou o comparecimento dos
seguintes Senhores Deputados: Celcita Pinheiro e
Pedro Wilson, titulares; e Gastão Vieira, Professor Lu
izinho e Raimundo Gomes de Matos, suplentes. Justi
ficaram suas ausências as Deputadas Maria Elvira e
Miriam Reid. Deixaram de registrar as suas presen
ças os Deputados Ademir Lucas, Agnelo Queiroz, Áti
la Lira, Bonifácio de Andrada, Eber Silva, Eduardo
Seabra, Esther Grossi, Eurico Miranda, Flávio Arns,
Gilmar Machado, João Matos, Jonival Lucas Júnior,
Luís Barbosa, Marisa Serrano, Nela Rodolfo, Nice Lo
bão, Nilson Pinto, Osvaldo Biolchi, Osvaldo Coelho,
Paulo Lima, Rafael Greca, Renato Silva, Walfrido Ma
rés Guia, Zé Gomes da Rocha eZezé Perrella. A Pre
sidenta, Deputada Celcita Pinheiro, declarou abertos
os trabalhos e informou que a Comissão estava reuni
da com o objetivo de promover o debate sobre a ma-
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téria de que trata o Substitutivo do Senado Federal ao
Projeto de Lei nº 4.004-C/93, que torna obrigatória a
inclusão do ensino da língua espanhola nos currícu
los plenos dos estabelecimentos de ensino de 112 e 212

graus. Em seguida, a Presidenta convidClu os exposi
tores, Senhores Francisco Moreno (Diretor do Institu
to Cervantes - São Paulo), Moacir Carneiro (repre
sentando o Professor Ruy Leite Berger 1r=i1ho, Secre
tário de Ensino Médio e Tecnológico do Ministério da
Educação), Mariluci Guberman (Presidenta da Asso
ciação de Professores de Espanhol do Estado do Rio
de Janeiro), Eliane Gonçalves (Presidenta da Associ
ação de Professores de Espanhol do Estado de São
Paulo), Glória Pacita Fráguas (Chefe do Departamen
to de Língua Estrangeira e Tradução da Universidade
de Brasília - UnB), Anna Maria Lamberti (Assessora
do Departamento de Polftica da Educação Funda
mentai do Ministério da Educação), Elio Vitriago (Adi
do Cultural da Embaixada da França) e Sérgio Hum
berto Díaz (Conselheiro para Assuntos Econômicos
da Embaixada da Colômbia), para tomarem assento
à Mesa e antes de conceder-lhes a palavl'a, chamou a
atenção do Plenário para as normas que regulariam o
andamento dos trabalhos. Após a exposição da Se
nhora Eliane Gonçalves, o Deputado Pedro Wilson
assumiu a presidência dos trabalhos. Dando início à
fase de debates, o Presidente, Deputado Pedro Wil
son, concedeu a palavra ao orador inscrito, Deputado
Gastão Vieira, que teve seus questionamentos res
pondidos pelos expositores, Senhores Eliiane Gonçal
ves, Mariluci Guberman, Moacir Carneiro, e Anna Ma
ria Lamberti. Nada mais havendo a tratar, o Presiden
te agradeceu a presença de todos, comunicou que a
reunião foi gravada e, após taquigrafada, traduzida e
datilografada, passará a fazer parte inte!~rante desta
Ata e encerrou os trabalhos às treze hOlras e vinte e
cinco minutos, antes convocando os membros da Co
missão para reunião ordinária, a ser realizada no dia
vinte e um de junho, quarta-feira, às doz horas, no
Plenário 10 do Anexo 11 da Câmara dos D1eputados. E,
para constar, eu, , Carla Rodrigues de Medeiros, Se
cretária, lavrei a presente Ata, que deppis de lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Pedro Wilson, e publicada no Diário da Câmara dos
Deputados.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada. Celcita Pi
nheiro) - Declaro abertos os trabalhos da presente
reunião da Comissão de Educação, Cultura e Des
porto, com o objetivo de debater a matéria de que
trata o substitutivo do Senado Federal ao Projeto de
Lei nll 4.004, de 1993, que torna obrigatória a inclu-

são do ensino de língua espanhola nos currículos
plenos, nos estabelecimentos de ensino de 111 e 211

graus.

Farão a explanação do tema os seguintes expo
sitores: Sr. Francisco Moreno, Diretor do Instituto Cer
vantes de São Paulo; Sra. Eliane Gonçalves, Presi
denta da Associação de Professores de Espanhol do
Estado de São Paulo; Sra. Mariluce Guberman, Presi
dente da Associação de Professores de Espanhol do
Rio de Janeiro; Sra. Glória Pacita Fráguas, Chefe do
Departamento de Língua Estrangei~a e Tradução da
UnB; Sr. Henrique Maranhão, Conselheiro Cultural da
Embaixada de Cuba; Sr. Moacir Carneiro, represen
tando o Prof. Ruy Leite Berger Filho, Secretário de
Ensino Médio e Tecnológico, do MEC; Sra. Iara Glória
Areias Prado, Secretária de Educação Fundamental
do MEC, representada pela Sra. Ana Maria Lamberti,
Assessora do Departamento de Política da Educação
Fundamental.

Gostaria de esclarecer que o Relator do projeto
de lei não está presente porque o pai faleceu, mas to
mará conhecimento desta reunião através das notas
taquigráficas.

O Sr. Presidente da Comissão, Deputado Pedro
Wilson, está vindo participar desta audiência pública.
Fiquem tranqüilos, outros membros estão presentes,
assim como eu, que pertenço à Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto e tenho imenso prazer e inte
resse em que esta audiência se realize, para que pos
samos fazer um grande trabalho em defesa da língua
espanhola.

Aprovamos, na semana passada, o Acordo Bra
sil-Bolívia para alunos e para teses. Isso é muito im
portante para que, realmente, seja encontrada uma
alternativa para que a língua espanhola seja incluída
na educação de 112 e 212 graus.

Será concedida a palavra a cada convidado,
para que assim possa fazer as exposições, e, posteri
ormente, passaremos aos debates.

Concedo a palavra ao primeiro palestrante, o Sr.
Francisco Moreno, Diretor do Instituto Cervantes de
São Paulo, que terá quinze minutos para fazer a expo
sição.

O SR. FRANCISCO MORENO - Muito obriga
do. Agradeço, sinceramente, o convite do P, esidente
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, da
Câmara dos Deputados, para participar desta audiên
cia pública sobre a lei do Senado Federal que toma
obrigatória a inclusão do ensino da língua espanhola
no cu rrículo do ensino médio.



Agosto de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 16 43757

Gostaria de esclarecer que compareço diante
dos Srs. Depl:ltados na qualidade de Diretor do Institu
to Cervantes no Brasil, órgão do governo da Espanha
encarregado da difusão da língua e cultura hispâni
cas nos países em que o espanhol não é a língua ofi
ciai. Seus principais esforços se dedicam ao ensino
da língua espanhola e à organização de atividades
culturais. Atualmente, é a maior organização mundial
de ensino da língua espanhola. Todas as suas ativida
des são custeadas pela Espanha e são organizadas
muito freqüentemente em colaboração com as embai
xadas dos paíse~ que falam a língua espanhola.

No Brasil, o Instituto Cervantes dedica a maior
parte do seu esforço e dos meios econômicos à orga
nização de cursos de formação de professores, mui
tos deles pr,eparados em colaboração com universi
dades, associações de professores de espanhol e
Secretarias de Educação de diversos Estados.

O Instituto Cervantes é uma organização do go
verno da Espanha, com claro espírito de serviço e de
colaboração cultural.

É muito importante explicar que minha presença
nesta audiência pública, junto a representantes de
outros países que falam a língua hispânica, não pre
tende de modo algum interferir num processo de deci
são que afete, exclusivamente, as autoridades e o
povo brasileiro. Expresso, pois, o mais profundo res
peito por qualquer decisão que se possa tomar nesta
Comissão, de qualquer modo. Para demonstrar isso,
permita-me que limite minha intervenção a apresen
tar uma série de fatos que o Instituto Cervantes consi
dera importantes em relação à língua espanhola,
concretamente no que se refere à presença do espa
nhol no mundo e na América.

Em primeiro lugar, como V. Exas. sabem muito
bem, o castelhano é veículo de uma grande cultura
hispânica, que, por sua vez, participa de um dos âm
bitos culturais mais importantes do mundo, por histó
ria e por afinidade: o da cultura ibero-americana.

As relações entre línguas não deveriam expli
car-se mediante metáforas bélicas, e sim como uma
história de encontros, intercâmbios e coexistências.
No caso de ibero-americanos, a história uniu para
sempre os destinos das línguas espanhola e portu
guesa.

Em segundo lugar, é evidente que o conheci
mento da língua espanhola favorece e facilita o enten
dimento de 'todos os tipos de relações culturais e co
mercias dentro do continente americano, muito espe
cialmente no domínio do Mercosul. A formação de
uma verdadeira comunidade ibero-americana de na-

ções não pode prescindir da atenção à língua e à cul
tura de seus membros.

Em terceiro lugar, é uma realidade que o conhe
cimento da língua espanhola facilita o contato com
uma comunidade lingüística de cerca de 400 milhões
de pessoas, claramente implantada na América, nos
países que circundam a República Federativa do Sra
si[ NõsEstaáos Unidos aa América, conta com mais
de 30 milhões de falantes, é estudada por mais de
60% dos alunos do ensino médio e, no Sul, é utilizada
de forma habitual para todos os tipos de relações so
ciais.

Neste momento, a língua espanhola é a segun
da língua internacional e uma das mais utilizadas na
Internet.

Em quarto lugar, aobrigatoriedade do ensino de
um idioma estrangeiro nos sistemas educativos públi
cos é freqüente em muitas regiões do mundo, princi
palmente naquelas em que o inglês e o francês têm
maior implantação. Não resultaria estranho, portanto,
que uma grande língua internacional como o espa
nhol fosse objeto de um estudo muito especial naque
las áreas geográficas nas quais tem uma presença e
uma força muito importantes.

Por último, o nível de desenvolvimento e de in
tercâmbio cultural e comercial entre os países da co
munidade ibero-americana alcançou um ponto em
que se demonstrou que não é suficiente falar um mau
espanhol ou um mau português para alcançar um
grau satisfatório de entendimento.

O jornal Folha de S.Paulo publicou domingo
que as empresas brasileiras estão exigindo o domínio
do espanhol na hora de contratar novos diretores.

As línguas não se aprendem bem por osmose,
mas sim mediante o estudo ea prática. Se não se faci
litar esse estudo, estão-se fechando as portas para
um futuro melhor, sobretudo para as pessoas com
menos recursos econômicos.

Evidentemente, não sei qual será a decisão
desta Comissão de Educação, Cultura e Desporto no
que diz respeito ao projeto de lei do Senado Federal,
mas é importante que saibam que, seja qual for a de
cisão das autoridades brasileiras, contarão com o
apoio do Instituto Cervantes; corri o apoio da Espanha
no ensino da língua e na formação de professores de
espanhol.

Muito obrigado pelo convite e pela atenção.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita Pi

nheiro) - Agradeço ao Sr. Francisco Moreno, Diretor
do Instituto Cervantes, por esta oportunidade. Temos
a certeza de que a sua abordagem sobre o assunto
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será bem aproveitada, para que, realmente, o Relator
possa repensar o assunto ou então encontrar uma
forma mais saudável para que, realmente, tenhamos
mais essa formação, que é a língua espanhola.

Convido o Sr. Moacir Carneiro, representando o
Pref. Ruy Leite Berger Filho, Secretário dE3 Ensino Mé
dio e Tecnológico, do MEC. S. Sa. dispêie de quinze
minutos.

O SR. MOACIR CARNEIRO - Em nome do Prof.
Ruy Leite Berger Filho, que, por razões. de doença,
nAo pôde comparecer a esta agenda ele trabalhos,
'lIero agradecer o convite para que a Secretaria de
I!nsino Médio e Tecnológico pudesse eSitar presente
~artilhar deste momento tão importante na área de
"uca~ão do País.

O grande desafio que a escola nos nossos dias
tem a enfrentar é exatamente o de responder adequa
damente à enorme diversidade das demandas edu
cacionais. E a LOB, aprovada pelo Congresso Nacio
nal no dia 26 de dezembro de 1996, tentou responder
ir esse desafio, utilizando como princípios de defini
ção do seu texto a identidade dos sistemas nos dife
lIrttes níveis, da escola e, evidentemente, do projeto
-.alar e da autonomia que se refere fundamental
riente à capacidade de a escola se orgslnizar, elabo
rar o seu projeto escolar de acordo com os desejos,
as necessidades e as aspirações daqueles que cons
tituem essa unidade escolar.

É conveniente lembrar que, quando o PL objeto
da nossa discussão nesta audiência pública foi apro
vacto, a LOB estava ainda em tramitação. O projeto de
lei é de 1993, e a LOB foi aprovada em 19'96, portanto,
flum outro contexto de compreensão e de absorção
do processo de evolução da educação no mundo e no
p-à'ís.

A respeito da oferta de língua estrangeira pela
escola, a LOB estabelece que a escola, na elabora
ção do seu currículo, deverá incluir uma II:ngua estran
geira moderna, sem fazer opção por qualquer idioma,
até porque isso contrariaria os dois princípios de sus
tentação da educação brasileira e, portanto, de orga
rrização da escola, quais sejam os princípios da auto
nomia e da identidade escolar.

A lei fixa, no tocante ao currículo, os conheci
mentos indispensáveis para o aluno desenvolver as
competências necessárias e, portanto, viver e convi
ver na sociedade atual, e eles estão voltados para ga
rantir três coisas: a primeira, uma unidade de identi
dade básica para o sistema, para a escola e para o
aluno; a segunda, uma caracterização da educação
básica, que, do ponto de vista da compmensão legal,

opõe-se à educação superior, no sentido de que são
dois níveis distintos; e a terceira, a distinção entre
dois segmentos constitutivos na educação básica: o
ensino fundamental e o ensino médio.

É preciso compreender que a LDB, como lei na-
cional, deve considerar:

1. As enormes diferenças regionais do País;
2. A pluralidade cultural do País;
3. Os diferentes trajetos individuais dos alunos.
Então, foi exatamente entendendo essa trilogia

de premissas de fundamentação da educação nacio
nal e de desenvolvimento de um padrão de escola
que o legislador deixou o currículo como uma cons
trução a ser elaborada pela própria escola. Em ter
mos de legislação nacional, o Conselho Nacional de
Educação fixou diretrizes de carát~r mandatário, o
Ministério da Educação preparou os parâmetros cur
riculares nacionais, que são de caráter facultativo no
ensino médio, e deixou que cada escola trabalhasse
no âmbito do seu projeto escolar, utilizando os princí
pios da autonomia e da identidade.

Tanto é assim que, em nenhum momento, a
LDB, para efeito de construção de unidade curricular
- não me refiro a conteúdo específico -, fala em disci
plina, mas, sim, em atividades, em projetos, e, quan
do fala em disciplinas, remete-as sempre a um conte
údo, através do qual o aluno deverá desenvolver com
petências e habilidade, mas não em disciplina como
unidade curricular.

A LDB ainda fala em conhecimentos, compreen
são, estudos, domínios, no caso específico de Socio
logia e Filosofia. Isso significa dizer que o legislador,
para preservar os dois princípios de sustentação do
ordenamento da educação brasileira, fez questão de
manter um terceiro princípio operativo, que é o da fle
xibilidade, decorrente, evidentemente, dos dois prin
cípios iniciais, que são de natureza conceitual.

E, mesmo quando se pretende dar ênfase a um
ou outro conteúdo, a LDB aprovada pelo Congresso
Nacional sempre o faz por meio da expressão "com
ponentes curriculares". Isso, aliás, está muito forte
mente expresso no art. 26 da LDB. Significa dizer que,
para efeito do currículo escolar, o projeto da escola é
o elemento definidor da caminhada que a escola vai
construindo com a sua comunidade de professores,
alunos e pais e com a comunidade extra-escolar.

No caso da língua estrangeira para o ensino mé
dio, fica muito evidente no texto da LOB que, além da
oferta necessária de um idioma, a comunidade esco
lar poderá decidir, a seu alvedrio e, porfanto, fugindo
de qualquer determinação ou definição dos órgãos
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normativos, incluídos aí o Conselho Nacional de Edu
cação, Conselhos Estaduais e, eventualmente, Con
selhos Municipais, qualquer iniciativa no sentido de
determinar a inclusão de um segundo idioma, muito
menos de natureza específica, nominalmente defini
do no presumido texto legal a partir de iniciativa de
qualquer das instâncias aqui definidas.

Perguntaríamos qual o sentido, a função da
oferta obrigatória de uma ou duas línguas modernas.
Em primeiro lugar, é muito claro o argumento de que

"há necessidade de se ampliar o acesso à informação
e à cultura de outros povos. Em segundo lugar, essa
articulação entre o cidadão nacional e cidadanias vi
vidas por outras .realidades de países diferentes não é
apenas relevante do ponto de vista histórico, mas pra
ticamente imperativa, em decorrência da aproxima
ção dos povos, de um novo reordenamento da econo
mia mundial e, ~videntemente, do encurtamento de
distância entre pessoa~,..9.rupOS e nações.

É claro que a impossibilidade, pela falta de do
mínio de um idioma, de se acessarem culturas, co
nhecimentos tecnológicos de outros povos, é, sem
dúvida alguma, uma forma de limitar o exercício da ci
dadania nacional. E tanto é assim que, embora as es
colas tradicionalmente, antes da LDB atual, tenham
tido a tendência de dar tratamento hegemônico à in
clusão da língua inglesa nos seus currículos, em de
corrência da mundialização da economia, mesmo as
sim elas foram, ao longo do tempo, oferecendo outros
idiomas de forma tímida.

Portanto, a idéia é de que preservemos o princí
pio da autonomia escolar, fazendo com que cada es
cola possa construir o seu projeto escolar, incorporar
um ou dois idiomas, de acordo com a sua autonomia,
a sua liberdade institucional e os desejos, as aspira
ções e vontades da comunidade que a constitui, e,
dessa forma, possamos assegurar uma das funções
sociais mais relevantes da educação, qual seja a de
possibilitar que os indivíduos exerçam plenamente a
sua expressividade humana.

Nesse sentido, as alternativas que o Ministério
da Educação considera no momento são as de man
ter o princípio legal da autonomia e da identidade; es
timular, por meio da implantação em Secretarias
Estaduais de Educação de centros de línguas com di
versificação. de oferta; no caso das escolas p"úblicas,
tornar a oferta de língua espanhola obrigatória, po
rém facultativa ao aluno; e possibilitar ainda que os
mecanismos de apropriação de conhecimento de lín
gua possam ser diferenciados e, portanto, não se es
gotem no monopólio da oferta exclusiva em sala de

aula, mas que possam ser incorporados outros meca
nismos por meio do reconhecimento de estudos feitos
também fora da escola, por intermédio de centros de
língua, de associações, de culturas eassim pordiante.

É interessante observar que a incorporação de
uma língua estrangeira adicional ao currículo deve,
evidentemente, sair do 1.mbito dos interesses estrita
mente comerciais e ser tratada na dimensão do tipo
de sociedade que queremos para o nosso País.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita Pi

nheiro) - Agradecemos ao Sr. Moacir Carneiro, que
representa o Ministério da Educação.

Gostaríamos de registrar aqui a presença do Sr.
Alfredo Guillermo Ragio Lafone, da Embaixada do
Uruguai. Muito obrigada pela sua presença.

Concedo a palavra à Sra. Mariluce Guberman,
Presidenta da Associação de Professores de Espa
nhoLdo-Estadodo Rio de .laneiro ELQUe dispõe de
quinze minutos para a exposição.

ASRA. MARILUCE GUBERMAN - Exmos. Srs.
Membros da Comissão de Educação, Exmos. Srs.
Deputados, senhores presentes, nas últimas décadas
do século XX, o aprimoramento da telefonia, a popu
larização da Internet e os canais de televisão a cabo
possibilitaram a integração de diversas localidades.
Tal desenvolvimento tecnológico intensificou o pro
cesso de globalização que vem assolando o mundo e
contribuindo para a crescente homogeneização cultu
ral dos países.

Toda comunicação tem uma função e uma dis
função. Não me cabe aqui discutir esses aspectos,
mas, sim, expor ao plenário a tendência de unificação
dos continentes, a exemplo do que foi realizado na
Europa, em 1957, depois da 2l! Guerra Mundial, a cri
ação da Comunidade Econômica Européia, atual
União Européia, que se compõe de quinze países - e
há mais onze candidatos à adesão ao bloco.

Os países americanos, ao detectarem o êxito da
União Européia, vislumbraram a necessidade de se
criarem blocos econômicos da América, como acon
teceu na décapa de 90 com a implantação do' Merco
sul, do Nafta e de outros. Entretanto, as grandes áre
as políticas e o crescimento populacional do conti
nente asiático - o maior em extensão e em número de
habitantes - demonstram cada vez mais a importân
cia de se manter a unidade do continente americano,
o segundo maior em área e em população.

O momento político exige a criação de blocos
continentais em defesa dos interesses comuns da
América, dos quais o Mercosul representa, em parte,
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a integração entre os países de língua espanhola e o
Brasil, atendendo, em primeiro lugar, à necessidade
de uma correção histórica, já que estivemos voltados
para outras nações que não os EstadolS vizinhos, e,
em segundo lugar, à integração de cunho sociocultu
ral, na qual se insere fundamentalmentEl o ensino bi
lateral do espanhol no Brasil e do portu~luês nos paí
ses hispano-americanos.

Q ensino. da espanhol .no_Brasil..Joi instituído
através da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, em seu art. 42, parágrafcl único:

A República Federativa do Brasil bus
cará a integração econômica, política, social
e cultural dos povos da AmérÍl~a Latina, vi
sando à formação de uma comunidade lati
no-americana de nações.

Professores das faculdades e universidades do
Rio de.Ja:neiro,-antecipandcrse às leis que-tornaram-o
ensino de espanhol obrigatório, fundaram, em 1981,
a Associação de Professores de Espanhol do Estado
do Rio de Janeiro. A partir de 1983, outros estados
aderiram à iniciativa do Rio de Janeim, criando, a
cada ano, diversas associações no Brae;i1. Desde en
tão, o ensino e a procura do espanhol vêm crescendo
sobremaneira: em 1985, foi incluído como língua ins
trumentai nos vestibulares das universidades do Rio
de Janeiro; em 1989, passou, diz a Constituição, "a
constar do núcleo obrigatório de disciplinas de todas
as séries do 212 grau da Rede Estadual de Ensino".
Constituição do Estado do Rio de Janeim, art. 317, §
311• Era 314 e foi renumerado.

Nas décadas de ao e 90, houve vários concur
sos públicos para professor de espanhol do Estado do
Rio de Janeiro; em 1999, ingressaram 913 professores
de espanhol por concurso público no Município do Rio
de Janeiro. Foram realizados oito Congressos Brasi
leiros de Professores de Espanhol em Viárias cidades
do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Cu
ritiba, Brasília, Santa Catarina, Belo Horizonte, Vitó
ria. E o próximo, em 2001, será em Fortaleza.

As Associações de Professores de Espanhol
têm por finalidade fomentar e difufldir o 13nsino da lín
gua espanhola, bem como das literaturas e das cultu
ras hispânicas, sem fins lucrativos. Também realizam
eventos, seminários e cursos. A instalação, em 1998,
do Instituto Cervantes em São Paulo propiciou aos
professores de espanhola acesso a maior número de
cursos de excelência.

\

A produção em língua espanhola no Brasil é re-
levante: dissertações e teses sobre língua espanhola

e literaturas hispânicas; livros nacionais e estrangei
ros; ensaios, artigos e entrevistas em revistas especi
alizadas tanto do Brasil, quanto do exterior. A Associ
ação dos Professores de Espanhol do Estado do Rio
de Janeiro publica a revista APEERJ, já em seu quar
to número, dedicada à crítica literária de obras da
Espanha e da América hispânica e à metodologia de
ensino do espanhol como língua estrangeira. A
Embaixada.da Espanha no Brasil patrocina o Anuá
rio Brasllef'io de Estudios Hispánlcos, com a as
sessoria do Instituto Cervantes em São Paulo e de
especialistas brasileiros, bem como a Colección
OreUana, destinada a edições bilíngües espa
nhol-português. O Instituto Cultural Brasil-Argentina,
da Embaixada da Argentina no Brasil, sediado no Rio
de Janeiro, também publica trabalhos de professores
brasileiros. O Seminário Permanente de Estudos His
pano-Americanos, da UniversidadeFederal do Rio de
Janeiro,edita a revista Amériea-tlisplnica, já no.seu
1711 número, além de livros sobre literatura e cultura
espanholas. A Faculdade de Letras da Universidade
Federal Fluminense publica Cadernos da UFF dedi
cados às literaturas hispânicas.

As relações diplomáticas e culturais entre os pa
íses de língua espanhola e o Brasil são intensas. Por
exemplo, as universidades brasileiras mantêm convê
nios com as seguintes instituições: Universidad Com
plutense de Madrid, Instituto Cultural Brasil-Argenti
na, Universidad Nacional Autónoma de México, Insti
tuto Cara y Cuervo da Colômbia, Universidad de la
Havana, etc.

A identidade entre o Brasil e os países de língua
espanhola revela-se pelo processo histórico: cultura
pré-colombiana, conquista, ingresso na modernidade
por meio da colonização, conhecimento dos pensa
mentos liberais, independência e formação dos Esta
dos nacionais na América. Conforme o pensador e
poeta mexicano Octávio Paz, las lenguas nacen y
crecen.en un suelo; las alimentan una historla co
mún. Arrancadas de su suelo natal y de su Iradl
ción propia, plantadas en un mundo desconocido
y por nombrar, las lenguas europeas arraigaron
en las t!erras nuevas, crecieron con las socieda
des americanas y se transformaron. Son la misma
planta y son una planta distinta.

Unidade e diversidade, esta é a cultura hispa
no-americana. Note-se a cultura como manifestação
espontânea; não como ato instituído. Antes, o Império
Romano plantou, na Península Ibérica, a Hispania;
depois, formaram-se Portugal e Espanha. A cultura
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brasileira originou-se dessa planta e transformou-se,
logo nossas raízes são a Hispania.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita pjs.

nheiro) - Gostaríamos de agradecer à Sra. Mariluce
Guberman, Presidenta da Associação de Professo
res de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro.

Gostaria de registrar também que o Deputado
Gastão Vieira está presente. S. Exa. é o autor do re
querimento desta audiência pública.

Concedo ai palavra à Sra. Eliane Gonçalves,
Presidenta da Associação de Professores de Espa
nhol do Estado de São Paulo e que dispõe de quinze
minutos.

A SRA. ELIANE GONÇALVES - Bom dia. Gos
taria de agradecer ao Deputado Pedro Wilson o convi
te para estar aqu\ 'e gostaria de começar talvez de ma
neira um pouco didática.

Vou aproveitar e fazer minhas as palavras do
Prof. José Carlos Paes de Almeida Filho, da Unicamp.
Ele comenta, num artigo que intitula de "Plurilingüis
mo ou diversidade de oferta de línguas estrangeiras
na escola", o seguinte: "Quais seriam os critérios para
se escolher uma língua estrangeira num currículo es
colar?" E enumera dez critérios. O primeiro seria o da
vizinhança. Aprendemos as línguas dos países vizi
nhos para promover a paz, o bom entendimento, a
mútua fertilização cultural e crescentes negócios com
eles.

O segundo critério seria o terceiro-mundismo,
em que, dentro da dicotomia existente entre países ri
cos e pobres, desenvolvidos e subdesenvolvidos do
Norte e do Sul, o critério do terceiro-mundismo esta
belece a prioridade de se introduzirem nas escolas
públicas as línguas dos parceiros dominados. É o
ca~o, então, de línguas que são aprendidas porque
culturas maiores nos são impostas.

Um terceiro critério é a força econômica, que é
exatamente o momento talvez que o espanhol está vi
vendo hoje no Brasil, que seria o poder da indústria e
do comércio exterior transformado em influência polí
tica de um país e sua língua.

O quarto critério são os interesses·específicos.
Na ausência'de um critério mais potente, a cristaliza
ção de interesses específicos entre,dpis ou mais paí
ses de línguas diferentes pode sugerir a necessidade
de se aprenderem formalmente na escola as línguas
respectivas. A formação de um mercado comum fati-

o ~ ~ J I

no-americano, como o europeu e o dos países do les-
te socialista, '.por exemplo, detona a vigência desse
critério, segundo o Prof. Carlos Paes.

Um quinto critério seria o internacionalismo. Ele
considera este como um critério muito importante.
Seria o que, por exemplo, ocorre com o inglês no Bra
sil. É a abrangência de uma língua em termos de pe
netração e uso nos países e organismos mundiais
como língua não nativa de comunicação. Esse critério
reflete também a pressão por um meio de comunica
ção de larga escala nas telecomunicações, nas via
gens e no turismo internacionais.

Um sexto critério: a quantidade de falantes nati
vos. O mero cômputo do total dos falantes nativos de
uma língua não garante absolutamente nada em ter
mos de colocação dessa mesma língua nos currícu
los escolares de outros países. Esse critério contribui
somente quando aliado aos de produção científica,
tecnológica e cultural e do próprio internacionalismo,
que citei anteriormente, relacionado com o meio das
comunicações, das viagens e do turismo internacio
nais.

O sétimo: facilidade de aprendizagem. Trata-se
da distância tipológica entre as línguas das várias fa
mílias lingüísticas. É um critério levado em conta so
mente quando não estão em jogo a produção de co
nhecimento tecnológico e cultural e o internacionalis
mo.

-
O oitavo critério: o acesso ao conhecimento, à

cultura e à tecnologia. Esse talvez o mais importante
dos dez que ele enumera. A pesquisa científica pro
duzida no país onde uma língua é falada; a pesquisa
elaborada em outros países, mas publicada nessa lín
gua; a produção e a publicação cultural do país onde
se fala a língua-alvo são os elementos-chaves desse
critério. Assim, o conhecimento e a cultura estabele
cem possivelmente os parâmetros mais fortes para
distinguir uma língua de influência no mundo. O caso
do inglês, por exemplo, pesa na influência nor
te-americana cinematográfica, televisiva e de arte
pop daquele país.

Um nono critério: a ascendência étnica. Trata-se
da língua dos antepassados de uso parcial e às vezes
apenas vestigialmente presente, ou também a língua
viva de grupos minoritários.

E, finalmente. um décimo e menos importante
critério: a atração imediata, ou seja, o gosto pessoal
por uma língua a partir da beleza sonora, do gosto in
dividuai de uma pessoa, que ele considera o menos
ímportante para se escolher uma língua estrangeira.

Resumindo, temos aqui entre esses dez critéri
os enumerados pelo Prof. Carlos Paes dois pelo me
nos que considero muito importantes e que, com cer
teza, seriam exemplos para também serem tomados
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na escolha da própria língua eSPlllnhola. Um é a ques
tão cultural. A língua espanhola está difundida em
todo o mundo. Se estamos falando de 1~lobalização,

hoje, além do inglês, temos a língua esp,anhola como
a Jrngua da globalização, da comunica,fão entre os
povos do planeta. Outro é a questão da produção ci
entífica. Em vários países, inclusive no Japão, op
ta-se muitas vezes por que determinadels produções
culturais, científicas e tecnológicas também já este
jam sendo traduzidas para a língua espanhola, além
de para a língua inglesa.

Bem, diante de tudo isso, é muito difícil dizer se
somos a favor ou contra uma lei que obrigue a alguma
coisa. Eu enumerei algumas questões que poderiam
ser favoráveis à obrigatoriedade de uma. língua. Sem
dúvida nenhuma, os aspectos históricos do Brasil. Te
mos aí desde o descobrimento da América até os
dias de hoje, com todo o crescimento mearcantil vindo
da Espanha, uma formação histórica muilto grande re
lacionada à língua espanhola.

Não podemos desconsiderar os aspectos geo
gráficos, porque fazemos fronteira com sete países
de língua espanhola, além de estarmos inseridos na
América do Sul, vizinha da América do Norte, onde
está o México, e da América Central, onde estão vári
os países de língua espanhola.

- Ãspectos socioculturais: esses são muito impor
tantes. O próprio representante llo MEC já nos falou
um pouco sobre esse tema, e é importante contrastar
a língua, porque isso também faz parte de um proces
so de aprendizagem e de um processo de cultura, em
que as pessoas adquirem um pouco mais de cultura.

Aspectos econômicos, sem dúvidel nenhuma: a
vinda de empresas estrangeiras, como a Telefónica,
várias seguradoras, editoras, principalmente em São
Paulo.

Quanto aos aspectos políticos, o Mercosul é um
exemplo.

Sem dúvida nenhuma, o que é muito favorável a
nós, professores, é o aumento da ofertei de trabalho.
No entanto, temos que levarem consideração que tra
balhar os cOnteúdos relevantes, oferecer\do uma uni
dade temáticí=l, implica um olhar para o jJutro, recom
pondo a nossa imagem. Dessa forma, viemos o outro
e recompomos a nossa imagem. Isso, 100m certeza,

'conduz a uma maior aprendizagem significativa e
promove a formação integradora do ser ibe
ro-americano.

Então, acredito que esses seriam aspectos im
portantes para que nos posicionássemos a favor des
sa lei. Sem dúvida nenhuma, se essa lei de obrigatori-

edade passa a ser inserida no nosso contexto educa
cional, devemos levar em consideração dois aspec
tos: se aprovada, a implantação deve ser gradatiwa,
realizar-se conjuntamente com a formação de profes
sores, e o Governo deverá fiscalizar intensamente,
para que estejam nas escolas de educação básica,
privadas ou públicas somente profissionais capacita
dos, com formação universitária em Letras e licencia
dos em Espanhol. Caso contrário, encontraremos
problemas e não queremos repetir as experiências do
inglês no Brasil.

Se a lei é aprovada, devemos também manter
os centros de línguas. Em São Paulo, a experiência é
muito interessante, positiva: temos 54 centros funcio
nando desde 1988, graças a uma lei do Governador
Quércia, em prol do Mercosul, e esses centros, embo
ra com poucos incentivos do Governo do Estado, se
guem com muita coragem, vinda dos próprios profes
sores e coordenadores, que se empenham desde
1988 para mantê-los e levar o melhor para os alunos.
Muitos dos estudantes dos centros de línguas em
São Paulo são hoje professores formados pelas uni
versidades também. Portanto, é importante que se
mantenham os centros, para que o aluno também
possa ter outras opções de línguas, porque não acre·
ditamos que uma única língua ou duas únicas línguas
sejam de grande proveito para o aluno. Por outro lado,
se ela não é aprovada, também temos aqui os nossos
pontos de vista para defender a não-aprovação.

Temos a possibilidade de acréscimo e não de fe
chamento de possibilidades, ou seja, não podemos
fechar janelas. Uma casa com muitas janelas é mais
iluminada, mais ventilada e promove um universo
mais amplo para a pessoa que está olhando pela ja
nela. Então, acreditamos que a educação deve ser
uma casa com muitas janelas.

Nosso histórico educacional também é de per
das, o que é muito lamentável. Não queremos perder
mais, queremos apenas ganhar, e da melhor maneira
possível. Portanto, temos que enriquecer o nosso curo
rículo escolar. Ao mesmo tempo, queremos qualida
de, não quantidade e improvisações de profissionais
como as que estamos vendo hoje. Em São Paulo, não
temos professores suficientes. Então, o que está
acontecendo? Muitas pessoas que estiveram por
pouco tempo em países de língua espanhola estão
dando aula. Isso nós não queremos. Acreditamos que
os profissionais têm que ter uma boa formação.

Ainda quanto à falta de profissiopais qualifica
dos no mercado, calcula-se que, no Brasil, não há
profissionais suficientes para assumir o ensino de es-
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panhol nem sequer na metade das escolas do País.
De acordo com a LDB, o professor tem que apresen
tar a licenciatura plena. Portanto, não podemos ver
escolas desesperadas em busca de um profissional,
muito menos vê-Ias empregando profissionais não
capacitados. ,

Também apoiamos nesse sentido a diversidade
de línguas, com a possibilidade de escolha para cada
comunidade. Quanto a isso, o representante do MEC
também já fez um esclarecimento muito interessante.
Nesse caso, se optamos por essa diversidade, não
somente inglês ou espanhol, mas várias línguas, para
que a comunidade decida qual, a comunidade poderá
também desdobrar as turmas, o que é multo vantajo
so para o ensino de língua estrangeira, porque é in
viável ensinar um idioma estrangeiro para grupos de
quarenta alunos. Para grupos de vinte, já é muito difí
cil. E obrigar alguém a aprender uma língua de que
não gosta levará ao que hoje acontece com o inglês e
já está acontecendo em muitas escolas de outros
Estados onde o espanhol já é obrigatório.

Também esclarecemos, do nosso ponto de vis
ta, que, se a lei não for aprovada e, portanto, o espa
nhol não for obrigatório, deve-se também seguir a
LDB e garantir que a comunidade tenha efetiva parti
cipação na escolha. A comunIdade deve escolher por
meio dos seus alunos, da sua diretoria e dos pais dos
alunos, para que se chegue à língua de sua preferên
cia. Escolher a primeira e a segunda língua conforme,
portanto, os gostos e os interesses. Acho que não há
o que temer caso a lei não seja aprovada, porque o
mercado para a língua espanhola é promissor. Já es
tamos vendo isso e não é de hoje, não é de 1994 para
cá, mas desde 1988, com o Mercosul. É muito interes
sante que a língua espanhola, realmente, esteja no
mercado, mas devemos refletir muito sobre se a obri
gatoriedade é importante ou não. Há trabalho de so
bra para os profissionais sérios e competentes.

Obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita Pi

nheiro) - Gostaríamos de agradecer à Sra. Eliane
Gonçalves e de dizer aos palestrantes que quiserem
passar os documentos para a Comissão xerocar e
distribuir para outros Deputados que fiquem à vonta
de.

Neste momento, registro a presença do Presi
dente da Comissão, Deputado Pedro Wilson, para o
qual passo a Presidência dos trabalhos, a fim de dar
mos continuidade à audiência pública.

(Assume a Presidência o Sr. Deputado Pedro
Wilson.)

o SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Bom dia. Manifesto os meus agradecimentos à De
putada Celcita Pinheiro.

Saudando todos os presentes, damos prosse
guimento a est.e_aygiênciá pública, convidando a Sra.
Glória Pacita Mguas, Chefe do Departamento de
-Línguas"EstrãngeiraseTradução, aa Universidade de
Brasília.

A SRA. GLÓRIA PACITA FRÁGUAS - Exmos.
Srs. Deputados, Srs. Embaixadores aqui presentes,
demais autoridades, senhoras e senhores, estou re
presentando o diretor do Instituto de Letras, da Uni
versidade de Brasília, o qual, por motivos de viagem,
não pôde comparecer. Agradeço à Comissão esta
oportunidade de estar aqui para falar sobre a expan
são principalmente da língua espanhola, tarefa relati
vamente fácil hoje em dia.

A língua espanhola é a língua oficial de 21 paí
ses. como todos já sabemos, e, além disso, há comu
nidades de hispanoparlantes em outros países como
Israel, Marrocos, Filipinas, Estados Unidos. Nos Esta
dos Unidos, aliás, mais de 30 milhões falam já a lín
gua espanhola. É também uma das mais importantes
nos fóruns políticos e internacionais. É a língua oficial
na ONU - Organização das Nações Unidas e na Co
munidade Econômica Européia também e é uma das
mais brilhantes do ponto de vista cultural, pelo seu
acervo Iiterátio e também pelo número de Prêmios
Nobel de Literatura que tem a nossa língua, a espa
nhola. É também uma das mais estudadas como lín
gua estrangeira.

Sessenta e um por cento dos estudantes secun
dários dos Estados Unidos estudam já o espanhol no
2º grau, como dizemos aqui, no segundo ensino. Além
do mais, há 1.031 departamentos universitários onde
se ensina o espanhol, dos quais 193 oferecem a gra
duação. No Japão, também temos 109 universidades
que ensinam o espanhol, sendo que quatorze delas
têm departamento específico da língua espanhola.
Há também quatorze associações hispanistas no Ja
pão que tratam"de diversos temas relacionados com a
língua espanhola. Na Chin~, também se está estu
dando muito o espanhol, segundo o depoimento de
um professor de chinês que temos no nosso departa
mento. Ele disse que há um franco desenvolvimento
na área da língua espanhola na China. Na Europa, há
mais de 12 mil professores de espanhol no ensino
médio. E, na Comunidade Econômica Européia, há
132 departamentos universitários que empatam o es
panhol. Na África, sete departamentos universitários
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já têm o espanhol também nos seus departamentos,
nas suas universidades.

Nos últimos anos, a demanda do Emsino do es
panhol cresceu muito, devido à própria globalização.
Na UnB, por exemplo, todos os semestrEIS temos uma
quantidade de mais de mil alunos em lista de espera,
tentando a oportunidade de estudar o espanhol.

A globalização acelerou a necesEiidade do co
nhecimento de novas línguas. Atualmente, as línguas
que mais se estudam no mundo são o espanhol e o
árabe. O árabe já está estendendo-se do Marrocos
até a Indonésia. O espanhol é a língua que mais cres
ce em todos os continentes. Na América, o Mercosul,
o Nafta e os macroblocos regionais exiglem do profis
sional o conhecimento do espanhol. O Mercosul, pelo
Tratado de Assunção, constituiu-se num mercado co
mum entre a República da Argentina, a IRepública Fe
derativa do Brasil, a República do Paragluai e a Repú
blica Oriental do Uruguai. É o Mercado Comum do
Sul.

O Mercosul determina entre outras; coisas a livre
circulação dos bens, serviços e fatores produtivos en
tre os países, através, entre outros, da eliminação dos
direitos aduaneiros e das restrições da circulação de
mercadorias e de qualquer outra medida equivalente;
da adoção de política comercial comum em relação
aos terceiros Estados ou grupos de Estados, que é a
coordenação de posições em fóruns econômicos, co
merciais, regionais e internacionais; da coordenação
de políticas macroeconômicas e setoriais entre os
Estados-partes de comércio exterior, algrícola, indus
trial, fiscal, monetária, cambiária e de capitais de ser
viços, aduaneira, de Lransportes e comunicações e
outras que se acordem, a fim de assegurar condições
adequadas de competência entre os Estados-partes
- o compromisso dos Estados-partes de harmonizar
as legislações nas áreas pertinentes para obter o for
talecimento do processo de integração.

Então, em todas essas matérias, a autonomia
legislativa dos Estados-membros, as ISlis e os regula
mentos ficarão subordinados às normas que regem o
Mercosul. A sede da Secretaria Adminii3trativa é Mon
tevidéu. O Estatuto Jurídico e Institucional do Merco
sul foi assinado na cidade de Ouro Preto, em Minas
Gerais. O Protocolo de Ouro Preto fixa éi estrutura jurí
dica e institucional do Mercosul.

Entre outras coisas, esse documento confirma
que o projeto de integração do Mercol3ul transcende
os aspectos estritamente comerciais ,e econômicos,
abrangendo o crescente número de álreas, e frisa a
educação, a cultura, a ciência e a tecnologia, a justi-

ça, o meio ambiente, a infra-estrutura física e as co
municações. Então, temos aí a integração e a educa
ção.

A integração do Brasil, via Mercosul, com seus
vizinhos Argentina, Paraguai e Uruguai já é pratica
mente uma realidade. Porém, ainda falta muito para a
integração de toda a América Latina.

Há um ditado popular que diz que a união faz a
força. Creio que temos de unir todos os povos de lín
gua espanhola, os vizinhos do Brasil, para conseguir
a integração. Uma das medidas para alcançar esse
objetivo é aprender a língua falada por todos os paí
ses vizinhos. Nada mais lógico e necessário do que o
Projeto de Lei nE 4.004, de 1993, que torna obrigató
ria a inclusão do ensino da língua espanhola nos cur
rículos plenos dos estabelecimentos de ensino de 1li

e 211 graus.
À medida que o mundo evolui, temos de acom

panhar essa evolução, o que significa modificar as
leis, os decretos e todas as normas do País na área
jurídica. Temos'de adequá-Ias às nossas necessida
des mais recente, que são, na conjuntura atual, tornar
o Brasil um país bilíngüe, a fim de que possa inte
grar-se à comunidade hispanoparlante que o rodeia.
É conhecendo a língua que se conhece a cultura de
um povo, que se cativa esse povo e que se negocia
com ele.

Neste momento, o Brasil pode e deve fazer par
te dessa comunidade, para que todos os países pos
sam desenvolver-se e para acabar çom a miséria que
predomina na maioria deles. Para que isso ocorra, te
mos de nos integrar e de aprender a língua dos vizi
nhos, senão não poderemos conversar com eles.

Lerei rapidamente artigo do Prof. Antonio Iba
nez Ruiz, ex-Reitor da Universidade de Brasília e
ex-Secretário de Educação do Distrito Federal:

,
A argumentação na qual se baseia o

Deputado Átila Lira para solicitar a
não-aprovação do projeto de lei, pelo qual o
ensino de língua espanhola se converteria
em obrigatório no ensino médio e optativo
nas quatro últimas séries do ensino funda
mentai, é impecável e segue à risca a LDB.

Entretanto, ao que parece, não leva
em canta que o projeta relatado pela Sena
do fala da inclusão do espanhol nos currícu
los plenos e não na diversificàda do currícu
lo.

Isso quer dizer que, quando na art.
26.1 da LDB se estabelece'11 os currículos
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da base nacional comum e se fala da obri
gatoriedade do estudo da língua portuguesa
e da matemática, se estabelece a obrigatori
edade e não exclusividade, de maneira que
o legislador estabelece os mínimos da base
nacional comum, da mesma maneira que,
no art. 24.1, se estabelece a carga horária
mínima.

Não há nada, pois, que impeça a inclu
são do estudo da língua espanhola na base
nacional comum.

Parece que tampouco foi levado em
conta o conteúdo do art. 22 da citada LDB:
"a educação tem por finalidade desenvolver
o educando, assegurar-lhe a formação co
mum indispensável para o exercício da cida
dania'e fornecer-lhe meios para progredir no
trabalho e em estudos posteriores".

A argumentação do Depulado Á"tila
Lira talvez fosse boa para outras línguas es
trangeiras, mas não o é para o caso do es
panhol. Em nenhum momento é isto - e mu
ito significativo. Refere-se a que o projeto de
lei trata do ensino da língua espanhola e pa
rece que, enquanto foco do espanhol no
mundo, a integração latino-americana e a
necessidade do conhecimento das línguas
no Mercosul.

Parece que o espetacular crescimento
da demanda de aprendizagem do espanhol
no Brasil e situa os alunos das escolas pú
blicas em inferioridade de condições com
respeito aos alunos das escolas privadas,
que já têm o acesso ao conhecimento da
língua espanhola.

O conhecimento da língua espanhola
determinará em boa medida o acesso àque
les postos de trabalhos relacionados com o
Mercosul, e a inclusão de seu estudo nos
currículos plenos não vulnera o direito das
escolas à escolha de uma ou duas línguas
estrangeiras para a parte diversificada de
seu currículo.

O Senado também levÓu em conta as
necessidades de professores para o desen
volvimento desse projeto de lei.

Por esse motivo, modifica o projeto ori
ginai e limita a obrigatoriedade do estudo da
língua espanhola ao ensino médio.

Em seus debates, a visão dos Senado
res é mais ampla e mais dirigida ao futuro que

a visão do Deputado Átila Lira, que, restrin
gindo-se à letra da lei, vulneFa seu espírito.

Essas são palavras do Prof. Antonio Ibanez
Ruiz, ex-Reitor da UnB e ex-Secretário de Educação
do Distrito Federal.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)

- Agradecemes-à-Sra. Glória Pacita Frãguas,- Chefe
do Departamento de Lfngua Estrangeira e Tradução,
da Universidade de Brasília, a participação.

Passamos a palavra à Sra. Ana Maria Lamberti,
Assessora do Departamento de Política da Educação
Fundamental, do MEC.

A SRA. ANA MARIA LAMBERTI - Boa tarde.
Inicialmente, gostaria de me desculpar, em nome da
Prof. Iara Prado, a sua ausência. Agradeço, também
em seu nome, a oportunidade do ensino fundamental
se fazer pre"Stmte neste momento tão importante,
quando se discute a inclusão de uma língua estrange
ira no currículo básico, de forma obrigatória.

Não vou ater-me à legislação em vigor, porque o
Prof. Moacir já o fez de forma bastante clara. O ensino
fundamental faz parte da educação básica, e, portan
to, todas as questões alusivas às normais legais, ao
processo de descentralização, à autonomia e ao pro
jeto pedagógico da escola já foram mencionadas.

No caso específico do ensino fundamental, o
Ministério da Educação vem fazendo todo um esforço
para assegurar uma formação voltada para a cidada
nia e que a língua portuguesa e a matemática rece
bam, por parte das autoridades deste País, um esfor
ço maior. Isso porque as pesquisas têm demonstrado
que o nosso aluno do ensino fundamental, aquela cli
entela de 7 a 14 anos, ao concluir as oito séries, dificil
mente escreve corretamente a língua portuguesa e
tem um bom entendimento de matemática.

Sabemos que, no mundo moderno, onde a 910
balização e a tecnologia são uma constante, torna-se
necessária a criação de condições para que os alu
nos possam avançar - sem prejuízo das demais áre
as relevantes no processo de aquisição do conheci
mento -, possam inserir-se no meio social e, conse
qOentemente, possam exercer a cidadania.

Nesse sentido, o Ministério desenvolveu os pa
râmetros curriculares, dos quais, acredito, a maioria
das pessoas presentes tomaram conhecimento. Algu
mas, inclusive, participaram como palestrantes ou pa
receristas, de sorte que pudemos assegurar aos alu
nos, principalmente aos da escola pública, educação
de qualidade.
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Estamos agora investindo na formElção do pro
fessor. Os colegas que me antecederam abordaram a
questão da formação, que é tão importante no pro
cesso de aquisição do conhecimento. Sabemos que,
principalmente no ensino fundamental, ainda hoje
contamos com elevado número de profes.sares não ti
tulados. Alguns, inclusive, sem as oito séries do ensi
no fundamental; outros com nível médio incompleto

..ou completo, maasem.D_rnagistéria; Ei.Ol.ltros...c.om~
vel superior, sem a parte pedagógica.

Então, há um esforço no sentido dH que possa
mos, de fato, oferecer uma educação ele qualidade
para o ensino fundamental. Pari paaau, está aconte
cendo na Secretaria de Educação Supe!rior todo um
processo de discussão com relação à formação inicial
do professor. Esse é um grave problema que precisa
mos enfrentar. A questão é: qual é a nossa priorida
de?

-Nesse- sentido-, a Secretaria de-Edtlcação Fun
damentai tem apresentado diversos pare·ceres a favor
do ensino de espanhol, mas de forma não obrigatória.
Trago para V. Exas. um levantamento incompleto do
Ministério - mas quiçá poderá ser completado após o
censo -, para que se tenha realmente urna dimensão
da oferta do ensino de espanhol nos ensinos funda
mentai e médio. São dados preliminarel3 e, portanto,
sujeitos a chuvas e trovoadas.

Hoje, há, no País, unidades escolares que vêm
oferecendo o ensino de espanhol tanto no ensino fun
damentai, quanto no ensino médio. Não citamos os ti
pos de estabelecimentos, porque há unidades esco
lares e estabelecimentos de ensino qW9 oferecem a
matéria tanto para o ensino fundamental, quanto para
o ensino médio, mas, às vezes, também não ofere
cem.

O ideal foi buscar uma alternativa que pudesse
dimensionar essa questão, e daí optou-se por unida
de escolar. Hoje existem 1.037 unidades escolares
que, sem obrigatoriedade, vêm oferecendo principal
mente aos alunos das escolas públicas a formação ou
o acesso à língua espanhola. Como isso vem sendo
feito?

Alguns estados têm optado por c()nvênios com
institutos; outros, por centros culturais; e outros, por
contratação de professores. Como já feli dito, não há
no País número suficiente de professores formados
em língua espanhola para assumir eSSEl encargo nos
municípios e nos estados, porque, de acordo com a
lei em vigor, a responsabilidade pelo 4:msino funda
ment, ~ é dos municípios. E existe uma diversidade
muito ~ande com relação aos estados, aos municípi-

os e às regiões, o que é importante ser levado em
conta neste momento.

Temos de destacar aspecto muito interessante
desses estados que têm oferecido o ensino da língua
espanhola. Minas Gerais não é limítrofe com nenhum
país que fale a língua espanhola. No entanto, aparece
como um dos estados que mais vêm oferecendo o en
sino a língua espanhola. O Rio de Janeiro, em segui-

-da, e-outro Estado, completamente distinto na locali
zação, é o Pará.

Nesse levantamento, os Estados de Mato Gros
so do Sul e de Minas Gerais não relacionaram as es
colas particulares. Quanto aos outros estados, um ou
outro ainda ponderou e citou as escolas particulares,
mas a grande maioria citou apenas as escolas públi
cas.

Verificamos que, dessas unidades que vêm ofe
.recendo ~ _en~lno de espanhol, no Estado de Alagoas
não é o sistema que oferece o ensino. Ele-eontratõü
um instituto - a cidade de Arapiraca colocou a matéria
no currículo -, e, realmente, o ensino de espanhol
está sendo implementado naquela região.

As Regiões Sul e Sudeste são aquelas que
apresentam os maiores índices de oferta do ensino
da língua espanhola. Isso é claro e perfeitamente
compreensível, porque a Região Sul faz fronteira com
vários países. O Sudeste, principalmente por causa
do desenvolvimento econômico e cultural, acaba exi
gindo da comunidade escolar a oferta do ensino de
língua estrangeira, no caso o espanhol.

Em termos percentuais, hoje a situação do País
com relação às escolas públicas é a seguinte: a Re
gião Norte tem 13% das unidades escolares ofere
cendo o ensino de espanhol; o Nordeste é oque apre
senta o menor índice, 1%; o Centro-Oeste, 14%; o Su
deste, 33%; e a Sul, 39%.

Entendemos que, no âmbito do ensino funda
mentai, há um processo de indução que, conseqüen
temente, não requer a obrigatoriedade, em função
das razões aqui expostas não só por outros colegas,
mas também por mim, tais como as condições das
escolas públicas, principalmente em áreas rurais e de
maior empobrecimento, nas quais não teremos pro
fissionais, uma vez que V. Exas. sabem qual é o salá
rio dos nossos professores. Uma coisa é ter um pro
fessor de língua espanhola em Belo Horizonte, em ci
dades limítrofes, ou no Estado de São Paulo; outra é
no interior da Região Norte, no Centro-Oeste, rece
bendo salário irrisório e exigindo-se,· num primeiro
momento, a licenciatura plena.
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Estamos num processo em marcha, em que há
possibilidade de que seja ampliado, porque o esforço
do Ministério está voltado para a equalização e a me
lhoria da qualidade. Respeita-se a autonomia dos e~

tados. Acomunidade, em função das suas necessida
des, deve participar do projeto educativo.

Quanto à Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, em função da democracia instalada no País
e da descentralização, poderemos avançar. E esse
avanço é muito importante, porque estamos ainda

, num processo de aprendizagem do exercício de auto
nomia, de parceria e de participação. Acredito que se
ria um atropelo, no caso específico do ensino funda
mentai, que, de forma legal, se estabelecesse a obri
gatoriedade do ensino de espanhol.

Seria bom encaminharmos um estudo para que,
no próximo censo, seja feito um levantamento dos
profissionais disponíveis nos sistemas de ensino, por
que os nossos municípios não estão numa situação
privilegiada com relação a recursos. Isso demanda
ria, de imediato, contratação de pessoal e equipa
mentos. Aqui foi levantada a questão de que não se
deve nem se pode aprender uma língua estrangeira
com quarenta alunos em sala de aula, sendo que a
nossa média de alunos em sala de aula gira em torno
de 35 a 40 alunos. Além disso, seriam necessários
equipamentos e material pedagógico, uma vez que
estamos enfrentando a questão da melhoria, princi
palmente em se tratando da questão da equalização.
Acho que, para 'o ensino fundamental, seria uma difi
culdade a mais 'a ser equacionada. Há a alternativa,
em função da demanda, do projeto pedagógico e da
autonomia, de ds sistemas ampliarem a oferta, tendo
em vista as questões culturais, geográficas e econô
micas."Então, creio que haverá esse avanço. O Minis
tério vai procurar fortalecer essas iniciativas. Acredito
ainda, em se tratando de ensino fundamental, que
existem outras prioridades antes de atingir a apropria
ção do ensi~o de espanhol.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Agradecemos à Sra. Ana Maria Lamberti, Assesso
ra do Departàmento de Política de Educação Funda
mentai, do MEC, a participação.

Convidamos o Sr. EUa Vitriago, representante
da Embaixada'da Venezuela.

"
O SR. ÉLIO VITRIAGO - (Exposição em espa-

nhoL) ;'.
~ li. -

O SR. Pr;lESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Agradecemos ao Sr. Elio Vitriago, representante da
Embaixada a Venezuela, a participação.

Convidamos o Sr. Sérgio Humberto Diáz, repre
sentante da Embaixada da Colômbia, para fazer sua
exposição. Assim, concluiremos a fase de exposição.
Logo depois, passaremos ao debate.

O SR. SÉRGIO HUMBERTO DIAz - Boa tarde
a todos. Em primeiro lugar, quero apresentar descul
pas pelo portunhol, mas acho que, se estamos discu
tindo a imposição do espanhol no Brasil, o menor es
forço que posso fazer é falar em portunhol. Quero es
tender, em nome do Embaixador Galofre, os agrade
cimentos ao Deputado Pedro Wilson pelo convite
para participar nesta audiência pública da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, da Câmara dos De
putados.

Quero fazer minhas as palavras do Diretor do
Instituto de Cultura Hispânica, no sentido do profundo
respeito que nós todos, do Corpo Diplomático, temos
pela decisão desta Comissão da Câmara dos Depu
tados em relação ao projeto de lei que estamos estu
dando.

São três os pontos fundamentais que podemos
analisar nesta sessão: a educação, a integração e a
diversidade cultural. Esses temas já foram abordados
pelos expositores que fizeram uso da palavra.

O tema que estamos debatendo não é somente
uma discussão sobre incluir ou não o'ensino de espa..
nhol nos currículos educativos do Brasil, mas é úma
matéria muito mais profunda. Como disse a represen..
tante do Ministério da Educação, é o papel da educa..
ção no desenvolvimento dos países.

A educação está se convertendo - em todos os
fóruns internacionais, assim se admite - em funda..
mento do desenvolvimento. Não podemos falar de po
lítica ambiental ou de política econômica sem falar
mos de educação. Um país que não tem uma educa
ção forte não pode olhar para o futuro, não pode mo..
dificar as desigualdades sociais. A educação é um fa
tor fundamental não só para o desenvolvimento eco
nômico, mas também para a humanização da socie
dade.

Assim, qualquer projeto educativo que trate de
universalizar a educação tem de ter qualidade. Um
governo, qualquer que seja, quando estiver determi
nando os currículos estará tratando de algo'muito im
portante, como os valores que estará transmitindo
aos estudantes desde os primeiros anos de ensino.

No mundo globalizado, a educação é um funda·
menta para todos. Definir os éonteúdos curriculares
para a educação é um dever dos governos e uma res
ponsabilidade muito grande.
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o segundo tema é a integração. Muitos colegas
aqui disseram que a integração já havia superado
essa perspectiva eminentemente econômica dos blo
cos comerciais, das transferências de recursos finan
ceiros sobre produtos no Mercosul. É numa realidade
muito mais próxima nos países andinos. Lá, a noção
da integração já implica fatores sociais e (~indicais. Há
um conceito muito mais profundo de cidadania em re
lação aos cidadãos não só dos territórios que estão li
mitados pelas fronteiras.

Obviamente; a linguagem, em todo esSe pro
cesso de integração, é fundamental. Somente se pu
dermos nos comunicar é possível transmitir nossas
idéias a nossos vizinhos; é possível sentir e viver essa
cidadania.

Finalmente, o tema da diversidade..A linguagem
é praticamente o melhor expoente do que um povo e
uma cultura são. Quando vamos aos livros, quando
vamos aos novelistas, vemos que na Iin~,uagem está
sintetizado todo o aspecto cultural de um povo. Obvia
mente, a defesa de uma língua é um aspecto funda
mentai, mas também é fundamental compartilhar a
linguagem com outros povos. Quando damos ao estu
dante a possibilidade de aprender um idioma, esta
mos abrindo a perspectiva de se entendO' um mundo
diferente. E isso é fundamental.

Assim, adquirir uma nova linguagem, que é um
dos temas que estamos discutindo aqui, em vez de li
mitar nossa identidade, aumenta nossa diversidade,
porque somos capazes de entender outlias perspecti
vas do mundo e outra forma de ver a vida.

Em síntese, quando falamos da língua espanho
la, estamos falando de uma sociedade mais próxima.
Quando se discute se o espanhol deve s,er a segunda
língua do Brasil, estamos oferecendo a possibilidade
a 160 ou 170 milhões de brasileiros de torem milhões
de irmãos e um continente muito mais integrado.

Para finalizar, lembro o porquê de falarm~ dife
rentes línguas e a história da aspiração do homem de
alcançar Deus, construindo a Torre de Babel. Deus
destruiu a torre e forçou todos a falare"\coisas distin
tas. Agora temos a oportunidade de, compartilhando
um novo idioma, uma nova língua, nãcI de alcançar
Deus, mas de entendermos uns aos outros como ho
mens.

Muito C?brigado.
O SR. PRI81DENTE (Deputado Pedro Wilson)

- Agradeoemoa ao Sr. Sérgio Humberto Diáz, repre
sentante da Embaixada da Colômbia, a participação.

Passamos a palavra ao Deputado Gastão Viei
ra, proponente da realização desta audiência pública.

o SR. DEPUTADO GASTÃO VIEIRA - Sr. Pre
sidente, SI"'" e Srs. convidados, vou tentar, diantEt de
tema que divide as opiniões, levantar algumas ques
tões que são muito mais produto da minha intuição do
que uma reflexão mais profunda sobre o assunto.

U uma vez - não me lembro onde - que a edu
cação é uma utopia, mas uma utopia que tem sentido
diferente. É como olhar a lua, caminhar dez metros
para encontrá-Ia e ela recuar dez metros. Caminha-se
cem metros, ela recua cem metros; caminha-se mil,
ela recua mil metros. O importante não é perceber
que o que se deseja é inatingível, mas estar cami
nhando em busca de algo em que acreditamos.

Lembro-me de uma palestra extraordinária, nes
ta Comissão, do ex-Ministro do Planejamento João
Sayad, que dizia que a pior coisa que poderia aconte
cer com a educação brasileira seria ela ser reduzida a
uma discussão econômica: onde tem mais gente,
onde tem menos gente, onde tem produtividade, onde
o custo benefício é melhor, onde o mercado oferta,
onde o mercado consome.

Essa visão me vem - desculpe-me ter de me re
ferir a ela - porque considerei extremamente burocrá
tica, sem vid_a a intervenção feita aqui pelo represen
tante do MEC. Estamos diante de questão que trans
cende os números, as opiniões, o legalismo. Éaté en
graçado como invocamos a LDB quando não quere
mos mudar nada. E, muitas vezes, desconhecemos a
LDB, quando há clamor no sentido de que alguns dos
seus artigos sejam realmente cumpridos. Não é uma
crftica. É apenas uma posição para que este debate
possa brevemente tomar corpo.

A educação no Brasil está sendo feita com o ex
traordinário esforço do Ministério da- Educação. Des
centralizamos recursos, demos autonomia às esco
las, democratizamos a escolha dos seus dirigentes.
Uma escola do interior do meu estado recebe dinhei
ro direto do MEC, e a diretora tem liberdade total, jun
to com o conselho escolar, de aplicar os recursos. Os
livros didáticos continuam chegando no prazo - e não
chegavam antes -, parâmetros curriculares foram es
tabelecidos depois de ampla discussão. O ensino no
Nordeste melhorou extraordinariamente com o Proje
to Nordeste, financiado pelo Banco Mundial. E há mu
ita esperança agora no Centro-Oeste, no Norte e no
Nordeste com a execução do Fundo Escola.

Af vem a melhor coisa que o Ministro Paulo Re
1ato fez, ou seja, a avaliação do en~ino. De zero a
jez, nas melhores escolas públicas Ibrasileiras, os
alunos acertam no máximo entre cinco e seis. É claro
que essa expansão do ensino não fez o ensino plÍbli-
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co brasileiro piorar, mas o ensino público brasileiro
também não melhorou.

Temos discutido - e discuti muito com o
ex-Secretário - qual é a importância do computador
no ensino e na aprendizagem, e muitos computado
res estão sendo instalados nqs escolas públicas bra
sileiras. Fico me perguntando: será que a educação
neste momento que estamos vivendo tem de ser a
educação que eu tive, em que o importante era saber
ler, escrever e saber matemática? Ou, nesse mundo
globalizado, a educação deve estar voltada para a ci
dadania, ou para que o cidadão seja inserido no mer
cado de trabalho?

Se queremos reduzir a educação a uma ques
tão de custo benefício, a uma questão econômica, po
demos dizer com a maior tranqüilidade que não adi
anta o nosso esforço e o da escola se o aluno não do
minar pelo menos duas línguas estrangeiras - uma
celas seria a língua universal, o inglês, e outra que
diga respeito ao futuro do País - e a ciência da com
putação. Hoje vamos ter, diante de um computador,
uma pessoa que fez brilhantemente o 1!! grau e um
médico formado, uma vez que não encontram empre
go no mercado de trabalho.

Quando se discute a necessidãdê--do-ensino
obrigatório da língua espanhola nas escolas públicas
brasileiras, confesso que tenho dúvidas. Não sei se
cometemos muitos erros na área de educação em
nome da democratização. Temos de dar tudo para to
dos? Devemos dar apenas aos que querem e têm
mais talento aquela mais-valia, aquele adicional que
vai distingui-los no mercado?

Portanto, não consigo imaginar as escolas ofe
recendo, obrigatoriamente, o ensino de línguas a to
do~ os alunos. Porém, se fizermos uma seleção e
aqueles que realmente desejarem isso tiverem o apo
io da escola, p~rece-me, seria mais correto.

Não temos professores - lá vem o raciocínio
econômico impedindo que seja dado um passo adian
te em busca dessa utopia, que, como a lua, se afasta
cada vez mais -, não temos alternativas. Por quê?

No meu estado, quando era Secretário, fiz essa
experiência com o curso de inglês. O curso de inglês
era uma brincadeira, nenhum aluno aprendia essa
língua nas escolas de 2º grau, porque o salário ofere
cido aos professores - os que faziam concurso no es
tado para ensinar inglês eram os que podiam utilizar o
seu conhecimento em outras atividades e aceitavam
um salário baixo - estava no residual daquilo que o
mercado estava querendo. O que fizemos? Quem
quer aprenderJnglês no 2!! grau? Dez, vinte, cinqüen-

ta, trezentos alunos. Tudo bem. Fizemos uma licita
ção pública e compramos vagas nas entidades priva
das que ofereciam o ensino de i~glês. Os alunos se
deslocavam para terem aula naquelas entidades.

Tenho certeza d~ que o aproveitamento foi mui
to maior do- que se estivéssemos ficado na burra de
mocratização da oferta para todos, que, no fundo, não
permitiria que quase ninguém, realmente, aprendes
se aquele idioma.

Temos o curso de Letras, temos alunos de espa
nhol que estão cursando os últimos anos. Por que não
treiná-los, fazer com que, no último ano, dêem aula de
espanhol para os alunos das escolas públicas e re
munerá-los com uma bolsa? Já fizemos isso tantas
vezes neste País, inutilmente. ,Por que não podemos
tentar fazer isso de forma útil?

Os países interessados nesse projeto poderiam
oferecer o ensino durante três meses, por exemplo,
para que as pessoas interessadas pudessem ter me
lhor conhecimento. Oque não aceito de forma alguma
é alegarem que não há professores, que os parâme
tros não permitem, que isso depende de cada escola.
A escola tem liberdade, mas não consegue fazer o
aluno aprender a ler e a escrever, quanto mais decidir
se deve entrar ou não no mundo globalizado.

Desculpe-me, mas creio que esse tipo de enten
dimento da questão educacional brasileira está pas
sando ao largo da realidade que estamos vivendo.

Sr. Presidente, vou propor algumas alterações a
esse projeto. Estou conversando, no meu estado, com
as pessoas que militam na área de educação. A única
coisa que não posso aceitar é que se enterre essa
idéia com a terra do legalismo ou do medo de inovar.

Temos de estabelecer uma discussão nesta Co
missão, temos de buscar mecanismos para que o en
sino seja alternativo, e a escola precisa ter condições
de dar essa opção ao aluno. Se o Ministério não cuida
do amplo programa de formação de professores de
espanhol, já dei o exemplo de que isso pode ser feito
com os alunos que estão nos últimos anos, por meio
de uma bolsa oferecida pela escola. Esta Comissão
tem de pensar para a frente, tem de pensar em que
tipo de cidadão queremos çolocar em atividade neste
País. Rejeito a idéia de que, em nome do legalismo ou
do comodismo, nada seja feito.

Vou lutar para que essa discussão acabe por
elaborar..,.. o que é o papel da nossa Comissão - um
substitutivo que consiga abrir as portas do presente,
sem fechar a janela do futuro e da esperança.

Deputado Pedro Wilson, sou integrante do Par
latino. Às vezes, vejo que estou de costas para os



43770 Quarta-feira 16 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS -.'3?2 Agosto de 2000

meus colegas latino-americanos. Por quêl? Por causa
da língua. Não consigo acompanhar os debates, ou
não os acompanho com eficiência. Por quê? Porque
falo português. Se eles falarem espanhol devagar,
consigo compreender. Se eu falar português deva
gar, eles também conseguem compreender. Mas, no
debate, a velocidade da idéia é maior d,o que a pru
dência da palavra.

Convidado pelo Banco Mundial, fui às Filipinas,
à Coréia e à Malásia. Fiquei impressionado. Todas as
crianças do ensino fundamental das esc()las públicas
daqueles países falam inglês. Todas. HI3. um projeto
de desenvolvimento baseado na língua universal. Há
todo um esforço do Governo no sentido de transfor
mar isso numa realidade. E, nós, 28 SElcretários de
Educação do Brasil, vimos isso. Do que ,estamos cui
dando no Brasil? Do português? As nossas crianças
estão conseguindo sair das escolas lendo, falando, ou
estão naquela linguagem de televisão, que, por ser
auditiva, é mais fácil? Para mim, que vim da terra
onde se falava o melhor português, considero aque
les erros de concordância uma agressão.

Portanto, Sr. Presidente, essa é a minha posi
ção. Esse debate tem de prosseguir. lemos de ser
maiores do que o legalismo, temos de felzer com que
as coisas aconteçam. Sr. Presidente, espero que V.
ExI faça com que esta seja a primeira dle várias reu
niões para a discussão do tema e que e~lta Comissão
tenha a competência de criar um substitutivo que
atenda aos resultados das nossas disc:ussões. Não
faço referência à integração latino-americana nem ao
Mercosul, porque estamos discutindo, a princípio,
uma questão de educação. As conseqüências da nos
sa decisão para o País são absolutamente claras. Mu
ito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Obrigado, Deputado Gastão Vieira.

Comunico a todos que o Deputado Átila Lira não
pôde participar desta audiência por motivo de faleci
mento de seu pai, estando S. ExI em Iiceinça regimen
tal.

Pergunto aos expositores se dese.iam fazer uso
da palavra. (Pausa.)

Esta audiência é muito importantEl, porque não
podemos, como disse o ilustre Deputado Gastão Viei
r:l, :ficar paralisados diante desse projeto que tramita
na Congresso desde 1993, tendo sido enviado pela
Presidência da República. Infelizmente, ele não pros
perou para análise e votação. Esta Comissão quer
não só fazer esse debate, mas também aprofundá-lo,
para que possamos, em breve, votá-lo.

Quero, de público, agradecer ao Deputado Átila
Lira, que, mesmo com parecer contrário, dispôs-se a
publicá-lo, para que pudéssemos provocar o debate.
S. EX- estaria presente não fosse esse fato que o im
pediu de comparecer. Imaginamos que esse debate
está sendo finalizado e que esta Comissão vai votar
os pareceres apresentados, O Plenário será sobera
no para decidir.

Sou favorável aos termos da questão levantada
pelo Senado. Imagino- e permita-me, com todo o res
peito, o representante da Colômbia - que temos de
acabar com o portunhol. Temos de aprender o espa
nhol mesmo. E a recíproca? Cabe a cada país anali
sá-Ia. Mas, no Brasil, é um dever principalmente no
debate acadêmico e cultural. Falo isso como brasilei
ro e professor e já passei, como o ilustre Deputado
Gastão Vieira, por situação extremamente difícil. Se
ouvirmos o espanhol de maneira mais acentuada.,
conseguimos entender, mas há palavras que são
completamente diferentes no sentido. O português
também, falado devagar, pode ser entendido.

Quanto à questão cultural, precisamos invadir o
mundo de Miguel de Cervantes. E esse é um desafio
muito grande. Não queremos contrapor-nos à política
oficial, que nos parece contrária à aprovação. Não é
uma questão de governo e oposição, de esquerda e
direita, mas de avançar e elaborar uma proposta nes
ta Comissão. É por isso que me manifestei favoravel
mente, respeitando a opinião dos Srs. Parlamentares.
Temos também de avançar com aquela história do ci
cio vicioso. Não podemos implementar, porque não
temos professor. E, não tendo professor, não pode
mos implementar. Isso gera exclusão. Então, temos
de enfrentar a questão.

Nas próximas reuniões plenárias, a Comissão
vai estar amadurecida para votar esse projeto. Rece
bemos manifestações pró e contra. Agora mesmo,
acabo de receber uma carta da Associação de Pro
fessores de Francês do meu estado, manifestando-se
contrária à iniciativa. Portanto, vamos ouvir todas as
argumentações e vamos trabalhar com razão e com
emoção também, porque não podemos excluir a emo
ção, a história, os vínculos. Vamos pensar bastante e,
certamente, vamos decidir.

Eu estava num debate, no Chile, e havia uma
professora que falava portunhol. Então, um professor
nos pediu que falasse em espanhol ou em português,
porque entenderia melhor. Porque o portunhol tem
também suas falsetas. Às vezes, aproxima-se da fala
ou da grafia, mas o som ou_o.conteúdosão completa
mente diferentes.
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Acho que temos esse dever no Brasil. E alguém
sempre me cobra a recíproca. Essa é uma discussão
cultural que temos de fazer com a Espanha, com to
dos os países da América Latina, com os países da
Ásia e mesmo com os Estados Unidos, que já tem o
espanhol como a segunda língua falada, pela proximi
dade não só com o México, mas também com a Amé
rica Central, com Porto Rico.

Então, imagino que atingimos o objetivo desta
audiência pública, em que se levantaram argumenta
ções diferenciadas. Todos viram que o nosso interes
se foi no sentido de prestar esclarecimentos.

Vamos levar os textos apresentados à conside
ração dos Srs. Deputados. Peço a quem tiver algum
texto escrito que o envie à Comissão. Certamente, va
mos ouvir o Deputado Átila Lira, o Deputado Gastão
Vieira, a Deputada Celcita Pinheiro, a quem mais uma
vez agradeço por ter presidido os trabalhos no início
desta audiência pública.

Se alguém quiser manifestar-se, peço que se
identifique.

O SR. MOACIR CARNEIRO - Sou Moacir Car
neiro, representante da Secretaria de Ensino Médio e
Tecnológico do Ministério da Educação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Pois não.

O SR. MOACIR CARNEIRO - Temos de fazer
um esforço convergente no sentido de escoimar des
saenergia integradora alguns equívocos que, parece,
vão irradiando-se no Plenário.

Como representante de uma das Secretarias do
Ministério da Educação, evidentemente tenho de vir
aqui apresentar o entendimento da Secretaria de
Ensino Médio e Tecnológico quanto à perspectiva le
gaI. Portanto, não se trata de um gesto burocrático.
Trata-se, sim, de a Secretaria cumprir a legislação,
que, ,afinal de contas, foi aprovada pelo Congresso
Nacional.

A questão não é propriamente ser contra ou a
favor. Na verdade, os problemas abordados aqui se
referem menos ao entendimento frio da legislação e
muito, mais a uma dimensão epistemológica da cons- '
trução de currículo. Ou seja, a forma como o conheci
mento é trabalhado no interior do currículo. Nesse
sentido, constitui um equívoco estabelecer u"1a dis
tinção entre a base nacional comum e a parte diversi
ficada, como foi colocado na carta do ex-Reitor da
Universidade de Brasília.

Na veidade, estamol3" discutindo se devemos
utilizar o mehanismo da obrigatoriedade de um se
gundo idioma e, portanto, excluir a possibilidade da

adoção de outros idiomas no currículo, ou - e, nesse
caso, cumprir os dois princípios que presidiram a con
duta do Congresso Nacional na aprovação da LDB 
renunciarmos aos princípios da identidade e da auto
nomia, com repercussão sobre a forma como se tra
balha o currículo. Devemos colocar de lado o trata
mento cultural da diversidade e apropriarmo-nos de
um instrumento específico de comunicação, com pre
juízos evidentes para a própria construção da cidada
nia nacional?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Tem a palavra a SrlI Ana Maria Lamberti. '

A SRA. ANA MARIA LAMBERTI-Gostaria de
complementar as palavras do meu colega da Secl'eta
ria de Ensino Médio eTecnológico, sugerindo que, no
debate futuro, como observou o Deputado Gastão Vie·'
ira, fossem convidados os representantes dos Secre
tários Estaduais de Educação e dos 'Secretários Muni
cipais de Educação, porque a eles compete a organi
zação e o funcionamento dos sistemas de ensino.

Por outro lado, em nenhum momento, no âmbito
da Secretaria de Educação Fundamental, falou-se
sobre falta de oferta. Muito pelo contrário, há uma po
lítica de indução para que a língua espanhola faça
parte do currículo da escola. E eu acho que essa é
uma questão muito mais de entendimento. De que for
ma isso vem ocorrendo? Parece-nos que o importan
te é assegurar o acesso à cultura, à linguagem, e não,
simplesmente, mediante decreto, dizer que isso deve
ser feito. Nós te~os experiências, e isso não ocorreu.

Então, eu acho importante fortalecer as expe
riências em desenvolvimento, porque são recentes,
incentivar ,estados que não vêm oferecendo língua
estrangeira, no caso específico da língua espanhola,
a fazê-lo. Com isso, nós estaríamos também atenden
do não só ao interesse, mas também à diversidade. O
fato de ter ou não professor deve ser discutido junto
às'universidades, que vão formar os professores, jun
to aos institutos. Parece-me precipitada a decisão na
vertical.

Eu deixo essa recomendação, para que seja
mais ampliada a discussão. Aqueles que geram os
sistemas de\lem fazer-se presentes, para buscar, em
conjunto, outras alternativas que não essas que estão
sendo oferecidas, atendendo, de fato, aos diversos in
teresses aqui manifestados.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)

- Mais alguém gostaria de se manifestar? (Pausa,)
Eu acho que o debate foi aberto, nós entendemos to
das as sugestões.
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Tem a palavra a Sr- Mariluce Guberman.
A SRA. MARILUCE GUBERMAN .- É com pra

zer que eu participo desta reunião. Tenho 39 anos de
magistério.

Falou-se em identidade institucional das esco
las. O ensino da língua estrangeira será oferecido de
acordo com o que a escola pedir. Isso não funciona.
Eu tenho muito tempo de l'riãgistérlo, rião~hssim.
Tem de ser mais específico, ou seja, à medida que se
formarem os professores ou que houv(~r maior de
manda de professores, enfim, algum outro dispositivo
que nã.o seja a identidade escolar, porque é muito
vaga. Eu perguntaria: o que é identidade escolar? Eu
entendo que o ensino do espanhol é identidade cultu
ral, manifestação mais espontânea, que "em do povo.
O povo quer aprender espanhol. São os nossos vizi
nhos que estão falando espanhol. Já nOl3 impuseram
a-tfngoaingfesa: Vão impor orrtras?-Sim, pode ser-op~

cional, mas eu acho fundamental a questão do espa
nhol.

Então, eu vejo uma falha na legisla.ção. Descul
pem-me V. Ex", que são legisladores, mElS identidade
escolar fica um pouco vago. Se alguém puder esclare
cer o que é identidade escolar, eu agradeceria.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado P,edro Wilson)
- Agradeço à SI"" Mariluce Guberman, Presidente da
Associação de Professores de Espanhol do Estado
do Rio de Janeiro.

Com a palavra a SI"" Eliane Gonçalves.
A SRA. ELIANE GONÇALVES - Em relação à

identidade, eu insisto em que deve haver, sim, a esco
lha livre da comunidade. Não podemos pensar que o
Amapá, por exemplo, escolherá o espanlhol como lín
gua obrigatÓria porque tem relações profundas com a
França - todàs sabemos disso por intermédio da tele
visão -, e será muito difícil que escolhEl o espahhol
como língua estrangeira obrigatória. É eividente que,
para São Paulo, é extremamente importante, mas eu
acho que devemos, sim, sempre preservar o desejo
de cada comunidade.

Quanto à hegemonia de uma língua, se algum
país tem resultado tão positivo como as; Filipinas no
ensino de língua inglesa, essa não é a malidade bra
sileira. Há muitos anos, a escola pública não ensina
realmente o inglês, para que o aluno fale a língua. Qu
ando muito, o aluno da escola pública tem base para
passar no vestibular. Não queremos que isso aconte
ça com o espanhol. Queremos, sim, o es,panhol, des
de que bem ensinado, para que o aluno aprenda a fa
lar o espanhol, e não o portunhol.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Com a palavra a Sr- Mariluce Guberman.

A SRA. MARILUCE GUBERMAN - Sr. Presi
dente, a respeito da língua inglesa, ensina-se somen
te a cultura inglesa. O Prof. Luiz Paulo da Moita Lo
pes, da universidade onde leciono, diz em seu artigo:
"Ves, nós temos banana". E onde está a nossa cultu..
ra? Nós estamos adotando uma cultura importada.
Não é por esse caminho que devemos seguir.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Ainda temos muitas questões a discutir. Esta Co
missão não vai tomar uma decisão verticalizada, pois
vai ampliar a discussão, e não engavetará o projeto.
Nós vamos debatê-lo mais e levá-lo à apreciação do
Plenário, com argumentos mais abertos, democráti
eos-e plurais.

Já chegou o momento de esta Comissão to
mar partido, de acordo com os aspectos legal, legí
timo, educacional, pedagógico, cultural, levando em
consideração os interesses da sociedade brasilei
ra, ouvindo, se possível, os Secretários Municipais
e Estaduais. Fizemos questão de convidar para
esta audiência pública os representantes do MEC e
das embaixadas. Os jornalistas me perguntaram se
está havendo muito lobby. Eu respondi: "Defendo o
lobby aberto, público. Eu não gosto daquele que
fica escondido".

Eu quero manifestar o agradecimento da Co
missão a todos os presentes, cujas exposições en
riqueceram os nossos trabalhos. Vamos levar as su
gestões à consideração dos Srs. Deputados ausen
tes hoje. Mais uma vez, justifico que o Deputado Áti
la Lira não compareceu devido a falecimento na fa
mília.

Agradeço à Deoutada Celcita Pinheiro a presen
ça e a ajuda que nos deu na condução deste trabalho
e ao ilustre Deputado Gastão Vieira, que possibilitou
a aprovação do requerimento desta audiência públi
ca. Agradeço também aos representantes de outros
países.

Dou por encerrada a presente audiência públi
ca, mais uma vez agradecendo a todos a participa
ção, esperando que possam colaborar na discussão e
no encaminhamento final.

Convoco reunião ordinária para amanhã, dia 21
de junho, .quarta-feira, às 10h, neste plenário, para
apreciação de proposições.

Está encerrada a reunião.
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Ata da 291 Reunião Ordinária, realizada em
21 de junho de 2000

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia vinte
e um de junho de dois mil, reuniu-se a Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, no Plenário n210 do
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a presidên
cia do Deputado Pedro Wilson. A lista de presença re
gistrou o comparecimento dos seguintes Senhores
Deputados: Agnelo Queiroz, Átila Lira, Celcita Pinhei
ro, Eber Silva, Eduardo Seabra, Eurico Miranda, Flá
vio Arns, Gilmar Machado, João Matos, Luis Barbosa,
Nilson Pinto, Pedro Wilson e Rafael Greta, titulares; e
Agnaldo Muniz, Antônio Joaquim Araújo, Clóvis Volpi,
Dino Fernandes, Gastão Vieira, José Linhares, Lídia
Quinan, Nilmar Ruiz, Professor Luizinho, Raimundo
Gomes de Matos e Rita Camata, suplentes. Deixaram
de registrar suas presenças os Deputados Ademir Lu
cas, Bonifácio de Andrada, Esther Grossi, Jonival Lu
cas Júnior, Marisa Serrano, Nelo Rodolfo, Nice Lobão
Osvaldo Biolchi, Osvaldo Coelho, Paulo Lima, Renato
Silva, Walfrido Mares Guia, Zé Gomes da Rocha e
Zezé Perrela. Justificaram a ausência os Deputados
Mária Elvira, Miriam Reid e Joel de Hollanda. Compa
receu também o Deputado Ricardo Rique. Ata: Ha
vendo número regimental, o Presidente declarou
abertos os trabalhos, dispensando a leitura das atas
das reuniões anteriores, realizadas em 8, 13 e 14 de
junho, em virtude de sua distribuição por cópias. Logo
após, submeteu as atas à discussão. Não havendo
quem quisesse discuti-Ias foram imedia:tamente sub
metidas à .votação, tendo aprovação u~ânime. Expe
diente: O Presidente fez as seguintes qomunicações
ao Plenário: a) recebimento do Ofício .,2 206/MP, de
9-6-2000, do Sr. Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Martus Tavares, em resposta à
solicitação de informações desta presidência sobre
os recursos destinados à saúde e à educação que
ampliaram as verbas destinadas ao SUS, ao Incra e
ao Fundef; b) no dia 15 de junho de 2000 foi feita a
Distribuição de Proposições n2 16/2000. Ordem do
da: a: Conhecimento de Matéria Informativa: O Presi
dente comunicou ao Plenário que, nos termos do aIt.
163, I, c/c art.-.164, I, do Regimento Interno, dech.rou
prejudicado dProjeto de Lei nl!2.093-A/99, do Sr. Sér
gio Barros, que denomina "Aeroporto Internacional
Edmundo Pinto" o novo aeroporto da cidade de Rio
Branco, Acre. B- Requerimentos: 1- DosSrs. Gilmar
Machado e Ben-Hur Ferreira - que soliGíta a realiza
ção de reunião de audiência pública para discutir o
Projeto de Lei nl!1.866/99, que "dispõe sobre medidas
de ação compensatória para a implementação do

princípio da isonomia social do negro". Submetido à
votação, o requerimento.teve aprovação unânime. 2
Das Sras. Marisa Serrano e Nice Lobão - que "solicita
a realização de reunião de audiência pública para dis
cutir as relações entre a cultura brasileira e a progra
mação de Rádios eTVS". Retirado de pauta. Assumiu
a presidência dos trabalhos o Deputado Gilmar Ma
chado. 3 - Do Sr. Pedro Wilson - que "requer oenca
minhamento de projeto de resolução à Mesa 'da Câ
mara dos Deputados, no sentido de que a sala de reu
niões da Comissão de Educação, Cultura e Desporto
seja denominada 'Plenário Deputado Florestan Fer
nandes'". Submetido à votação, o requerimento teve
aprovação unânime. Reassumiu a presidência dos
trabalhos o Deputado Pedro Wilson. B'- Proposições
sujeitas à apreciação pelo Plenário da Casa: Priorida
de: 4- Projeto de Lei Complementar n2102/2000 - do
Sr. Pedro Fernandes - que "institui Fundo Especial
para a concessão de planos debenefícios de caráter
previdenciário a jogadores p'0fissionais de futebol
Prev, e dá outras providênolas". Relator: Deputado
Zezé Perrella. Parecer: contrário. Retirado de pauta.
Assumiu a presidência dOS trabalhos o Deputado GiI
mar Machado. C - Proposições sujeitas a apreciação
conclusiva das Comis~es: Prioridade. 5 - Projeto de
Lei nl! 1.936-A/99 - do Senado Federal (PLS N2
235/99) - que "instifUi o Dia Nacional de Prevenção e
Combate à Hipertensão Arterial e dá outras provi
dências". Relat('{: Deputado Agnelo Queiroz. Pare
cer: favorável. Lido o parecer pelo relator, não houve
quem quisesse pedir a palavra para discuti-lo. Sub
metido à vo.'ação, o parecer do relator teve aprovação
unânime. framitaçao Ordinária. 6 - Projeto de Lei nl!
2.114/99 - do Sr. Saraiva Felipe - que "institui a
co-ge6/:ão nos hospitais filantrópicos e universitários
e de ensino integrantes do SUS". Relator: Deputado
Agtlélo Queiroz. Parecer: contrário. Lido o parecer
p.glo relator, não houve quem-quisesse pedir a pala-

"vra para discuti-lo. Submetido àvotação, o parecer do
relator teve aprovação unânime. Reassumiu a presi
dência dos trabalhos o Deputado Pedro Wilson. 7 
Projeto de Lei nl!2.453/2000 - do Sr. Robério Araújo 
que "acrescenta inciso IV ao § 2Q do art. 13 da Lei nQ

9.249, de 26 de dezembro de 1995, que 'altera a le
gislação do imposto de renda das pessoas jurídicas,
bem como da contribuição social sobre o lucro líqui
do, e dá outras providências, e inciso VII ao art. 12 da
Lei nl!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. Retira-
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do de pauta. 8 - Projeto de Lei nll 1.164-A/99 - do Sr.
Sérgio Carvalho - que "denomina 'Aeroporto de Porto
Velho/GovemadorJorge Teixeira de Oliveira' o Aero
porto de Porto Velho, Estado de Rondônia". Relator:
Deputado Nilson Pinto. Parecer: favorável. Lido o pa
rece:-pelo relator, não houve quem quisesne pedir a
pafavra-para discuti-le-. Soometioo àwtaçã0-;-Q-pare
cer do relator teve aprovação unânime. 9 - Projeto de
Lei n2 1.868/99 - do Sr. Pedro Fernandes - que "inclui
no cumíOJlo escolar da educação básica, superior,
especial pll)fissional e de jovens eadultos a disciplina
'Educação Ambiental', e dá outras providências". Re
lator: Deputedo Nilson Pinto. Parecei: contrário.
Aprovado unanimemente o parecer do relator. Lido o
parecer pelo relator, não houve quem quisElsse pedir
a palavra para ditcuti-Io. Submetido à votac;:ão, o pa
feGer do relat9J:-tav"P'-ova~ânjme.-.:l-CL...,...erojeto

de Lei n2 2.030/99 -do Sr. Geraldo Magela - que "al
tera os arts. 23 e 55 da Lei n1l 9.615, de 24 de março
de 1998, que 'institui normas gerais sobre desporto e
dá outras providências"'.Apensados: PL nlls;2.207/99
e 2.236/99. Relator: Deputado Eduardo Se/abra. Pa
recer: contrário ao PL 2.0~/99 e aos PL 2:.207/99 e
2.236/99, apensados. Vista 'ao Deputado Professor
Luizinho, em 14-6-2000. Lido o parecer pello relator,
teve concedida a palavra para \:Iiscuti-Io o Deputado
Gilmar Machado. Submetido à ve.tação, o parecer do
relator teve aprovação unânime. 11 - Projl3to de Lei
nll 1.196/99 .:... do Sr. Ricardo Rique - que "dispõe so
bre a concessão de beneffcio de mera-entrada para
portadores de carteira de doador de SatquEI em esta
belecimentos que proporcionem lazer Q entreteni
mento". Relator: Deputado Nilson Pinto. Parecer:
contrário. O Deputado Ricardo Rique, autor do proje
to, apresentou requerimento solicitando o adi~ento

da discussão do parecer do relator por de;~ ses~ões.

Submetido à votação, o requerimento teve aprova~ão

unânime. Adiada a discussão, por dez ses:sões. 12
Projeto de Lei nll 2.469/2000 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dispõe sobre reservas das vagas nas
escolas públicas de 1II e 22 grau para aluMs da rede
privada". Relatora: Deputada Esther Grossi. Parecer:
contrário. Retirado de pauta. 13 - Projeto de Lei nll

1.377/99 - do Sr. Sérgio Reis - que "altera o § 1II do
art. 26 da Lei n2 9.394 de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da Elducação".
Apensado: PL nQ 1.997/99. Relatora: Deputada
Esther Grossi. Parecer: contrário ao PL n1l 1.317/99 e
ao PL n2 1.997/99, apensado. Retirado de pauta. 14
Projeto de Lei n2 1.503/99 - do Sr. Ursicino Queiroz 
que "dispõe sobre o ensino e as ações de prevenção
da 'morte súbita"'. Relator: Deputado EdUlardo Sea-

bra. Parecer: favorável, com substitutivo. Vista conce
dida ao Deputado Gilmar Machado. 15 - Projeto de
Lei n2 1.9OB/99 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "al
tera o art. 48 da Lei n2 9.394, de 20 de dezembro de
1996 e dá outras providências". Relatora: Deputada
Esther Grossi. Parecer: contrário. Retirado de pauta.
16 - P-rojet(}-de- Lei n2 2.135/99 - do Sr. Ronaldo Ce
zar Coelho - que "modifica dispositivos da Lei n2

9.131, de 24 de novembro de 1995". Relator: Deputa
do João Matos. Parecer: contrário. Retirado de pauta.
17 - Projeto de Lei nll 2.140/99 - do Sr. José Roberto
Batochio - que "institui incentivos fiscais do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido
aos clubes de futebol". Relator: Deputado Renato Sil
va. Parecer: contrário. Retirado de pauta. 18 - Projeto
de Lei n1l 2.312/2000 - do Sr. Ricardo Noronha - que
"acrescenta inciso_ao art. 20 da Lei n2 8.036, de 11 de
maio de 1990, dispondo sobre a permissão de saque
pelo trabalhador na conta do FGTS para pagamento
de anuidade escolar". Apensados: PL nlls 2.490/2000
e 2.388/2000. Relator: Deputado Flávio Ams. Pare
cer: favorável ao PL nº 2.312/2000 e 2.490/2000 e
2.388/2000, com substitutivo e contrário à emenda
apresentada na Comissão ao Substitutivo. Lido o pa
recer pelo relator, tiveram concedida a palavra para
discuti-lo os Deputados Gilmar Machado, Flávio Arns
e Gastão Vieira que solicitou vista do projeto. Vista
concedida ao Deputado Gastão Vieira. Nada mais ha
vendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às
onze horas e trinta minutos, antes convocando os
membros da Comissão a participarem de reunião de
audiência pública, dia vinte e sete de junho, ter
ça-feira às dez hora, para discussão do financiamen
to do Programa Especial de Treinamento - PET, no
PLenário 10 do Anexo 11. E, para constar, eu, Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária, lavrei a presente
Ata que será assinada pelo Presidente, Deputado Pe
dro Wilson publicada no Diário da Câmara dos De
putados.

Ata da 301 Reunião Ordinária (audiência pú
blica), realizada em 27 de junho de 2000

Ás dez horas e cimqüenta minutos do dia vinte
deNnho de dois mil, reuniu-se a Comissão de Educa
ção, ~ultura e Desposto no Plenário 10 Anexo 11 da
Câmal'Q. dos Deputados. Alternaram-se na presidên
cia os DbI;>utados Pedro Wilson e Gilmar Machado. O
livro de pr&ilença registrou o comparecimento dos se
guintes Sen~res Deputados: Agnelo Queiroz, Celci
ta Pinheiro, EO'lolardo Seabra, Flávio Arns, Gilmar Ma
chado, Nelo ROGI)lfo, Pedro Wilson e Walfrido Mares
Guia, titulares; e Agnaldo Muniz, Gastão Vieira e Joel
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de Holanda suplentes. Deixaram de registrar as suas
presenças os Deputados Ademir Lucas, Átila Lira,
Bonifácio de Andrada, Éber silva, Esther Grossi, Euri
co Miranda, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Luis
Barbosa, Maria Elvira, Marisa Serrano, Nice Lobão,
Nilson Pinto, Osvaldo Biolchi, Osvaldo Coelho, Paulo
Lima, Rafael Greca, Renato Silva, Zé Gomes da Ro
cha e Zezé Perrella. O Presidente, Deputado Pedro
Wilson declarou abertos os trabalhos e informou que
a Comissão estava reunida, a requerimento do Depu
tado Agnelo queiroz, com o objetivo de debater o fi
nanciamento do Programa Especial de Treinamento
- PET. Em seguida, o Predidente convidou os exposi
tores, Senhores Dabte Augusto Barone (Integrante
da Comissão Executiva Nacional em Defesa dos gru
pos PET) e Ruy Burgos Filho (Coordenadar-Geral de
Implantação, Acompanhamento e Avaliação mde
Projetos da Secretaria de Educação Superior do Mi
nistério da Educação), para tomarem assento à Mesa
e, antes de conceder-lhe a palavra, chamou a aten
ção do Plenário para as normas que regulariam o an
damento do trabalhos. Logo após a exposição do Se
nhor Dante Barone, o Presidente, Deputado Pedro
Wilson, necessitnado ausentar-se, passou a presi
dência dos trabalhos ao Deputado Gilmar Machado.
Dando início à fase de debates, o Presidente, Depu
tado Gilmar Machado, concedeu a palavra aos orado
res inscritos, Deputados Agnelo Queiroz e Clcita Pi
nheiro, que tiveram seus questionamentos respondi
dos pelos expositores. Nada mais havendo a tratar, o
Presidehte agradeceu a presença de todos, comuni
cou que a reunião foi gravada e, após taquigrafada,
traduzida e datilografada, passará a fazer parte inte
grante desta Ata e encerrou os trabalhos às doze ho
ras e vinte minutos, antes convocando os menbros da
Comissão para o Seminário que tem como tema a
apresentação de experiências positivas de aplicação
do Estatuto da Criança e do Acoloscente, a ser reali
zado hoje, dia vinte e sete de junho, terça-feira às
quatorze horas, com a participação da Comissão de
Direitos Humanos, no Plenário 8 do Anexo 11 da Câ
mara dos Deputados. E, para constar, eu, Carla Ro
drigues de Med~iros, Secretária, lavrei a presente
Ata, que depois de lida, e aprovada, será assinada
pelo' Presidente, Deputado GUmar Machado, e ,pu
blicada no Diário da Câmara dos Deputados. ,:

o SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Declaro aberto os trabalhos da presente reunião
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Esta
audiência pública é decorrente de requerimento de
autoria do Deputado Agnelo Queiroz, que tem por

objetivo debater, o financiamento do Programa
Especial de Treinamento - PET, do Ministério da
Educação e das universidades brasileiras.

Convido para tomar assento à Mesa os seguin- ,
tes expositores: Prol. Dante Barone, integrante da Co
missão Executiva Nacional em Defesa dos Grupos
PET, e Sr. Ruy Burgos Filho, representando neste ato
o Sr. Antonio MacDowell de Figueiredo, Secretário de
Ensino Superior do MEC.

Antes de conceder a palavra ao primeiro exposi
tor, chamo a atenção dos presentes para as normas
regimentais. O tempo concedido a cada 'expositor
será de até vinte minutos. Terminada a exposição ini
ciaremos os debates, sendo que os Srs.' Deputados
interessados poderão inscrever-se preViamente, ten
do preferência os membros desta Cómissão. Cada
Deputado inscrito terá o prazo de três'minutos. O tem
po para a réplica e atréplica será de'três minutos. Não
é permitido aos oradores interpelar quaisquer dos
presentes. Esclareço que esta reunião está sendo
gravada para posterior transcrição. Por isso, solicito a
todos que falem ao microfone 'e se identifiquem.

Concedo a palavra ao primeiro expositor, Prof.
Dante Barone, integrante da Comissão Executiva Na
cional em Defesa dos Grupos PET.

OSR. DANTE BARONE - Sr. Presidente da Co-, ,

missão de Educação, Cultura e Desporto, Deputado
Pedro Wilson; Sr. De'putado Agnelo Queiroz, autor da
solicitação desta,audiência pública; Sr. Deputado GiI
mar Machado, que também muito se empenhou para
sua realização; Srs. Deputados, senhores alunos e
professores de outros estados que aqui vieram parti
cipar dest~ reunião, minhas senhoras e meus senho
res, seri~ interessante tecer algumas considerações
em rel~ção ao Programa Especial de Treinamento
para pontextualizar alguns parlamentares que ainda
não,dispõem de visão mais aprofundada do tema. De
pois teceremos considerações em relação à situação
em que se encontra o PET no momento.

Inicialmente, utilizarei trabalho feito a nosso pe
dido pelo Grupo PET de Economia da Universidade
Federal do Espírito Santo. Nele há abordagens do
ponto de vista econômico e educacional.

Essa relação é muito importante. Às vezes pen
samos de maneira errônea e equivocadamente que,' .
educação é favor dado às pessoas. A educação é a
chave para o desenvolvimento econômico de uma na
ção. Não estamos falando apenas de recursos huma
nos, diplomas, formação, participação em congres
sos e trabalhos de iniciação científica, mas de condi
ções econômicas da competitividade. O SenadorCar-
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los Patrocínio, do Tocantins, falou ontem sobre a agi
lização dos fundos setoriais. Temos rE~almente uma
janela muito importante para alavanca!' a ciência e a
tecnologia no País, já aprovada pela Câmara dos De
putados. Não podemos fazer ciência e tecnologia
sem trabalharmos com pessoas. Por isso, farei algu
mas observações a respeito da própria situação eco
nômica e dos investimentos em educação.

A educação é ponto-chave não somente na tec
nologia, no aspecto social e político e na área da saú
de. O Programa Especial de Treinamonto tem sido
bastante feliz ao abordar todas essas vlsrtentes. Para
quem não sabe, o PET já existe há 21 anos. Infeliz
mente, o presente que recebe por eSSia maioridade
não é tão bom quanto se poderia supolr. O programa
está passando por algumas dificuldade~l. Ele consiste
no trabalho com doze alunos de um CUI'SO específico
de graduação acompanhados por tutor. Esses alunos
recebem uma bolsa com o mesmo valolr de uma con
cedida para a iniciação científica.

É importante citar a diferença entre iniciação ci
entífica e PET. A iniciação científica tem maior impor
tância para o cenário nacional em termos de forma
ção de futuros pesquisadores. O objetivo é que eles
venham a fazer pós-graduação e a se engajar bem no
mercado de trabalho. O PET realmente desenvolve
essa vertente tecnológica, mas também integra ensi
no, pesquisa e extensão, o que a iniciação científica
não o faz por ter objetivos diferentes.

O PET trabalha com ensino, pesQluisa e exten
são de forma adequada. O programa iniciado em
1979 foi avaliado em 1997 e 1998. Os ('esultados fo
ram excelentes. Disseram inclusive que era o melhor
programa em nível de graduação.

O que mais diferencia as nações E~m termos de
desenvolvimento? O nível de crescimento dás suas
economias. Nos países desenvolvidO!;, a taxa de
crescimento é da ordem de 3% a 4%; nos país8E; peri
féricos com baixo nível de educação é de 1% a 2%.
Sabemos que no Brasil, na década de 9() - são dados
oficiais coletados pelo Grupo PET de E;conomia; po
demos passar esses estudos para os Sm. -, a taxa de
crescimento foi de 1,8%. Nos países dl~senvolvidos,

as próprias empresas e a sociedade - representada,
no nosso caso, pelo Congresso Nacionall- reclamam
quando há cortes nos investimentos em educação.

O objetivo desta audiência pública é, de certa
maneira, protestar contra eventuais cortes de recur
sos para a educação. Afinal, a educação é excelente
investimento. Quando houve redução de verba para
pesquisa, várias empresas consagradels de grande

porte - Phillips, Chrysler, Mercedes-Benz, Kodak,
IBM, General Electric e United Airlines - publica,ram
matéria no The Washington Post, nos Estados Uni
dos, defendendo a pesquisa nas universidades públi
cas americanas.

Nos Estados Unidos houve esforço integrado
entre o governo e os Poderes Executivo e Legislativo
para o desenvolvimento da tecnologia e da educação.
Incentivaram bastante as universidades. Indicadores
apontam que o Brasil tem elevado gasto em educa
ção por aluno no ensino superior público, o que não é
verdade. Neste País, o gasto em dólares com ensino
superior público é de 4.700; nos Estados Unidos,
11.880; na Austrália, 6.550; na França, 6.020.

Alguns dizem que o ensino superior nos países
desenvolvidos é melhor porque é feito por instituições
privadas. Isso também não é verdade. Nos Estados
Unidos, 72,4% dos alunos estão em instituições públi
cas; na França, 92%; no Reino Unido, praticamente
100%, e no Brasil, 34%.

A esse respeito gostaria, de citar a opinião que o
Ministro Paulo Renato expressou na Folha de S.Pau
lo, de certa forma bastante otimista, em relação ao
crescimento das vagas nas universidades públicas fe
derais. Disse S. EX- que houve expressivo aumento
nos últimos cinco anos. Trata-se de fato bastante aus
picioso que, de certa forma, nos faz lembrar que o
próprio crescimento de vagas no ensino público fede
ral dá sustentação maior para a própria existência do
Programa Especial de Treinamento.

O DI'. Cláudio de Moura e Castro, atual Diretor
do Banco Interamericano de Desenvolvimento nos
Estados Unidos e também articulista do semanário
da revista Veja, foi o criador do Programa Especial de
Treinamento. Uma das preocupações do PET foi a
massificação do ensino superior. Então, o programa
foi criado para controlar a qualidade do ensino.

Quando falamos em educação, não podemos
apenas apresentar números. Qual é a diferença entre
a produção de 1 milhão ou de mil alunos? Há diferen
ças, é claro. Refiro-me à qualidade. O PET tem justa
mente correspondido aos anseios da sociedade em
relação à qualidade.

Ofício emitido pelo Fórum de Pró-Reitores de
Graduação das Universidades Brasileiras ao Prof.
Abílio Baeta Neves, datado de 16 de setembro de
1999, pediu especial consideração ao Secretário de
Ensino Superior e atual Presidente da,CAPES para a
continuidade do PET. Há,alguns fatos que eles relata
ram, os quais gostaria de rapidamente citar aqui tam
bém.
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Desse modo, solicitamos especial
atenção aos seguintes fatos:

1. O Plano Nacional de Graduação,
elaborado com a participação de todas as
IES do País e aprovado pelo Fórum Nacio
nal de Pró-Reitores, sm Ilhéus, recomenda
a manutenção e ampliação do Programa
PET.

2. O Programa PET dá ao aluno uma
oportunidade única de formação profissio
nal, permitindo tratar de forma ..interdiscipli
nar e ,simultaneamente questões relaciona
das lã investigação e às indagações acerca
dos rumos da sociedade contemporânea.
Isto porque o PET se desenvolve integrada
mente na lógica da indissociabilidade entre
ensino pesquisa e extensão sempre no sen
tido de que: .

a) Ensino com extensão cQntextualiza
a formação individual aos problemas da so
ciedade em que a IES está inserida;

b) Ensin'o com pesquisa aponta para a
produção do saber e para o domínio do pro
cesso evolutivo de cada profissão.

3) Como poderia ser esperado, os re
latórios encomendados pela CAPES reco
mendam a manutenção do programa que,
entre muitas outras virtudes já destacadas,
representa o único programa existente Çlue:

a) É construído coletiyar:nent~; .' "
b) Tem flexibilidade para. absorver

transformações nas diferentes áreas do co
nhecimento;

c) Permite uma formação integral atra
vés da prática efetiva da indissolubilidade
entre ensino, pesquisa e extensão;

d) Incorpora atividades complementa
res em relação ao eixo fundamental do cur
rículo;

e) Promove uma educação .interdisci
plinar e uma articulação entre teoria e práti
ca que envolve simultaneamente atividades

, de natureza científica e dê'extensão.

A respeito dessas considerações que o Fórum
I de Pró-Reitores em Graduação emitiu ao Prof. Abílio
Neves - e pelo que me consta n~o obteve resposta,
apesar de fazer praticamente um ano do envio cles
se ofício -, gostaria de ratificar que o 'P,ET trabalha
de form~ integrada ensino, pes~uisa ~ extef!são.

Os grupos aqui presentes têm outras experiên
cias. Nós, por problemas de prazo, infelizmente não
podemos destacar todas as experiências que temos.
Os alunos que aqui estão trouxeram uma série de pai
néis, cerca de quarenta, que estão à disposição dos
Srs. Deputados na sala da Presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto. Quem olhar os pai
néis conhecerá em mais detalhes os trabalhos dos di
ferentes grupos PET.

No Sul do País, a primeira empresa provedora
de Internet foi de ex-petiano. Há também outra, a
Petá, criada por um ex-petiano. Esta tem grande su
cesso na área de segurança de rede e foi adquirida
por uma grande empresa de São Paulo, que é líder na
área de comunicação de dados.

Para relatar nossa experiência, temos desta
ques do PET na própria área científica. Trata-se de
programa rico e flexível. Foi a partir do interesse de
um aluno de graduação numa nova área de pesquisa
- por exemplo, as redes neurais artificiais - que con
seguimos apresentar o 1ºSimpósio Brasileiro de Re
des Neurais dentro da sociedade brasileira de compu
tação. Atualmente, os Anais desses congressos são
impressos pela conceituada Associação Internacio
nal de Engenheiros Elétricos e Eletricistas dos Esta
dos Unidos. Já estamos na sexta versão de um sim
pósio nacional de ampla repercussão, não apenas no
Brasil, mas também no exterior.

O Ministério da Educação está lançando um edi
tai (fando força para a área de ensino à distância. O
Programa Especial de Treinamento em ciência da
computação foi o primeiro a se preocupar em fazer
bom ensino a distância. O chefe do Departamento de
Informática Aplicada enviou-nos ofício dizendo da
sua satisfação etc. São diferenças muito pungentes
no~ grupos PET do País em todas as áreas, que não
ficam restritos à pesquisa.
" Alguns comentam que o Programa PET poderia
ser dispensado. Talvez isso possa acontecer se este
País dispensar seu projeto de desenvolvimento. Se o
Brasil disser que não quer mais desenvolvimento, en
tão pode extinguir o PET. ~untamente com isso deve
ser dispensado o projeto de desenvolvimento para o
País. O PET está contribuindo para o desenvolvimen
to e a integração nacional.

Vindo há pouco para o Congresso Nacional,
passei em frente ao Ministério da Integração Nacio
nal, que funciona no mesmo prédio do Ministério da
Ciência e Tecnologia. Então lembrei-me de dizer-lhes
que o PET faz de forma integrada a ciência e a tecno-
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logia, trocando experiências. Houve encontros .do
PET em Goiás, Minas Gerais e Porto Ale!~re.

Convidamos os Srs. e as autoridadEls da SESU
aqui presentes para participarem do 5Q Encontro Na
cional de Grupos PET que ocorrerá dentro do Con
gresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência entre os dias 10 e 12 de julho.

Falei de forma geral sobre o PET. Anora vou fa
lar da situação em que se encontra.

Apesar das virtudes do programa - estas já
comprovadas pela sociedade e pelos estudos enco
mendados pela CAPES -, ele vem sofrendo há cerca
de três anos revezes bastante fortes. Contudo, eles
não foram suficientemente fortes para extingui-lo. Há
intenção clara de extinção do PET. Participamos ano
passado de audiência pública, fruto de moção votada
no congresso da SBPC no ano anterior, em Porto Ale
gre, de apoio à manutenção do Programa PET. Na
quela oportunidade, esteve presente o Prof. Abílio Ne
ves, então Secretário da SESU, Presidente da
CAPES. Houve o compromisso dos Srs. da Comissão
de Educação, Cultura de Desporto de que 15,5 mi
lhões de reais seriam utilizados para o custeio das ati
vidades do PET. Ficou acertado também que haveria
uma comissão tripartite entre PET, SESU e da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto para definir
os rumos do programa.

Já se passaram seis meses. O que SH vê agora?
Infelizmente, esse compromisso não foi cumprido,
motivo justamente pelo qual o Deputado Agnelo Que
iroz solicitou esta nova audiência pública. De que for
ma esse compromisso não foi cumprido? Ora, numa
das reuniões, foi dito pelo Secretário José Valente 
temos até a transcrição dessas fitas - qu,e, mais im
portante do que vir um documento por l~scrito, era
acreditar na boa vontade e na intenção de que, se
eles cometeram erros no passado em relal~ão ao pro
grama, tentariam corrigi-los. Essa correç~io, aparen
temente, não está sendo feita.

Foi prometido que os convênios para as univer
sidades, que permitiriam o pagamento dos professo
res tutores e dos alunos, iriam para as universidades
ainda em maio, mas somente chegaram n,o dia 23 de
junho. O agravante maior é que temos hoje 314 gru
pos PET no País em universidades federais, estadua
is, municipais e comunitárias.

Devido ao fato de que o Ministério da Educação
retardou tanto o envio dos convênios para as universi
dades, infelizmente as universidades estaduais, aqui
representadas em grande número - a Unesp, de Ara
raquara, lotou um ônibus e está aqui preSElnte -, e as

municipais, que representam 34% dos grupos PET,
contrariando o acordo que a SESU fez no Congresso
Nacional, ficarão de fora, porque, em virtude da lei
eleitoral, se os convênios não forem assinados até 30
de junho deste ano, essas universidades não pode
rão receber os recursos.

Dizia-se, em ofício do ano passado, que os gru
pos receberiam com um certo atraso as bolsas. Ora,
um certo atraso, pelo que se está vendo, será de mais
de um ano para algumas universidades e de mais de
seis meses para outras. Isso demonstra falta de von
tade política em relação ao Programa PET.

Também gostaria de alertar para o fato de que,
tal como também ficou acertado nesse acordo - aqui
está a ata da Comissão de Educação, Cultura e Des
porto -, haveria recursos para os professores tutores
receberem suas bolsas. Eles estão trabalhando em
prol do programa, mas ficaram de fora do convênio.
Gostaria de perguntar por que os professores tutores
ficaram de fora do convênio, se há recursos e foi com
binado que estariam dentro dele.

Há uma preocupação muito grande pelo futuro
do programa. Contrariamente ao acordo de 15,5 mi
lhões de reais para o PET, foi dito agora que o resto
dos recursos teria de vir em função de excesso de ar
recadação. Gostaríamos também de que os solicitas
sem esclarecimento se não poderia haver, por meio
de acordo, liberação de recursos mês a mês, a partir
de agosto.

Outro ponto importante, confirmado pelas auto
ridades da SESU, é que seriam novamente pagas as
taxas acadêmicas que financiam as atividades dos
grupos, mas elas também não vieram nos convênios.
Perguntamo-nos o que está acontecendo, porque em
entrevista dada ao Jornal do Brasil no ano passado,
o próprio Ministro da Educação afirmava que não era
de forma alguma intenção do seu Ministério extinguir
o PET. Muito pelo contrário, a intenção era massifi
cá-lo. Então, perguntamo-nos se está havendo um
problema de comunicação.

É interessante notar também que, para esta au
diência pública, foram convidados o Prof. Antonio
MacDowell de Figueiredo, Secretário da SESU, e o
Prof. Abílio Afonso Baeta Neves, Presidente da
CAPES. Achamos, de certa forma, não só para nós,
do meio acadêmico, mas também para os Srs., falta
de consideração das autoridades que representam o
MEC. Essas autoridades deveriam estar aqui presen
tes, porque tratamos de várias matérias da maior im
portância para a Nação e de diversos compromissos
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já firmados. Gostaria de ouvir deles próprios por que
esses compromissos não estão sendo honrados.

Para finalizar, entrego ao Presidente da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto abai
xo-assinado feito durante o evento PET na Praça, em
Porto Alegre, com mais de quinhentas assinaturas 
também temos aqui as fotografias, que depois pode
remos divulgar. Foram feitos eventos similares em Pe
lotas e em vários estados do País; em Maringá, em
Florianópolis e outras cidades, que justamente-aprcr
ximam a universidade da sociedade.

Recentemente, estiv~ participando de uma es
cola em Varsóvia, na Polônia, onde vi algo muito pare
cido com os PET na Praça, ou seja, as sociedades
desenvolvidas têm de procurar se aproximar da socie
dade e mostrar o que é feito na universidade. Mas pa
rece que, infelizmente, essa não é a escolha do Bra
sil.

Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Agradecemos ao Prof. Dante Barone, integrante da
Comissão Executiva Nacional em Defesa dos Grupos
PET das universidades brasileiras a participação.

Antes de passar a palavra ao Prof. Ruy Burgos,
do Ministério da Educação, convido o Deputado GiI
mar Machado para presidir esta sessão, tendo em vis
ta que temos uma reunião na Liderança do Partido
dos Trabalhadores.

Convidamos todos os presentes para o lança
mento, amanhã, pelo Núcleo de Educação, Cultura e
Desporto do Partido dos Trabalhadores, do Caderno
de. Educação, com homenagem aos Profs. Fernando
Azevedo, Anísio Teixeira, Paulo Freire e Florestan
Fernandes. Será no Espaço Cultural Zumbi dos Pal
mares, às 17h. É uma contribuição do partido à dis
cussão da educação. Estão convidados todos os De
putados, não só do PT, mas também dos partidos pre
sentes nesta Comissão.

Passo a Presidência ao Deputado Gilmar Ma
chado para a continuidade desta audiência, expres
sando mais uma vez nossa solidariedade a todos os
que lutam pela implementação e pelo desenvolvimen
to do PET em todo o Brasil, dado seus resultados po
sitivos. Esta Comissão também tem lutado pela per
manência do PET. Ela tem feito mediação J;:om o Mi
nistério da Educação. Os Srs. Agnelo Queiroz, Gilmar
Machado, Celcita Pinheiro e outros têm-se destacado
no apoiamento a essa luta, que consideramos um
compromisso da Comissão não só na questão do or
çamento, mas também na implementação desse pro-

grama, que tem revelado muitos valores em todas as
universidades brasileiras.

Gostaria de saudar todos os alunos e tutores de
universidades, não só de Brasília, mas de fora, como
de São Paulo e Goiás, que estão presentes, acompa
nhando esse programa. (Palmas.)

(Assume a Presidência o Deputado Gilmar Ma
chado.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
dõ) - Concedo a palavra ao Prof. Ruy Burgos, repre
sentando o Secretário de Ensino Superior do MEC.

O SR. RUY BURGOS - Srs. Deputados, profes
sores, tutores e alunos, inicialmente quero apresentar
as desculpas do Secretário de Educação Superior,
Prof. Figueiredo, por não estar presente nesta reu
nião, devido à realização da solenidade de lançamen
to do Censo da Educação, que está ocorrendo nesta
mesma hora no Ministério da Educação.

Vou retomar a questão do PEr e a passagem
dele para a SESU. Quando, no final do ano passado e
no início deste ano, o PEr foi para a SESU, a intenção
era a reestruturação da CAPES, porque o PEr é um
programa eminentemente de graduação. Na SESU,
foi criado o Departamento de Projetos Especiais de
Modernização e Qualificação do Ensino Superior. O
DEPEM tem por finalidade precípua a melhoria da
qualidade do ensino de graduação. Então, se o PEr
também procura essa melhoria, nada melhor do que
ele se encaixar nesse departamento.

O DEPEM tem, entre outras atividades, quatro
programas básicos: o Programa de Modernização da
Infra-Estrutura Acadêmica das Instituições Federais
de Ensino Superior, através do qual neste momento
estão sendo importados 300 milhões de dólares em
equipamento, que já estão começando a chegar às
universidades, todos destinados aos laboratórios
principalmente do ensino de graduação, para fortale
cê-lo; o Programa de Informatização das Instituições
Federais de Ensino Superior, em que a relação mi
cro-aluno no Brasil já é quase igual à da Alemanha,
com uma média de dezesseis alunos por micro, o que
era bem maior. Esse programa também está fortale
cendo o ensino da graduação; o Programa de Recu
peração e Ampliação da Infra-Estrutura Física das
Instituições Federais de Ensino Superior Públicas e
Privadas, em convênio com o MEC/BNDES, que está
proporcionando a construção de laboratórios, o ree
quipamento das unidades de ensino, ampliação e re
forma; e o Programa de Recuperação de Acervos Bi
bliográficos Destinados à CSraduação das Instituições
Federais de Ensino Superior.
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Por isso, o PET foi para o DEPEM, visando exa
tamente à melhoria da qualidade do ensilno. Quando
lá chegou, havia uma atividade orçamentária nova.
Os senhores devem saber das dificuldadEls de execu
ção do Orçamento, que era uma atividéilde nova. O
Governo, por decorrência da Lei de Diretrizes Orç3
mentárias, só repassou dois duodécimos da dotação
deste ano. A SESU, nos primeiros meses do ano, não
tinha como repassar esses recursos; não Ihavia condi
çõealegais, financ.eiras. ou orçamentáriasl.

O Orçamento foi liberado no final de maio. No
dia 24 daquele mês, o Dr. José Valente, Diretor da
área orçamentária da SESU, encaminhou ofício a to
dos os dirigentes de instituições, dizendo que, apesar
do compromisso assumido na Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto da Câmara, não seria possí
vel repassar os recursos, devido à não-liberação da
dotação orçamentária. Ou seja, até o dia 24 de maio,
a dotação orçamentária não havia sido liberada para
o MEC-aa-SESU. Então,não havia realmente como
fazer isso.

Tão logo o recurso orçamentário foi provisiona
do para a SESU, os convênios foram providenciados.
No dia 27, parte dos fax foi transmitida, informando às
universidades os valores das bolsas. No dia 20 foi en
caminhado por SEDEX à Reitoria de toda's as institui
ções federais, estaduais, municipais e privadas, a do
cumentação necessária para fazer esses. convênios.
No dia 21, ligamos para as instituições, avisando so
bre a questão do prazo, em decorrência dia legislação
eleitoral.

Alguns convênios já estão começando a chegar
e serão formalizados. As instituições mais atingidas
pela legislação eleitoral são apenas duas. Acredito
que elas estejam avisadas dessa situação e estejam
já encaminhando seus convênios. Espe!ro resolver
essa questão do primeiro semestre logo que possível.

Quanto ao pagamento dos tutores, o recurso re
almente não foi repassado, porque existe uma deter
minação legal, também na Lei de Diretrizes Orçamen
tárias, impedindo o acúmulo desse tipo dE! pagamen
to. O pagamento era efetuado por intEumédio da
CAPES, por bolsa de mestrado, o que não existe nes
sa Secretaria. Estamos procurando fórmulas para fa
zer a remuneração desse professor tutor.

O Secretário Antonio Figueiredo, qUE! assumiu a
SESU há menos de um mês, incumbiu-me de dar o
seguinte recado aos senhores: a Secretaria vai en
frentar esse problema. O pagamento dos bolsistas e
tutores no segundo semestre está é ,.segul'ado. O pro
grama vai continuar, mas deverá &er ampliado para

uma base maior. Por que s6 3.300 alunos são tão
bons assim, num universo de 400 mil? Isso tem de ser
revisto. Essa relação que existe na CAPES com cada
grupo PET vai também ser eliminada. A SESU vai re
lacionar-se diretamente com as Reitorias. Ou seja,
será uma relação institucional e vai continuar existin
do a perspectiva de pagamento de bolsa, desde que
seja feito um novo desenho do Programa PET. Já vi
mos discutindo isso há alguns meses.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha

do) - Agradecemos ao Prof. Ruy Burgos, represen
tante do Secretário de Ensino Superior do MEC, a
participação.

Vamos iniciar os nossos debates. Imediatamen
te, passaremos ao autor do requerimento, Deputado
Agnelo Queiroz, para suas considerações.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, nossos convidados, alu
nos presentes, quero registrarcr--importância desta
audiência pública para a Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, justamente porque estamos
acompanhando a questão do PET há mais tempo.
Como estamos tendo grandes dificuldades de fazer
cumprir os pontos acertados entre esta Comissão e o
MEC, é muito importante que possamos discutir pu
blicamente o assunto e que esta Comissão acompa
nhe o desenvolvimento desse programa.

Em segundo lugar, é um programa muito impor
tante. Toda a avaliação do programa, a aprovação da
comunidade universitária, dos reitores e todos os en
caminhamentos que recebemos aprovam e defen
dem a manutenção do programa.

Terceiro, o programa é reconhecidamente de
boa qualidade. Em audiência pública, o Dr. Abflio dis·
se: "A primeira observação que se impõe é que, pela
primeira vez, constrói-se um programa de apoio real e
duradouro ao desenvolvimento e melhoria do ensino
de graduação neste País". Todas as declarações de S.
S· ou de qualquer representante do MEC são sempre
de reconhecimento do mérito do programa.

Não há como não reconhecê-lo, porque o pro
grama, desde os alunos, os tutores, os professores
das universidade, os resultados positivos do desem
penho da própria graduação, o número de pesquisas
e o número de alunos que vão fazer pós-graduação.
onde há o programa, tudo isso é uma relação direta"
Então, é evidente que não há argumentos técnicos
para combater o programa.

Até hoje, não entendemos ao certo o que move
o MEC a tentar acabar com o PET. Não conseguimos
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entender, primeiro, porque ele não explica direito; se
gundo, porque foge permanentemente do debate pú
blico. Hoje, o Sr. José Valente não está aqui para falar
sobre o assunto. Por isso, fica registrado o nosso pro
testo, porque consideramos extremamente importan
te. Esta Comissão realiza esta audiência. Mesmo es
tando um pouco debilitado fisicamente, não deixei de
vir. O comportamento do MEC é bem diferente.

Então, não conseguimos entender mesmo por
que o MEC não trata essa questão de forma clara. É
evidente que os argumentos não se sustentam, e há
outras motivações. O MEC diz que vai manter o pro
grama, mas envia ofício às universidades dizendo
que ele vai acabar até o dia 31 etc. Quer dizer, as
ações que toma não correspondem ao que diz.

O MEC afirmou à Comissão que não tem recur
sos; destinamos recursos. Passa seis meses sem pa
gar, com o argumento de que não tinha recursos, não
tinha dotação para pagar. Isso não corresponde à rea
lidade. Quem não repassa recurso é o próprio Gover
no; quem não liberou recurso foi a Fazenda.

O recurso para pessoal tinha de ser mantido. O
argumento de que, se não fosse aprovado o Orça
mento, não poderia pagar pessoal em todas as insti
tuições, não tem fundamento. Passa o programa para
a SESU e tem uma forma de pagar os tutores mas, da
forma como repassou ágora, não tem como pagar.

É claro que isso é pensado antes. Para nós está
claro, além da falta de vontade, a má-fé no comporta
mento do MEC com relação a esta Comissão ea esse
programa. Não há outra explicação. Fizemos dezenas
de reuniões, quando parlamentares de oposição e vá
rios da base do Governo argumentaram que, dispon
do do recurso, não haveria nenhum tipo de atitude do
MEC contra o programa. Estamos vendo que há. É
uma atitude de sabotagem, não há outro nome para
isso.

Neste primeiro semestre, o que tem sido feito é
uma sabotagem do programa. Não se pode argumen
tar que não há dinheiro, porque a Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto definiu na emenda de edu
cação que 15 milhões de reais seriam destinados ao
MEC e o resto, às universidades. Tentam dificultar'
isso. Há recurso disponível, mas passam seis meseS
sem pagar às pessoas com o objetivo de desestimu
lá:'las. Dizem que não pagam o tutor e querem pagar
até o final do ano para desestimulá-los. Quer dizer, é
um Drocesso de sabotagem, não há outro nome.

Depois de terem sido vencidos em argumenta
ção em debate público - os argumentos oficiais são
de elogio ao programa -, depois de terem perdido em

recurso, porque a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto fez manter o programa, agora estão que
rendo destruir o programa dessa forma.

Por isso, faço algumas perguntas pontuais, por
que isso realmente muito nos preocupa. Por que os
convênios só foram enviados em 23 de junho? Já es
tamos próximos do fim. O próprio Sr. Ruy observa a
proximidade da lei eleitoral. Isso pode ser feito com ra
pidez.

Tivemos audiência pública da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, na qual o representan
te do MEC nos garantiu ter o Prof. José Valente res
pondido que, em maio de 2000, a SESU celebraria
convênio com as universidades e que cada universi
dade pagaria seus bolsistas. Repetiu que isso aconte
ceria tão logo o Orçamento fosse sancionado. Já pas
sou maio, estamos nos aproximando do meio do ano,
e deve acontecer a mesma coisa.

Sr. Ruy, gostaria de saber quais são os dois es
tados, para que possamos nos comunicar com eles e
agilizar os convênios.

Em segundo lugar, estão sendo mandadas me
nos bolsas do que o número de bolsistas já existen
tes. É o caso da Universidade Estadual de Maringá,
com quatro bolsas a menos, e da Universidade Fede
ral do Rio Grande do Sul, com oito'bolsas a menos.

O pagamento dos tutores, prometido para opró
ximo ano, é de responsabilidade única e exclusiva do
MEC. Se estão mudando o programa da CAPES para
a SESU, é preciso fornecer as alternativas. Não se
pode mudar o programa, não pagar aos tutores e di
zer que estão buscando um mecanismo.

O descaso é tanto que está ultrapassando o li
mite de nossa tolerância. Dialoga-se com quem mere
ce, com, quem se respeita e por quem é respeitado.
No momento em se começa a chegar ao limite desse
diálogo, é evidente que a situação se vai tornando di
fícil. E está tão difícil que os representantes do MEC,
que deveriam estar aqui para debater e esclarecer
publicamente o assunto, começam a não vir a esta
Casa. Além de demonstrarem falta de respeito muito
grande para com esta Comissão, o Congresso Nacio
nal, é também com a própria instituição, os estudan
tes e o próprio País.

Gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Dante
Sarone com relação à qualidade. Esse programa tem
aceitação em todos os segmentos e tem repercutido
na qualidade do ensino. Qual é a impressão ao se
nhor quanto a poder ser questionado um programa
como esse e haver uma dificuldade tão grande para
mantê-lo?
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o DI'. Ruy diz que vai manter o pmgrama e am
pliá-lo. Há mais de 3 mil alunos. Também concordo
que seja pouco. Como será essa ampliação? Como fi
cará o programa? Tudo o que os próprios alunos do
PET estão pedindo é que se amplie o programa. V. Si
vai ampliá-lo de outra forma? Vai mudalr o programa?
Eram essas as perguntas. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Obrigado, Deputado Agnelo.

Com a palavra a Deputada Celcita Pinheiro,
para as suas considerações.

A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO - Sr.
Presidente, gostaria de agradecer ao representante
do MEC e ao Sr. Dante Sarone a presença, e aos par
lamentares pela realização desta audiência pública.
Nosso trabalho é de conquista. Educalção é educa
ção. É sempre lutar, e lutar para vencer.

Quanto ao convênio, nós, parlamentares, esta
remos no mesmo processo. Dia 30 será o último dia
para a celebração dos convênios, por ,causa do pro
cesso eleitoral. Teremos de montar os projetos com a
mesma rapidez dos senhores do PET; tl9remos de ca
minhar no mesmo passo. Não há diferença entre PET
e parlamentares. Estamos no mesmo barco.

Digo ao representante do MEC que acho impor
tante fazer a avaliação dos anos que 19stão faltando
para valorizar, para perceber como está o PET e até
para questionar sua situação e o que foi feito em 1997
e 1998. Deveríamos fazer essa avaliaçiío dos últimos
anos. É importante a ampliação dos trabalhos, desde
que feita a partir dessa avaliação. Feita a avaliação,
ampliem-se os resultados positivos para outros traba
lhos, de acordo com a região, e corrigem-se os
não-positivos.

O reitor vai ser responsável agora pelos PET.
Qual vai ser a estratégia que o Ministério encontrará
para que a universidade seja o centro desses ,PET?

É positivo haver esse perfeito entl'Osamento en
tre os reitores e o Ministério, para que não tenhamos,
daqui para a frente, o mesmo problema que estamos
enfrentando agora. Então, isso é muitoi,importante.

Quando o Sr. Sarone falou sobre o trabalho na
praça e mostrou o que o PET está fazendo, gostei mu
ito da notícia. É muito importante, porqjue a universi
dade tem de estar aberta para as comunidades. O
grande problema que enfrentamos hoje no PET é per
cebermos não haver essa abertura. Parece que a uni
versidade é uma coisa muito fechada. Portanto, esse
trabalho é um passo para que as univ€irsidades real
mente abram esse leque para a participação das uni
versidades. Não tenho nada contra. A. universidade

faz um trabalho muito bom para a comunidade, mas
parece que as pessoas não o estão vendo. Os senho
res, como coordenadores do PET, têm de fazer um
trabalho maior para isso.

Acompanhamos o PET durante o ano todo. Ape
sar das dificuldades é importante que o Ministério fale
hoje da proposta para sua continuação. Qual a forma
de fazê-lo permanecer? Espero acabarmos com es
sas reuniões que nunca levam a nada. Afinal, um dia
falta um, outro dia, mais alguém, e nunca chegamos a
um acordo. Espero podermos, se Deus quiser, encon
trar uma forma de terminar com isso.

Esta audiência pública valeu a pena. Esse é o
caminho. Agradeço aos senhores a participação. Fico
na expectativa de que realmente possamos encontrar
um denominador comum para o bem do PET, da
SESU, a fim de que haja realmente o entrosamento
entre o Ministério, a universidade e nossos alunos,
que estão aqui presentes. Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado GUmar Macha
do) - Agradecemos à Deputada Celcita as palavras.

Antes de passar a palavra aos nossos exposito
res para suas respostas, pediria licença aos deputa
dos para fazer uma pergunta - embora não deva fa
zê-Ia, estou na Presidência - necessária.

Não poderia deixar de levantar alguns dados.
Acompanhando a questão do PET, participando e di
rigindo as reuniões, tivemos algumas dúvidas. Várias
perguntas já foram feitas, não vou repeti-Ias, mas ou
tras gostaria de reafirmar e de ouvir algumas respos
tas.

Em primeiro lugar, pergunto quanto à nova visão
que a SESU tem com relação a esses programas.
Pelo que entendi da exposição do Prof. Ruy, o PET
agora é mais um programa do DEPEM. Se ele é mais
um programa que está sendo absorvido pela SESU,
também sofrerá reestruturação? Pelo que tinha en
tendido - e é isso o que quero confirmar -, essa rees
truturação vai se dar a partir da avaliação que será fei
ta. Tínhamos acertado que as avaliações de 1997 e
de 1998 não seriam realizadas, mas que as dos anos
de 1999 e 2000, sim. A parti r daí, seria feita a reestru
turação, iniciando-se já as reuniões.

A Comissão não está mais fazendo convites
para essas reuniões, mas a SESU assumiria a convo
cação das pessoas que o PET teria predefinido e as
outras que os senhores evidentemente definiriam, a
partir da orientação do trabalho que têm.

Essas reuniões estão sendo realizadas? Os se
nhores têm pretensão de fazê-Ias quando? Se demo
rar demais, vamos entrar em 2001 com o mesmo pro-
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blema. O que tínhamos entendido é que este seria um
ano de reestruturação, para que, a partir de 2001, pu
déssemos ter o programa funcionando a todo vapor,
inclusive com ampliação. Pelo que entendi, o progra
ma seria ampliado evidentemente a partir dessa rees
truturação, que seria trabalhada conjuntamente.
Como está isso? A SESU já montou a pauta da reu
nião inicial? Reunião sem pauta definida é difícil, in
clusive para pessoas que vão comparecer a elas.

A segunda pergunta tem relação com o paga
mento do segundo semestre, que o senhor disse es
tar assegurado. Ficamos preocupados, porque o Prof.
José Valente tinha dito que há necessidade da expan
são dos recursos, do aumento da receita na emenda
dos 30 milhões de reais, na qual o PET estaria incluí
do. Mas pela sua fala estou mais tranqüilo, porque vi
que os senhores já encontraram uma forma e, de iní
cio, não há necessidade. Pelo que estamos votando
agora, a LDO, o PET estará dentro da SESU, e o pro
grama estará garantido. No PPA que vamos votar, os
recursos do PET também estarão assegurados para
os próximos quatro anos. Fico mais tranqüilo, repito,
por isso estar resolvido. Pela sua fala segura de que
os pagamentos do segundo semestre serão realiza·
dos, articularmente já me senti até mais aliviado. É
uma pergunta que faria, e o senhor já me respondeu
de plano.

Com relação-élo convênio, a lei eleitoral não cau
saria tanto problema, já que é um programa que já
existe há muito tempo. Não vejo dificuldade nesse pa
gamento, se o convênio estiver ou não assinado. Mas,
se estiver, é melhor. Quantas universidades já devol
veram e quais as que têm mais dificuldade para aten
der a essa solicitação do MEC?

Por último, vou ser sincero com o senhor: tive
uma conversa desagradável com o representante da
CAPES, Prof. Loureiro. Inclusive já comuniquei ao Mi
nistro, em nome da Comissão, que teremos dificulda
de de diálogo com S. Sª a partir de agora. A Comissão
tenta ser correta com todos os interlocutores e tem
tratado todos com o maior respeito. Inclusive o senhor
tem acompanhado as reuniões e tem visto que, no
exercício da Presidência, coordenando os trabalhos,
procuramos sempre ser corretos, buscando o enten
dimento. O Prof. Loureiro não terá mais tratamento

c cortês por parte desta Comissão, pela forma como S.
SII tentou menosprezar o trabalho que vínhamos fa
zendo, inclusive na tentativa de encontrarmos solu
ção para o problema dos tutores. Portanto, para nós,
S. SII não é mais um interlocutor confiável, e já exter
namos isso ao Ministro.

Com relação aos tutores, neste primeiro mo
mento, a CAPES teria de solucionar o problema.
Entendemos que o mais rápido e correto seria ela re·
solver o primeiro pagamento. O senhor pensa assim
ou a SESU encontrará uma forma de resolver o pro
blema dos tutores? Se for a CAPES, evidentemente, o
senhor-não poderia estar respondendo aqui. Tería
mos de sair desta reunião com uma solução, já que o
representante da CAPES não compareceu. Pode ter
certeza de que vamos sair daqui com uma proposta
objetiva para esse problema. Se ele for encampado
pela SESU, como o senhor pensa resolvê-lo? Se não
for, o senhor pode nos deixar mais àvontade, para en
contrarmos a saída, porque sem tutor, desmonta-se o
projeto. O projeto funciona com bolsistas e com tuto
res; sem tutor, muda-se o projeto, evidentemente. Po
demos até chegar a essa avaliação, mas não agora,
porque não tivemos essas reuniões nem, evidente
mente, essa proposta final.

São essas as considerações. Peço desculpas
por ter-me alongado.

O Sr. Dante Barone tem até dez minutos para a
resposta das questões levantadas. (Palmas.)

O SR. DANTE BARONE - Gostaria de entender
melhor a pergunta do Deputado Agnelo Queiroz para
saber qual o tipo de informação que eu poderia pres
tar.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Prof.
Dante, quero ouvir sua opinião sobre esse programa,
considerado o melhor na graduação e que envolve
pesquisa. Parece até que é o único programa mais or
ganizado. Ele, além de nacional, tem esse aspecto da
integração.

Na sua opinião e dos tutores, qual é o sentido de
se acabar com o PET e tentar permanentemente di
minuir seu papel? Só para exemplificar, o próprio Dr.
Abílio Neves, em audiência pública no dia 29 de se
tembro de 1999, disse que o PET constitui um progra
ma de apoio real e duradouro ao desenvolvimento e
melhoria do ensino de graduação deste País. O ensi
no de graduação tem se tornado prioridade na ação
do Ministério sobre as instituições do ensino superior
público e privado. Se houve reconhecimento de que
houve melhora na qualidade do ensino, por que aca
bar com esse programa?

O SR. DANTE BARONE - Essa questão é bas
tante pertinente. Realmente, às vezes, é difícil res
ponder. Não gostamos de algumas críticas feitas ao
programa. Dizem alguns que se trata de programa eli
tista que atende a poucos alunos. Ele atende com bol
sas 3.500 alunos. Foi demonstrado na própria avalia-
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ção que a CAPES procedeu que há um efeito multipli
cador e que os próprios cursos são benefic:iados.

Gostaríamos de passar para os prese'ntes o pri
meiro jornalzinho do nosso PET em Computação,
que está saindo, apesar das dificuldades. O trabalho
feito foi justamente o de tentar entender o retrato dos
arúnos. Temos quatrocentos alunos em Ba.charelado
em Computação, mais duzentos em Engelnharia de
Computação. Normalmente, ao pensarmos num alu
no de iniciação científica que não tenha bolsa, eles
não vão se dar ao trabalho de verificar qual a percen
tagem de alunos que pretende fazer pós-glraduação,
qual a percentagem que já leu completamemte o arti
go científico, qual a média de freqüência à biblioteca,
e quais os motivos maiores de satisfação el insatisfa
ção com o próprio instituto. Essas questõesi muito im
portantes da dinâmica do mundo universitário, que re
almente atendem ao ensino, pesquisa e extensão,
são inéditas, feitas no Brasil há vinte anos.

Para nós é complicado. Essas questõns não são
vistas. Sentimos, às vezes, no próprio discurso do
MEC, que é dada muita ênfase aos equipamentos. Os
equipamentos é que são importantes. é necessário
termos índices talvez comparáveis com os da Alema
nha, número de alunos por co_mputador, mas não
acho que seja o dado mais importante.

A crítica ao Programa Especial de Tn3inamento
é que a visão das autoridades do MEC el3tão muito
nessa linha de equipamentos.

Posso também citar a experiência que tivemos
na sexta-feira. Ocorreu, em Porto Alegre, o 111 Salão
Internacional do Livro; houve uma série de atividades
culturais; fomos até convidados para mediar um de
bate sobre como será a educação no futuro. Estavam
presentes um médico, um neurologista, um professor
de Física, uma professora de Artes e um professor de
Engenharia Elétrica. Foi até interessante, porque as
principais questões eram: qual o papel do professor
no futuro, o papel do aluno e o papel das tecnologias.
O que foi visto é que as tecnologias, por si só, não re
solverão os problemas.

Na área de informática, por exemplo, na educa
ção, os softwares feitos são muito limitados. O Prof.
Cláudio de Moura Castro, na última Veja, - tenho em
mãos o recorte da revista - expôs sobre "A informáti
ca na sala de aula". Ele considera claramente que as
ferramentas de informática não são boas o suficiente
para fazer o ensino. A conclusão desse painel foi que
o professor não é um produto descartáv€!I, o aluno
precisa de certa orientação, e o próprio PET trabalha
de,forma integrada e cooperativa muito intl9ressante:

ensino, pesquisa e extensão. E nós sabemos, justa
mente, que os desafios do mundo de hoje são para
trabalhar de forma cooperativa.

Fica muito difícil tentar descobrir que argumen
tos existiriam. Um argumento, sobre que tivemos
oportunidade de expor na última audiência pública, é
que, aparentemente - parece ser uma questão quase
pessoal-, certas pessoas não tiveram, não diria CU,';)

petência, mas a criatividade de criar um programa tão
bom como o PET, que, segundo a avaliação da Coor
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su
perior - CAPES, deu ótimos resultados. O poder polí
tico deve dar-se conta de que mais importante do que
eventualmente elaborar uma idéia nova é realmente
dar força ao que já esteja funcionando e que, é claro,
sempre pode ser melhorado. Por exemplo, em relação
aos computadores, às ferramentas. Como acabei de
citar, foi o Grupo PET de Computação que fez justa
mente a primeira prova de ensino a distância.

De que adianta, por exemplo, despejarem um
caminhão com sessenta, oitenta, cem computadores
no nosso estúdio de informática, se não houver ne
nhum bolsista que possa utilizar os equipamentos, fa
zer ferramentas de software e assim por diante.

A visão é equivocada. O Ministro da Educação
afirmou hoje na Folha de S.Paulo, e o Prof. Ruy Bur
gos também: 300 milhões em equipamentos. Por que
não 300 milhões em recursos humanos? Garanto que
recursos humanos seriam muito melhor utilizados.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Com a palavra o Prof. Ruy Burgos, que dispõe
de até dez minutos para suas respostas e considera
ções.

O SR. RUY BURGOS - Iniciarei respondendo
às perguntas do Deputado Agnelo Queiroz, com rela
ção às questões orçamentárias, por que os convênios
só foram transferidos em junho.

Por quê? Não nego que nós - eu estava presen
te na reunião do dia 9 de maio - nos comprometemos
a fazer o pagamento da bolsas ainda naquele mês de
maio. Só que o Orçamento não tinha sido liberado;
não tínhamos condições técnicas de fazer convênio
sem o Orçamento ter sido liberado. No dia 24 de maio,
o Prof. José Luiz da Silva Valente mandou um offcio
para todos os dirigentes das universidades que têm o
PET comunicando isso.

O ofício determina inicialmente que na reunião
realizada no dia 9 de maio passado, na sala de Co~

missão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara
dos Deputados, foi apresentada, pelo MEC, uma ai-
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ternativa para pagamento dos bolsistas, os tutores do
PET, ao longo do ano de 2000. A referida proposta
pressupunha a formalização de convênio ao longo do
mês de maio. Nunca negamos isso, só que não tínha
mos condições técnicas de cumprir esse acordq. E
cópia desse ofício foi encaminhada também para esta
Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

Quanto à questão do bolsista, na última reunião,
foi acertadº-Q.Ye seria QªQ.O_dejaneiro a junho, e isso
está sendo cumprido rigorosamente. Toda a docu
mentação necessária para convênio foi encaminhada
no dia 17 de maio. Com relação à documentação ne
cessária, todas essas universidades, tanto as federa
is, estaduais, municipais, quanto as particulares, sa
bem qual é a documentação necessária. Ela é pa
drão, constante da Instrução Normativa nl! 2. Todo e
qualquer convênio que se faça com o Governo Fede
ral segue aquela orientação. Não existe inovação ne
nhuma com relação ao PET.

Os documentos necessários são: certidão ne
gativa de débito de Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, certidão negativa de débito com o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, e tudo isso. Essa
documentação já podia estar pronta. Eles tinham re
cebido um fax comunicando que seria encaminhada a
dócumentação necessária para convênio.

Quanto à questão dos tutores - aí também já
responde, em parte, à pergunta do Deputado Gilmar
Machado -, se a CAPES vai dispor-se a pagar ou não,
não tenho essa informação. O Secretário Antonio
MacDowell de Figueiredo disse-me, agora de manhã,
que outra alternativa está surgindo para ser estudada:
seria a de incorporar também o pagamento dessa
bolsa de tutor na Gratificação de Estímulo à Docência
- GED. Criar-se-ia um item específico de tutoria PET.
Isso também vai ser estudado e S. Sª vai levar o as
sunto para a Comissão da GED, a fim de a questão
ser estudada.

Na Secretaria de Educação Superior - SESU,
existe empenho em manter esse programa. Como eu
disse, ele tem de ser reformulado. Todas as avalia
ções feitas pelos tutores e não tutores, que fizeram
essa avaliação da CAPES, da qual tomamos conheci
mento, reconhecem que existem reformas a serem fe
itas nesse programa. O PET tem de ser reformulado,
repito, e todos reconhecem isso - reforma~ de curto,
médio e longo prazo.

Quando isso vai ser feito? Na última reunião que
tivemos aqui, no dia 6 de junho, o que ficou definido?
Eu mesmo cobrei que só discutimos questões pontu
ais de bolsa. Foi dito que as questões maiores seriam

discutidas depois. Então alguém, não me lembro exa
'tamente quem, sugeriu que, após á reunião da Co
missão Nacional do PET, que seria realizada em Bra
sília, no período de 9 a 12, seria retirada a comissão
que faria parte da comissão de reforma desse progra
ma. A comissão seria composta por membros da
SESU, membros do Movimento Nacional em Defesa
do PET e membros da Câmara dos Deputados. Isso
está acertado há muito tempo, e queríamos estar co
meçando a fazer isso.

(Intervenção inaudível.)
OSR. RUY BURGOS - Da Câmara dos Deputa

dos.
(Intervenção inaudível.)

O SR. RUY BURGOS - Não, depois V. Ex!! disse
que seria só um observador, um assessor. Mas está
vamos entendendo que haveria, também, o represen
tante. Na última reunião é que entendi que não, seria
só um assessor.

Estamos também aguardando que se definam
os representantes do movimento PET nessa comis
são. Aí, então, poderemos fazer a avaliação dos pro
gramas de 1999. Como foi dito na última reunião tam
bém, os relatórios de 1997 e de 1998 não seriam ava
liados porque não havia mais sentido. Já tinha sido
planejado, já tinha sido até executado; não havia ra
zão para avaliar porque não ia corrigir rumo nenhum.
Ficou acertado também numa reunião que o relatório
de atividades e avaliação seria feito com ênfase no
segundo semestre de 2000. Assim, tão logo se defi
nam os representantes do movimento nacional nesta
reunião, teremos condições de fazer essa proposta.

O modelo do programa também foi pergunta do
Deputado Gilmar Machado. Ele vai ser tirado a partir
dessa reunião conjunta entre a SESU, tutores PET e
o observador da Câmara dos Deputados.

Quanto à relação MEC/Reitoria, que a Deputa
da Celcita Pinheiro perguntou, será como em todos
os outros programas: uma relação direta com a Reito
ria; depois, então, se for o caso, o reitor delega para o
pró-reitor de graduação e será tratado diretamente,
no sentido de haver um único interlocutor dentro de
cada instituição.

Não há como, por exemplo, no caso da Universi
dade do Estado de São Paulo - UNESP, que tem o
maior número de bolsas - todos conhecem, são 29-,
a SESU se relacionar com 29 tutores diferentes ou 29
vezes 12 alunos diferentes vezes 3.300 interlocuto
res. Não há condições. Isso será disciplinado. Outro
ponto que já está acertado 'é que seleção e avaliação
dos bolsistas ficará a cargo da própria universidade.
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Não vem nada para a SESU, como ia para a CAPES
aquela tonelada de documentos para demonstrar que
fulano, sicrano foi selecionado para o programa. Isso
ficará a cargo da própria instituição.

Com relação às duas instituições que estão com
maiores dificuldades referentes à legislal;:ão eleitoral,
são duas de Santa Catarina, inclusive a Fundação
Universidade Regional da Região de Blumenau e a
Universidade do Oe~ta de_Santa Catarina. São estas
duas que estão com maiores dificuldades por serem
municipais.

Quanto à questão que o Deputado Agnelo Quei
roz sobre o número de bolsas inferior, delsconheço os
dois casos que V. ExI citou. Conheço apenas um caso
em que foram duas bolsas a menos na Faculdade de
Medicina, no Triângulo Mineiro. Isso vai ser resolvido
e não vai onerar tanto assim o programa. Errar, todo
mundo erra. Se, em todas essas instituiç6es, só hou
ve três erradas, realmente, não tem-sentido.

Completando o que a Deputada Celcita Pinheiro
questionou com relação à regionalização, por que as
universidades de Roraima, de Rondônia, do Acre não
participam do PET? Por que não lhes foi dada essa
oportunidade? Ou por que não chegou essa divulga
ção até elas? Por que ficam todos concEmtrados nas
regiões Sul e Sudeste? Estas questões têm de ser
discutidas, sim. Aliás, Acre tem sim, desGulpem. Mas
Roraima, Rondônia, são aquelas que, realmente,
mais precisam de apoio, e não têm.

Termos recursos humanos sem termos equipa
mentos, Prof. Dante Barone, é algo muito complicado.
É muito importante a universidade ter recursos huma
nos, equipamentos e livros. O MEC está ·corretíssimo
nessa política. Os três pilares de uma universidade
estão sendo contemplados. Mas, se há dificuldades
técnicas e orçamentárias, não temos como fazê-lo.
Alguém vai descumprir a lei para poder c:umprir esse
pagamento? Bolsa, Deputado Agnelo Queiroz, é con
siderada custeio e não é pessoal.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Mas
deixou de pagar alguma outra bolsa? Tem alguma ou
tra bolsa que o MEC deixou de pagar em seis meses?

O SR. RUY BURGOS - Não. Na SESU, a única
bolsa que há lá é...

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIIROZ - Não,
estou falando no Governo.

O SR. RUY BURGOS - Não, no Governo... Mas,
com certeza, sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Deputado Agnelo Queiroz, V. ExI vai ter réplica.

Basta esperar o Prof. Ruy Burgos concluir, depois, os
deputados terão a réplica.

O SR. RUY BURGOS - Acho que já respondi a
todas as questões.

Falta apenas uma, de V. Ex·, em relação ao pa
gamento do segundo semestre.

O Secretário assegurou, agora de manhã, que o
problema será enfrentado, e resolvida a questão. O
pagamento está assegurado. S. S· é o Secretário e
assegurou isso pouco antes de eu vir para cá; cha
mou-me, comunicou-me desta reunião e deu-me
essa informação. Acredito no Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Deputado Agnelo Queiroz e Deputada Celcita
Pinheiro, gostariam de fazer réplica?

Com a palavra Deputado Agnelo Queiroz.
O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Com

relação ao pagamento, quero dizer que o Ministério
da Educação tem várias outras-bolsas. Não COASte

que tenha deixado de pagar nenhuma outra bolsa, to
das foram pagas nesse período, porque esse recurso
é para pessoal e é evidente que existe tolerância
quando há determinação para pagar.

A propósito, gostaria de perguntar se a opinião
do MEC, no caso de ficar seis meses sem pagar, não
influenciará o programa, não desestimulará os tutores
nesse período todo também ou se não faz muita dife
rença não pagar o programa.

Outro aspecto refere-se à ampliação do progra
ma. Defendemos isso e um dos aspectos positivos do
programa é justamente a integração regional. Por que
Rondônia e Roraima não têm o PET? Qual a opinião
do MEC? É evidente que não caberá à Comissão de
Educação, Cultura e Desporto definir os locais onde
existirá o PET. Se o MEC avaliou o programa como
bom, acrescentando que melhora a qualidade do en
sino, é claro que deveria estimular sua aplicação em
todas as universidades, sobretudo nas que têm maior
dificuldade, nas que mais precisam ter instrumento:;
como esse, porque é necessário formar pessoas
como mestres, doutores, que permaneçam em seu
local de origem. É difícil com esse dinheiro "grande"
que ganha um professor de universidade no Brasil
hoje permanecer nesses locais. Lá deveria ser o local
onde deveria haver mais programas. Eu queria saber,
até porque existe essa dúvida.

Por último, quero dizer que o PET é muito bara
to. É claro que ainda atinge poucas pessoas; tem de
atingir mais; são 3.300 alunos, gastando-se 15 mi
lhões de reais. Às vezes, comparamos certas coisas
que nos chocam. Temos de comprar equipamentos,
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temos de estar na linha de frente nos equipamentos.
Mas, de 300 milhões de reais, que 15 milhões de reais
mantenham um programa como esse, que é investi
mento em recursos humanos, nos quais mais o nosso
País precisa investir. Isso está comprovado, não pre
cisamos nem gastar tempo aqui.

O Governo está comemorando hoje o número
de vagas, com muito esforço. Se não olharmos para a
qualificação do pessoal, a motivação concreta, é evi
dente que teremos mais alunos, reproduziremos o co
nhecimento alheio e não existirá o papel da universi
dade como centro gerador de conhecimento. Esse é o
objetivo de investimentos como esse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Concluindo, Deputado.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Na
ajuda aos Bancos Marka e FonteCindam, o Banco
Central usou 1 bilhão e 600 milhões. Oque são 15 mi
lhões de reais para manter um programa que estimula
a pesquisa, o ensino na graduação e melhora a quali
dade do ensino superior no Brasil? O que são 15 mi
lhões de reais? Esse foi o raciocínio que a Comissão
fez, e a emenda tem um objetivo claro, publicamente
pactuado, que, primeiro, é para manter esse progra
ma, porque achávamos de fundamental importância.

Por último, o Dr. Abílio Afonso Baeta Neves trou
xe um dado, inclusive nos apresentou - eu e a Depu
tada Celcita Pinheiro estávamos na reunião -, que,
dos 50 milhões, s6 havia 30 milhões. Fui no gabinete
e não há nada disso, ainda há uns 50 milhões.

(Não identificado) - Mas agora parece que já
está resolvido isso.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Mas
é para mostrar que esses recursos são para o PET,
para a universidade, e que obviamente vamos co
brá-los.

Queria s6 acrescentar isso, para que o Dr. Ruy
Burgos pudesse comentar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Deputada Celcita Pinheiro, mais alguma coisa?

A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO - Qu
ando questionei o jornalista, a propósito - ele falou de
Rondônia -, já que foram convidados e não participa
ram, Sr. Dante Barone, acho que é insistir, porque tal
vez falte saber como acontece. Acho que V. Sªs têm
de insistir para que realmente possam participar. Não

, é a SESU que vai questionar isso, mas as universida
des.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Para consideraçôes1iflais, Prof."Oante Barone e

Prof. Ruy Burgos, que teve a réplica do Deputado
Agnelo Queiroz.

Também s6 quero esclarecer uma questão: Prof.
Ruy Burgos, V. SIA afirma que a GED é uma boa saída
para as federais, mas não temos GED, nem nas esta
duais, nem nas municipais, nem nas comunitárias.
Como seria resolvido o problema dos tutores, no caso
dessas outras instituições? Gostaria que V. SI! pudes
se, na sua resposta à consideração do Deputado
Agnelo Queiroz, fazer suas considerações finais com
relação a essa audiência.

Depois o Prof. Dante Barone para suas conside
rações finais. Então faremos um convite ao Plenário e
a todos os parlamentares.

Com a palavra, por três minutos, para conside
rações finais e resposta, o Prof. Ruy Burgos.

O SR. RUY BURGOS - Não sei dizer por que
Rondônia e Roraima não participam do programa que
estava na CAPES até então. Fizemos no ano passado
um edital do Departamento de Projetos Especiais de
Modernização e Qualificação do Ensino Superior 
DEPEM e convocamos todas as universidades públi
cas, federais e estaduais a participarem. Todas elas
apresentaram seus projetos.

O limite era de 150 mil reais para cada institui
ção e cada uma podia apresentar 'até três projetos.
Todas apresentaram e foram selecionadas. Universi
dades grandes tiveram projetos que não foram seleci
onados, universidades pequenas tiveram projetos se
lecionados por comissão de especialistas. Fica muito
complicado dizer por que esse projeto específico não
chamou atenção. Por que essas universidades, exa
tamente as mais carentes, não têm dificuldade de fa
zer um projeto, não receberam uma assessoria, uma
consultoria? Não sei. Enfim, não sei dizer.

Chegou na SESU o projeto neste ano, com toda
essa turbulência. Não houve tempo nem mesmo de
se ter uma preparação melhor para recebê-lo, princi
palmente em relação a essas questões orçamentári
as, porque, se não houvesse a atividade nova, como
V. Ex!! destacou, Deputado, esses problemas não teri
am acontecido. Se já fosse uma atividade permanen
te, nada disso teria acontecido. Espero que, para o
ano que vem, isso não aconteça mais.

Com relação às universidades estaduais e mu
nicipais, para as particulares seria uma forma talvez
de haver um convênio direto, objetivando o repasse
de recursos para pagamento de tutor. Não existe ne
nhuma implicação legal. Com relação às estaduais,
realmente não sei se um simples convênio seria o su
ficiente para fazer a transferência. O pessoal da á~ea
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orçamentária teria de estudar e identificar éllguma for
ma, como está surgindo agora com relação às federa
is. Realmente, não sei responder com segurança.

Finalizando, quero dizer que no DEPEM, na
SESU, o programa nos chegou com toda .a turbulên
cia, como falei agora. Acho que toda a história foi mal
conduzida. Como nós, do DEPEM, tomamos conheci
mento? Soubemos que na Sociedade Bra!;i1eira para
o Progresso da Ciência - SPBC, havia um ofício infor
mando que o PET acabaria e a CAPES iia seguir o
PET no final do ano. Tivemos conhecimento disso em
outubro ou novembro, quando fomos c,onvocados
para a reunião de Comissão de Educação, Cultura e
Desporto da Câmara dos Deputados. Até então o
PET era um programa da CAPES e nós, DEPEM, não
estávamos preocupados com isso.

Então, recebemos o programa; lemos; vários do
cumentos a respeito; temos várias avaliaçl5es; temos
conversado com pessoas favoráveis e contrárias ao
PET e cada um tem as suas razões. V. Exls apresen
tam suas razões e tudo isso também está !;endo con
siderado. Quando houver uma reunião menor, mais
técnica para definir os critérios de avaliaçã,:> e de con
tinuidade do programa, tudo isso, é lógico, 'será consi
derado.

O diálogo é sempre produtivo. Quanto mais se
conversa, melhor é. Aparam-se as arestas e no final,
com certeza, sairá um produto bom. O importante é
ampliar-se essa base, como é intenção dI) atual Se
cretário e do Ministro, como foi dito aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Com a palavra o Prof. Dante Barone, que dispo
rá de três minutos para as suas considerações.

O SR. DANTE BARONE - É importslnte salien
tar justamente a ÇJu~stão que vários Parlamentares
apresentaram durante as várias reuniões que temos
tido: o que é uma consideração a mais na Begi~o Sul,
na Região Sudeste? Então, agora foi observ~do es
pecificamente porque não há PET em Flondônia e
Roraima.

Sempre o prOCesso dos grupos dp PET foi por
meio de editais públicos, exceto bem no início, quan
do foram treze grupos selecionados da Universidade
Federal de Minas Gerais. Mas sempre flJi feito por
meio de editais públicos.

O Prof. Prudente, de Santa Catarina, que parti
cipava de várias reuniões de avaliação da seleção
dos editais públicos, dizia que houve uma política da
universidade bastante conseqüente, produtiva e mui
to eficiente, e a Universidade do Estado de· São Paulo
-UNESp, fazia projetos muito bons. A Comissão cote-

java os diferentes projetos e ficaria muito difícil não
dar um projeto para a Unesp, porque ela tinha ótimas
condições.

Vemos com muita simpatia a possibilidade de o
PET ser ampliado. Justamente na nossa idéia de am
pliação, sempre deixamos bem claro aos Srs. Parla
mentares, no nosso meio, no Congresso, que a nossa
luta não é corporativa para manter o status quo de
314 grupos PET, porque não é produtivo.

Para que falar em extinguir um programa que
está tendo resultados? Realmente temos de extinguir
programas que não estejam funcionando. Por isso, foi
muito importante a observação da Deputada Celcita
Pinheiro que dinheiro público é que foi investido nes
ses programas. São 314 grupos, eventualmente um
ou outro não funcionará bem. A Comissão de Avalia
ção várias vezes sugeriu à CAPES que determinado
grupo deveria ser fechado. Mas era a própria CAPES
que dizia: "Não, vamos esperar mais um pouco".

Na verdade, se há um acúmulo em certas re
giões, de forma alguma é responsabilidade dos tuto
res, das universidades, dos reitores. Já que há essa
concentração, vamos também dar um passo adiante,
colocar taxas diferenciadas na ampliação. Por que
não colocar uma taxa diferenciada para o Cen
tro-Oeste, para o Nordeste e para o Norte?

Como o Ministro da Educação disse, no Nordes
te houve a maior expansão de vagas no ensino públi
co federal. Por que não aumentar o número de grupos
PET lá para justamente equiparar a quantidade com a
qualidade? Não devemos jamais esquecer a qualida
de.

Infelizmente está acontecendo que um progra
ma realmente de grande repercussão para a socieda
de, por algumas autoridades do MEC, ao invés de
programa, está-se transformando em problema políti
co. A quem interessa isso?

A revista Época, no ano passado, estampou
matéria sobre a qualidade punida. Vale a pena nós,
brasileiros, com tantas dificuldades, punirmos a quali
dade? Vamos premiar a eficiência e punir a mediocri
dade. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Macha
do) - Queremos aproveitar a presença dos Srs. Depu
tados, da representação da SESU e de outros convi
dados, para, em nome da Comissão, convidarmos to
dos para o 52 Encontro Nacional para os Programas
de Treinamento - ENAPET, de 10 a 12 de julho de
2000, na Universidade de Brasília.

O convite também já deve ter chegado à SESU.
Caso isto não tenha acontecido, a Comissão transmi-
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te o convite. A Comissão foi convidada e se sente no
direito de convidar as pessoas a participarem.

Agradeço aos convidados e aos presentes o
comparecimento a esta reunião. Sei que muitos de
vem ter viajado a noite toda. Queremos agradecer a
presença de cada um de voc~s. É fundamental e esti
mulante quando vemos a juventude e os estudantes
das nossas universidades realmente se dispondo a
acompanhar nossos trabalhos. Como muito bem dis
se o Prof. Dante, é fundamental premiar exatamente a
qualidade. Queremos educação, mas de qualidade.

Esse programa terá todo o respaldo desta Co
missão de Educação, presidida atualmente pelo De
putado Pedro Wilson e tínhaMo também quando da
Presidência da Deputada Maria Elvira. Continuare
mos a prestar todo apoio. Faremos o que pudermos
para a manutenção desse programa e de todos os
que visem exatamente melhorar a qualidade do ensi
no neste País.

Antes de encerrar os trabalhos, convoco os Srs.
Deputados para o Seminário sobre os 10 anos do
Estatuto da Criança e do Adolescente, que contará
com a participação da Comissão dos Direitos Huma
nos, hoje, às·14h, no Plenário n2 8.

Dizem que Deputado não trabalha, mas nesta
Comissão e tamb~m nesta Casa trabalha-se muito.
Convidamos todos também a participarem desse
evento.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os tra
balhos da presente reunião.

Está encerrada a reunião. (Palmas.)
)

Ata da 31 1 FJeunião Ordinária, realizada em
28 de junho de 2000

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e oito
de junho 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 Pedro Wilson. A lista de presença registrou o
comparecimento dos seguintes Senhores Deputa
dos: Agnelo Queiroz, Átila Lira, Bonifácio de Andrada,
Celcita Pinheiro, Eber Silva, Eduardo Seabra, Esther
Grossi, Flávia Arns, Gilmar Machado, João Matos,
Luís Barbosa, Marisa Serrano, Nelo Rodolfo, Nice Lo
bão, Osvaldo Biolchi, Paulo Lima, Pedro Wilson, Ra
fael Greca, Renato Silva, Walfrido Mares Guia e Zé
Gomes da Rocha, titulares; e Agnaldo Muniz, Antônio
Joaquim Araújo, Clementino Coelho, Dino Fernan
des, Gastão Vieira, Iara Bernardi, Joel de Hollanda,
Lídia Quinan, Luiz Bittencourt, Milton Monti, Miriam
Reid, Nelson Marchezan, Nilmar Ruiz, Philemon Ro-

drigues, Professor Luizinho, Paulo Mourão, Raimun
do Gomes de Matos e Raimundo Santos, suplentes.
Deixaram de registrar suas presenças os Deputados
Ademir Lucas, Eurico Miranda, Jonival Lucas Júnior,
Maria Elvira, Nilson Pinto, Osvaldo Coelho e Zezé
Perrela. Compareceu também o Deputado Fernando
Marroni. ATA: Havendo número regimental, o Presi
dente declarou abertos os trabalhos, dispensando a
leitura das atas das reuniões anteriores, realizadas
em 15, 20 e 21 de junho, em virtude de sua distribui
ção por cópias. Logo após, submeteu as atas à dis
cussão. Não havendo quem quisesse discuti-Ias fo
ram imediatamente submetidas à votação, tendo
aprovação unânime. A Deputada Marisa Serrano
apresentou requerimento solicitando preferência para
apreciação do PL n2 3.124-A/97 (item 15 da pauta),
logo após apreciado o PLC n2 102/2000 (item 6 da pa
uta). Sub!'T1etido à votação, o requerimento teve apro
vação unanime. Ordem do Dia: A: Assuntos Internos:
O Presidente submeteu à apreciação do Plenário,
conforme determinado pelo Ato da Mesa nº 4/91, os
nomes das Senhoras Maria Auxiliadora Alves Pinto,
Myriam Bréa Honorato de Souza e Andréa Barbosa
Andrade de Faria para ocuparem os cargos de Asses
sor Técnico Adjunto C, CNE-12, nesta Comissão.
Submetido à votação, a aprovação dos nomes foi
unânime. B - Requerimentos: 1 - Das srªs Marisa
Serrano e Nice Lobão - que "solicita a realização de
reunião de audiência pública para discutir as relações
entre a cultura brasileira e a programação de Rádios
e TVs". Submetido à votação, o requerimento teve
aprovação unânime. 2 - Do Sr. Gilmar Machado 
que "requer a realização de Seminário de Avaliação
sobre a aplicação e efeitos da Lei nº9.696/98, que re
gulamenta a Profissão de Educação Física e cria os
respectivos Conselhos Federal e Regionais de Edu
cação Física". Submetido à votação, o requerimento
teve aprovação unânime. Assumiu a presidência dos
trabalhos a Deputada Marisa Serrano. 3 - Dos Srs.
Pedro Wilson, Átila Lira e Gastão Vieira - que "requer
a realização de reunião de audiência pública da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto, para dis
cussão do Projeto de Lei nº 4.004-D/93, do Senado
Federal, que torna obrigatória a inclusão - do ensino
da língua espanhola nos currículos plenos dos esté!~

belecimentos de ensino de 1º e 2º graus, com as pre
senças de representantes das associações de pro~

fessores de inglês, francês e espanhol, do CONSEP,
da UNDIME, do Ministério da Educação, do Conselhp
Nacional de Educação e dos secretários estaduais d~;
educação". Submetido à votação, o requerimento,
teve aprovação unânime. 4 - Do Sr. Pedro Wilson -
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que "requer a realização de reunião de audiência pú
blica da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
para debater a vigência e o mérito da Lei nIl6.281/75,
especificamente no que se refere ao art. 13, que trata
da obrigatoriedade de exibição de filme brasileiro de
curta metragem antes do longa-metragem estrangei
ro". Submetido à votação, o requerimento teve apro
vação unânime. Reassumiu a presidência dos traba
lhos o Deputado Pedro Wilson. C - Proposições sujei
tas à apreciação pelo Plenário da Casa: Urgência: 5
Projeto de Lei nll 2.240-A/96 - do Sr. Luiz Mainardi 
que "altera dispositivo da Lei nll 8.436, dl3 25 de junho
de 1992, que 'institucionaliza o Programa de Crédito
Educativo para estudante carentes'", modificada pela
Lei nll 9.288, de 10 de julho de 1996". Apensados:
PLs nlls 2.292196, 2.367/96, 2.668/96, 2.966/97,
3.336/97, 3.613/97, 3.831/97, 4.13~U98, 72199,
676/99, 832/99, 843/99, 908/99" 1.540/99,
3:0"1212000, 2.542196, 2.575/96, 2.885/!~7, 2.988/97,
3.107/97, 3.414/97, 3.612/97, 3.687/917, 3.853/97,
3.,.856/97, 4.420/98, 4.427/98, 4.516/918, 4.580/98,
~9198, 221/99, 375/99, 720/99, 73t)/99, 748/99,
4.893/99, 4.896/99, 1.711/99, 1.987/819, 2.049/99,
2.076/99,2.313/2000 e 2.49212000". RC3lator: Depu
tado João Matos. Parecer: Favorável, cl:>m substituti
vo, aos PLs nlls 2.292196, 2.367/96, 2.668/96,
a.966/97, 3.336/97, 3.613/97, 3.831/EJ7, 4.132198,
72199, 676/99, 832199, 843/99, 908/9S', 1.540/99 e
3.012/2000, apensados, e contrário ao PL n'2.240/96
NOS PLs nlls 2.542196,2.575/96,2.885197,2.988/97,
3.107/97, 3.414/97, 3.612/97, 3.687/617, 3.853/97,
3.856/97, 4.420/98, 4.427/98, 4.516/98, 4.580/98,
4.659/98, 221/99, 375/99, 720/99, 73H/99, 748/99,
4.893/99, 4.896/99, 1.711/99, 1.987/~19, 2.049/99,
2.076/99, 2.313/200 e 2.49212000, apensados. O De
putado Professor Luizinho apresentou nos termos re
gimentais, requerimento solicitando o adiamento da
Gliscussão do parecer do relator, por uma sessão.
Submetido à votação, o requerimento foi aprovado,
contra os votos dos Deputados João Matos, Luís Bar
bosa e Osvaldo Biolchi. Prioridade: 6 - Projeto de Lei
Complementar n2 102/2000 - do Sr. Pedro Femandes
- que "institui Fundo Especial para a concessão de
planos de benefícios de caráter previdl3nciánio a jo
gadores profissionais de futebol PREV, e dá outras

I providências". Relator: Deputado Zezé PerreJla. Pa
recer: contrário. Retirado de pauta. O - IProposições
sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: Inversão de Pauta: 15
- Projeto de Lei nIl3.124-A/97 - do Sr. Barbosa Neto
que "dispõe sobre a regulamentação dSI profissão de

Psicopedagogo, cria o Conselho Federal e os Conse
lhos Regionais de Psicopedagogia e determina ou
tras providências". Relatora: Deputada Marisa Serra
no. Parecer: favorável ao PL 3.124/97, com 6 emen
das, e contrário à emenda apresentada na Comissão.
Lido o parecer pela relatora, os Deputados João Ma
tos, Átila Lira, Osvaldo Biolchi, Nelo Rodolfo e Profes
sor Luizinho tiveram, por solicitação, concedida vista
conjunta da matéria. 7 - Projeto de Lei nQ 2.453/2000
- do Sr. Robério Araújo - que "acrescenta inciso IV ao
§ 211 do art. 13 da Lei n1l 9.249, de 26 de dezembro de
1995, que 'altera a legislação do imposto de renda
das pessoas jurídicas, bem como da contribuição so
cial sobre o lucro líquido, e dê outras providências'", e
inciso VII ao art. 12 da Lei nll 9.250, de 26 de dezem
bro de 1995, que "altera a legislação do imposto de
renda das pessoas físicas e dá outras providências".
Relator: Deputado Alberto Mourao. Parecer: favorá
vel, com emendas (2). Vista concedida ao Deputado
Osvaldo Biolchi, em 31-5-2000. Retirado de pauta. 8
- Projeto de Lei nll 2.469/2000 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dispõe sobre reservas das vagas nas
escolas públicas de 111 e 22 grau para alunos da rede
privada". Relatora: Deputada Esther Grossi. Parecer:
contrário. Lido o parecer pela relatora, teve concedida
a palavra para discuti-lo o Deputado Flávío Ams. Sub
metido à votação, o parecer da relatora teve aprova
ção unãnime. 9 - Projeto de Lei nIl 1.377/99 - do Sr.
Sérgio Reis - que "altera o § 1Q do art. 26 da Lei nll

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educaçãQ". Apensado: PL nll

1.997/99. Relatora: Deputada EstherGrossi. Parecer:
contrário ao PL n2 1.317/99 e ao PL n2 1.997/99, apen
sado. Lido o parecer pela relatora, tiveram concedida
a palavra para discuti-lo os Deputados Mansa Serra
no e Bonifácio de Mdrada, que solicitou vista do proje
to. Concedida vista ao Deputado Bonifácio de Andra
da. 10 - Projeto fe Lei n2 1.503/99 - do Sr. Ursicino
Queiroz - que "dispõe sobre o ensino e as ações de
prevenção da morte súbita". Relator: Deputado Edu
ardo Seabra. Parecer: favorável, com substitutivo.
Vista concedida ao Deputado Gilmar Machado, em
21-6-2000. Lido o parecer pelo relator, não houve
quem quisesse pedir a palavra para discuti-lo. Sub
metido à votação, o parecer do relator teve aprovação
unânime. 11 - Projeto de Lei nll 1.906/99 - do Sr.
Pompeo de Mattos - que "altera o art. 48 da Lei nl!
9.394, de 20 de dezembro de 1996 e dá outras provi
dências". Relatora: Deputada Esther Grossi. Pare
cer: contrário. Lido o parecer pela relatora, não houve
quem quisesse pedir a palavra para dis·cuti-Io. Sub
metido à votação, o parecer da relatora teve aprova-
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ção unânime. 12 - Projeto de Lei nº 2.140/99 - do Sr.
José Roberto Batochio - que "institui incentivos fisca
is, o imposto de renda e da contribuição social sobre o
lucro líquido aos clubes futebol". Relator: Deputado
Renato Silva. Parecer: contrário. Retirado da pauta.
Assumiu a presidência dos trabalhos a Deputada Ma
risa Serrano. 13 - Projeto de Lei nº 2.312/2000 - do
Sr. Ricardo Noronha - que "acrescenta inciso I ao art.
22 da Lei nSl 8.036, de 11 de maio de 1990, dispondo
sobre a permissão de que pelo trabãlha,õõr na conta
do FGTS para pagamento de anuidade escolar".
Abensados: PLs nºs 2.490/2000 e 2.388/2000. Rela
tor: Deputado Flávio Arns. Parecer: favorável ao PL
2.312/2000 e aos PLs 2.490/2000 e 2.388/2000,
apensados, com substitutivo, e contrário à emenda
apresentada na Comi Substitutivo. Vista concedida
ao Deputado Gastão Vieira, em 21-6-2000. Lido o pa
recer pelo relator, tiveram concedida a palavra para
discuti-lo os Deputados Flávio Arns, Osvaldo Biolchi,
Atila Lira, Gilmar MacnããO;-Rafa:elGreca;-Professor
Luizinho e Eber Silva. Antes de iniciada a votação do
parecer do relator, o Deputado Professor Luizinho re
quereu o seu adiamento, por três sessões. Submeti
do à votação, o requerimento foi aprovado, contra os
votos dos Deputados Rafael Greca, Flávio Arns, NiI
mar Ruiz e Osvaldo Biolchi. Adiada a votação, por
três sessões. Reassumiu a presidência dos trabalhos
o Deputado Pedro Wílson, que concedeu a palavra,
para apresentação dos respectivos relatórios parcia
is, aos relatores da Subcomissão Especial para análi
se de denúncias de irregularidades no Fundo de Ma
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério - FUNDEF, Deputado
Gilmar Machado; da Subcomissão Permanente para
trabalhar o tema "O Ano Internacional da Cultura pela
Paz e não Violência", Deputado Gastão Vieira; e da
Subcomissão Permanente de Educação de Jovens e
Adultos, Deputado João Matos. 14 - Projeto de Lei nº
1.082/95 - do Sr. Elias Murad - que "toma obrigatório
o uso do café como alimento básico da merenda es
colar". Apensados: PLs 647/95, 2.126/96 e
2.496/2000. Relatora: Deputada Esther Grossi. Pare
cer: contrário ao PL 1 082/95 e aos PLs 2.126/96 e
2.496/2000, apensados, e favorável ao PL nº647/99,
apensado. Lido o parecer pela relatora, teve concedi
da a palavra para discuti-lo o Deputado Marcos de Je
sus. Submetido à votação, o parecer da relatora teve
aprovação unânime. 16 - Projeto de Lei nº'73/99 - da
Sr'I Nice Lobão - que "dispõe sobre o ingresso nas
universidades federais e estaduais e dá outras provi
dências". Relator: Deputado Bonifácio de Andrada.
Parecer: favorável, com substitutivo. Vista concedida

ao Deputado Flávio Arns. 17 - Projeto de Lei nSl 1
.432-A/99 - da Sr'I Alcione Athayde - que "institui o
dia 12 de agosto como Dia Nacional da Juventude".
Relatora: Deputada Nice Lobão. Parecer: favorável.
Lido o parecer pela relatora, não houve quem quises
se pedir a palavra para discuti-lo. Submetido à vota
ção, o parecer da relatora teve aprovação unânime.
18 - Projeto de Lei n2 1.&76/99- do Sr. Aldo Rebelo
que "dispõe sobre a promoção, a proteção, a defesa e
o uso da língua portuguesa e dá outras providências".
Apensados: PLs nºs 1.776/99, 2.418/2000 e
2.452/2000. Relatora: Deputada IARA Bernardi Pare
cer: favorável ao PL nº 1.676/2000, com emenda, e à
emenda apresentada na Comissão de 3/2000, e con
trário aos PLs nºs 1.776/99, 2.418/2000 e
2.452/2000, apensados, e às emendas de nºs 1, 2, 4,
5 e 6, de 2000. Vista concedida ao Deputado Flávio
Arns. 19 - Projeto de Lei nº 2.419/2000 - da Sra. Jan
dira Feghali - que "dispõe sobre a regulamentação da
profissãe-de Psicomotricista e autQriZéLa criação dos
Conselhos Federal e Regionais de Psicomotricida
de". Relatora: Deputada Esther Grossi. Parecer: con
trário. Vista concedida ao Deputado Agnelo Queiroz.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
os trabalhos às treze horas, antes convocando os
membros da Comissão a participarem de reu o ordi
nária para apreciação do PL nº 2.240/99 à manhã,
quinta-feira, dia 29 de , às dez horas, Plenário 10 do,
Anexo 11. E, para constar, eu, Carla Rodrigues de Me
deiros, Secretária, lavrei a presente Ata, que será as- .
sinada pelo Presidente, Deputado Pedro Wilson e
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da 321 Reunião Ordinária,realizada em
29 de junho de 2000

, Às dez horas e quarenta e cinco minutos do
dia vinte e nove de junho de dois mil, reuniu-se a

"Comissão de Educação, Cultura e Desporto, no Ple
nário nº 1O do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
sob a presidência do Deputado Gilmar Mac,hado. A
Lista de presença registrou o comparecimento dos
seguintes !=;enhores Deputados: Átila Lira, Eber Sil
va, Eduardó Seabra, Esther Grossi, Flávio Arns, GiI
mar Machado, João Matos, Luis Barbosa, Osvaldo
Biolchi, Renato Silva e Walfrido Mares Guia, titula
res; e Agnaldo Muniz, Joel de Hollanda, Osmar Ser
raglio, Professor Luizinho e Rita Camata, suplentes.
Deixaram de registrar suas presenças os Deputados
Ademir Lucas, Agnelo Queiroz, Bonifácio de Andra
da, Celcita Pinheiro, Eurico Miranda, Jonival Lucas
Júnior, Maria Elvira, Mansa Serrano, Nela Rodolfo,
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Nice Lobão, Nilson Pinto, Osvaldo Coelho, Paulo
Lima, Pedro Wilson, Rafael Greca, Zé Gomes da
Rocha e Zezé Perrela. Compareceu também o De
deputado Padre Roque. ATA: Havendo número regi
mental, o Presidente declarou abertos os trabalhos,
dispensando a leitura das atas das reuniõEls anterio
res, realizadas em 27 e 28 de junho, em virtude de
sua distribuição por cópias. Logo após, submeteu as
atas à disrossão. Não- haVendo- quem quiBesse dis
cuti-Ias foram imediatamente submetidas .à votação
tendo aprovação unânime. Assumiu a presidência
dOl;l trabalhos o Deputado Atila Lira. Ordem do Dia:
A - Requerimentos: 1 - Do Sr. Gilmar Machado 
que "solicita sejam convidados representantes da
Capes, Cnpq, Andes e o Secretário de Educação
Superior do Ministério da Educação, para debater o
processo de concessão de bolsas de estkJdos para
estudantes brasileiros no exterior e a evasão de
-pós-graduados para o mereade de-tFabalhe estran
geiro". Submetido à votação, o requerimento teve
aprovação unânime. Reassumiu a presidência dos
trabalhos o Deputado Gilmar Machado. 6 .- Proposi
ções sujeitas à apreciação pelo Plenário da Casa:
Urgência: 2 - Projeto de Lei n!l 2.240-A/915 - do Sr.
Luiz Mainardi - que "altera dispositivo da Lei nll
8.436, de 25 de junho de 1992, que 'institucionaliza
o Programa' de Crédito Educativo para estudante
carentes', modificada peJa Lei n 9.288, de 1 de julho
de 1996". Apensados: PLs n!ls 2.292196, 2.367/96,
2.668/96, 2.966/97, 3.336/97, 3.613/97, 3.831/97,
4.132198, 72199, 676/99, 832199, 843190, 908/99,
1.540/99,3.01212000,2.542196,2.575/96,2.885/97,
2.988/97, 3.107/97, 3.414/97, 3.612197, 3.687/97,
3.853/97, 3.856/97, 4.420/98, 4.427/98, 4.516/98,
4.580/98,4.659/98,221/99,375/99,720/99,736/99,
748/99, 4.893/99, 4.896/99, 1.711/99, 1.987/99,
2.049/99, 2.076/99, 2.49212000 e 2.313/2000. Rela
tor: Deputado João Matos. Parecer: favorável, com
substitutivo, aos PLs n!ls 2.292/96, 2.367/96,
2.668/96, 2.966/97, 3.336/97, 3.613/97, 3.831/97,
4.132198, 72199, 676/99, 832/99, 843/91~, 908/99,
1.540/99 e 3.01212000, apensados, e cClntrário ao
PL n!l 2.240/96 e aos PLs n!ls 2.542/96, 2.575/96,
2.885/97, 2.988/97, 3.107/97, 3.414/97, 3.612197,
3.687/97, 3.853/97, 3.856/97, 4.420/98, 4.427/98,
4.516/98, 4.580/98, 4.659/98,221/99, 375/99,
720/99, 736/99, 748/99, 4.893/99, 4.896/99,
1.711/99, 1.987/99, 2.049/99, 2.076/99, ~~.49212000

e 2.313/2000, apensados. O Deputado Átila Lira re
quereu a retirada do projeto da Ordem do Dia.
Anunciada a votação do requerimento, tiveram con
cedida a palavra para encaminhá-Ia os Deputados

Átila Lira e Osvaldo Biolchi. Submetido à votação, o
requerimento foi rejeitado. Anunciado o resultado, o
Deputado Átila Lira requereu a verificação da vota
ção. O Presidente procedeu então à chamada nomi
nal dos Deputados. Votaram cinco senhores deputa
dos, sendo que os Deputados João Matos, Osmar
Serraglio e Eber Silva contra o requerimento, e os
Deputados Átila Lira e Gilmar Machado a favor do
requerimente. Inexistindo quorum para votação, o
presidente encerrou a reunião. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos onze
horas, antes convocando os membros da Comissão
a participarem de reunião para apreciação de propo
sições,a realizar-se dia dois de agosto, às dez ho
ras, no Plenário 10 do Anexo 11. E,para constar,eu,
Carla Rodrigues de Medeiros,Secretária, lavrei a
presente ATA, que será assinada pelo Presidente,
Deputado Pedro Wilson e publicada no Diário da
Câmara-doa-Deputadoa.

Ata da 331 Reunião Ordinária,realízada em 2
de agosto de 2000

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia dois
de agosto de dois mil, reuniu-se a Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto, no Plenário n!! 10 do Ane
xo 11 da Câmara dos Deputados, sob a presidência do
Deputado Gilmar Machado. A Lista de presença re
gistrou o comparecimento dos seguintes Senhores
Deputados: Celcita Pinheiro, Eduardo Seabra, Esther
Grossi, Flávio Arns, Gilmar Machado, Jonival Lucas
Junior, Luis Barbosa, Nice Lobão, Rafael Greca e
Walfrido Mares Guia, titulares; e Agnaldo Muniz,
Antonio Joaquim Araújo, Dino Fernandes, Fernando
Gonçalves, Gastão Vieira, Lídia Quinan, Luiz Bitten
court, Milton Monti, Nelson Marchezan, Philemon Ro
drigues e Professor Luizinho. Deixaram de registrar
suas presenças os Deputados Agnelo Queiroz, Átila
Lira, Bonifácio de Andrada, Eber Silva, Eurico Miran
da, João Matos, Marisa Serrano, Nelo Rodolfo, Nilson
Pinto, Osvaldo Eiolchi, Osvaldo Coelho, Paulo Lima,
Renato Silva, Zé Gomes da Rocha e Zezé Perrela.
Justificaram a ausência os Deputados Paulo Mourão
e Maria Elvira. Compareceu ainda os Deputados João
Henrique, Alberto Fraga e Fernando Marroni. ATA:
Havendo número regimental, o Presidente declarou
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da ata da
reunião anterior,realiza~a em 29 de junho, em virtude
de sua distribuição por cópias. Logo após, submeteu
a ata à discussão. Não havendo quem quisesse dis
cuti-Ia foi imediatamente submetida à votação, tendo
aprovação unânime. A Deputada Lidia Quinan apre
sentou requerimento à Mesa requerendo preferên-
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cia para apreciação do PL n283/99 (item 14 da Pau
ta), logo após a apreciação do PL nº2.453/2POO (item
8 da pauta). Submetido à votação, o requerimento
teve aprovação unânime. Ordem do Dia: A - Requ,eri
mentos: 1 - Da Sra. Marisa Serrano - que "requer a
realização de reunião de audiência pública para dis
cutir a matéria de que trata o Projeto de Lei nº
2.629/96". Retirado de pauta. 2 - Do Sr. Gastão Vieira
- que "solicita sejam convidados um representante da
Comunidade BAHÁ'í do Brasil e um representante da
Gerência de Desenvolvimento Humano do Governo
do Estado do Maranhão a comparecerem a esta Co
missão para prestarem informações e esclarecimen
tos sobre a Educação Unidocente Rural, princIpal
mente do Projeto 'Escola Ativa', do Fundescola, do
Ministério da Educação".Submetido à votação, o re
querimento teve aprovação unânime. 3 - Do Sr.Cle
mentino Coelho - que "solicita sejam convidados
para, em reunião de audiência pública, prestarem de
poimento sobre a experiência de interiorização do en
sino superior público federal, o Reitor da Universida
de Federal da Paraíba - UFPB, Prof. Jader Nunes de
Oliveira, e o Pró-Reitor de Assuntos do Interior, Prof.
Thompson Fernandes Mariz, que administra o Cam
pus da UFPB em Campina Grande". Retirado de pau
ta. Assumiu a presidência dos trabalhos a Deputada
Celcita Pinheiro. 4 - Dos Srs. Gilmar Machado e Ma
risa Serrano - que "requer a realização de reunião de
audiência pública da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto, para debater e apresentar medidas de
apoio à construção, em Brasília, do Conjunto da Re
pública, incluindo o Museu e a Biblioteca Nacional ,já
previstos nos projetos urbanístico e arquitetônico de
Lúcio Costa e Oscar Niemayer". Submetido à vota
ção, o requerimento teve aprovação unânime. Reas
sumiu a presidência dos trabalhos o Deputado Gilmar
Machado. B- Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa: Prioridade. 5 - Projeto de Lei Coni
plementar n2 102/2000 - do Sr. Pedro Fernandes 
que "institui Fundo Especial para a concessão de pIa
nos de benefícios de caráter preVidenciário a jogado
res profissionais de futebol PREV, e dá outras provi
dências". Relator: Deputado Zezé Perrella. Parecer:
contrário. Retirado de pauta. C - Proposições sujeitas
fi apreciação conclusiva das Comissões: Prioridade.
6 - Projeto de Lei nº 2.288/99 - do Senado Federal
(PLS nº513/99) - que "institui o Dia Nacional do Ido
so". Apensado: PL 2.366/2000. Relator: Deputado
Atila Lira. Parecer: reformulado favorável ao PL
2.366/2000, apensado, e contrário ao PL 2.288/99.
Retirado de pauta. 7 - Projeto de Lei n2 2.292/2000
do Senado Federal (PLS nl! 427/99) - que "altera a

denominação do Aeroporto Internacional de Maca
pá". Relatora: Deputada Miriam Reid Parecer: favorá
vel. Retirado de pauta. Tramitação Ordinária Inversão
de pauta: 14 -Projeto de Lei n2 283/99 - do Sr. Alberto
Fraga - que "institui, na República Federativa do Bra
sil, a data 30 de novembro, como sendo dia do evan
gélico". Apensados: PLs n2s. 291/99 e 2.175/99. Re
latora: Deputada L1DIA Quinan. Parecer: favorável ao
PL 2.175/99, apensado, com emenda, e contrário ao
PL 283/99 e ao PL 291/99, apensado. Lido o parecer
pela relatora, tiveram concedida a palavra para discu
ti-lo os Deputados Lidia Quinan, Alberto Fraga, Ester
Grossi, Professor Luizinho, Philemon Rodrigues e
Rafael Greca. Durante a discussão, o Deputado su
geriu à relatora alterar o seu parecer para aprovar os
PLs r6 291/99 e 2.175/99, apensados, com substituti
vo, e rejeitar o PL n2 283/99. Acatada a sugestão pela
relatora, o Presidente retirou a matéria da pauta para
redação da complementação de voto. Retirado de pa
uta. 8 - Projeto de Lei n22.453/2000 - do Sr. Robério
Araújo - que "acrescenta inciso IV ao § 22do art. 13
da Lei nº9.249, de 26 de dezembro de 1995, que alte
ra a legislação do imposto de renda das pessoas jurí
dicas, 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 rénda 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. Retirado de pauta. 9 - Projeto de Lei n2
1.377/99 - do Sr. Sérgio Reis - que "altera o § lI! do
art. 26 da Lei 1'129.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação".
Apénsado: PL n2 1.997/99. Relatora: Deputada
EstherGrossi. Parecer: contrário ao PL nº 1.317/99 e
ao PL n21.997/99, apensado. Vista ao Deputado Bo
nifácio de Andrada, em 28.6.2000. Anunciada a dis
cussão do parecer, teve concedida a palavra para
discuti-lo a Deputada Ester Grossi.Submetido à vota
ção, o parecer da relatora teve aprovação unânime.
10- Projeto de Lei nl! 2.140/99 - do Sr. José Roberto
Batochio - que "institui incentivos fiscais do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido
aos clubes de futebol". Relator: Deputado Renato Sil
va. Parecer: contrário. Retirado de pauta. 11 - Projeto
de Lei n273/99 -da Sra. Nice Lobão - que "dispõe so
bre o ingresso nas universidades federais e estaduais
e dá outras providencias". Relator: Deputado Bonifá
cio de Andrada. Parecer: favorável, com substitutivo.
Vista ao Deputado Flávio Anis, em 28.6.2000. Retira
do de pauta. 12 - Projeto de Lei nl! 2.419/2000 - da
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Sra. Jandira Feghali - que "dispõe sobre a regula
mentação da profissão de Psicomotricista e autoriza
a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Psi
comotricidade". Relatora: Deputada Esther Grossi.
Parecer: contrário. Vista ao Deputado Agnelo Quei
roz, em 28-6-2000. Lido o parecer pela relatora, não
houve quem quisesse pedir a palavra para discuti-lo.
Submetido à votação, o parecer da relatoIra teve apro
vação unânime. 13 - Projeto de Lei n1!12B/99 - do Sr.
Alberto Fraga - que "institui o Sistema ele Bolsa de
Estudo para os policiais federais, policiai:3 civis e mili
tares do Distrito Federal, os bombeiros militares do
Distrito Federal e os militares federais". Rlelator: Depu
tado Walfrido Mares Guia. Parecer: reforrnulado favo
rável ao PL 128/99, com substitutivo, 13 à emenda
apresentada na Comissão ao substitutivo Retirado de
pauta. 15 -Projeto de Lei nl! 1.728/99 - do Sr. João
Henrique - que "denomina 'Aeroporto João Silva Fi
lho' o aeroporto localizado na cidade ele Parnaíba,
Estado do Piaur'. Relator: Deputado Átila Lira. Pare
cer: favorável, com adoção do substitutivo da CVT.
Retirado de pauta. Assumiu a presidência dos traba
lhos a Deputada Celcita. Pinheiro. 16 - Projeto de Lei
nl! 2.889/2000 - do Sr. Gilmar Machado e Outros 
que "institui o Fundo de Promoção do Desporto Edu
cacional e de Base - FUNDESP, com a 'finalidade de
fomentar as práticas desportivas de qUIs trata o art.
217 da Constituição Federal". Relator: Dleputado Pro
fessor Luizinho. Parecer: favorável, com ~mendas

(3). Lido o parecer pelo relator, não houve quem qui
sesse pedir a palavra para discuti-lo. Submetido à vo
tação, o parecer do relator teve aprovação unânime.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
os trabalhos onze horas e vinte e cinco minutos, antes
convocando os membros da comissão a participarem
de reunião ordinária para apreciação de proposições,
a realizar-se dia nove de agosto, quarta-feira, às dez
horas, no Plenário 10 do Anexo 11. E, para e<;>nstar,
eu,- Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária>lavrei
a presente Ata, que será assinada pele> Presidente,
Deputado - GUmar Machado e publicada no Diário
da Câmara dos Deputados.

Ata da 341 Reunião Ordinária, realizada em
9 de agosto de 2000

Às dez horas e vinte e cínco minuto,s do dia nove
de agosto de dois mil, reuniu-se a Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto, no Plenário nl! 10 do Ane
xo 11 da Câmara dos Deputados, sob a presidência do
Deputado Gilmar Machado. A Lista de presença re
gistrou o comparecimento dos seguintes Senhores
Deputados: Agnelo Queiroz, Atua Lira, C:elcita Pinhei-

ro, Eduardo Seabra, Flávio Ams, Gilmar Machado,
João Matos, Nelo Rodolfo, Nica Lobão e Nilson Pinto,
titulares; e Clóvis Volpi, Gastão Vieira, Iara Bernard"
Joel de Holanda, Lídia Quinan, Luiz Bittencourt, Phi
lemon Rodrigues, Professor Luizinho, Raimundo Go
mes de Matos e Raimundo Santos, suplentes. Deixa
ram de registrar suas presenças os Deputados Boni
fácio de Andrada, Eber Silva, Esther Grossi, Eurico
Miranda, Jonival Lucas Junior, Luis Garbosa, Mansa
Serrano, Osvaldo Biolchi, Osvafdo Coelho, Paulo
Lima, Rafael Greca, Renato Silva, Walfrido Mares
Guia, Zê Gomes da Rocha e Zezé Perrella Justifica
ram as ausências os Deputados Paulo Mourão, Maria
Elvira e Miriam Reid. ATA: Havendo número regimen
tal, o Presidente declarou abertos os trabalhos, dis
pensando a leitura da ata da reunião anterior, realiza
da em 2 de agosto em virtude de sua distribuição por
cópias. Logo após, submeteu a ata à discussão. Não
havendo quem quisesse discutí-Ia foi imediatamente
submetida à votação, tendo aprovação unânime.
Ordem do Dia: A - Requerimentos: 1 - Da Sra. Marisa
Serrano - que "requer a realização de reunião de au
diência pública para discutir a matéria de que trata o
Projeto de Lei nI!2.629/96". Retirado de pauta. 2 - Do
Sr. Clementino Coelho - que "solicita sejam convida
dos para, em reunião de audiência pública, prestarem
depoimento sobre a experiência de interiozação do
ensino superior público federal, o Reitor da Universi
dade Federal da Paraíba - UFPB, Prof. Jader Nunes
de Oliveira, e o Pró-Reitor de Assuntos do Interior,
Prof. Thompson Fernandes Mariz, que administra o
Campus da UFPB em Campina Grande". Retirado de
pauta. E - Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa: Prioridade. 3 - Rrojeto de Lei Com
plementar nl! 10212000 - do Sr. Pedro Femandes 
que "institui Fundo Especial para a concessão de pia
nos de benefícios de caráter previdenciário a jogado
res profissionais de futebol PREV, e dá outras provi
dências". Relator: Deputado Zezé Perrella. Parecer:
contrário. Retirado de pauta. C - Proposições sujeitas
à apreciação conclusiva das Comissões:
PRIORIDADE. 4 - Projeto de Lei nS!2.288/99 - do Se
nado Federal (PLS nS! 513/99) - que "institui o Dia Na
cional do Idoso". Apensado: PL 2.366/2000. Relator:
Deputado Atila Lira. Parecer: reformulado favorável
ao PL 2.366/2000, apensado, e contrário ao PL
2.288/99. Retirado de pauta. 5 - Projeto de Lei nll

2.292/2000 - do Senado Federal (PLS n1!427/99) 
que "altera a denominação do Aeroporto Internacio
nal de Macapá". Relatora Deputada Miriam Reid. Pa
recer: favorável. Retirado de pauta. Tramitação Ordi
nária: 6 - Projeto De Lei NS! 2.453/2000 - do Sr. Robé-
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rio Araújo - que "acrescenta inciso IV ao § 22 do art.
13 da Lei n2 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 lu
cro líquido, e dá outras providências", e inciso VII ao
art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que "altera a legislação do imlJosto de renda das pes
soas físicas e dá outras providências". Relator: Depu
tado Alberto Mourão. Parecer: Favorável, .com emen
das (2). Vista ao Deputado Osvaldo Biolchi, em
31 .5.2000. Retirado de pauta. 7 - Projeto fe Lei nº
2.140/99 - do Sr. José Roberto Batochio - que "insti
tui incentivos fiscais do imposto de renda e da contri
buição social sobre o lucro líquido aos clubes de fute
boi". Relator: Deputado Renato Silva. Parecer: con
trário. Retirado de pauta. 8 - Projeto de Lei nº73/99 
da Sra. Nica Lobão. que "dispõe sobre o ingresso nas
universidades federais e estaduais e dá outras provi
dências". Relator: Deputado Bonifácio De Andrada.
Parecer: favorável, com substitutivo. Vista ao Deputa
do Flávio Arns, em 28.6.2000. Retirado de pauta. 9 
Projeto de Lei nº 128/99 - do Sr. Alberto Fraga - que
"institui o Sistema de Bolsa de Estudo para os policia
is federais, policiais civis e militares do Distrito Fede
ral, os bombeiros militares do Distrito Federal e os mi
litares federais". Relator: Deputado Walfrido Mares
Guia. Parecer: reformulado favorável ao PL 128/99,
com substitutivo, e à en lenda apresentada na Comis
são ao substitutivo. Retirado de pauta. 10-Projeto de
Lei n2 1.728/99 - do Sr. João Henrique - que "denomi
na"Aeroporto João Silva Filho' o aeroporto localizado
na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí". Relator:
Deputado Atila Lira. Parecer: favorável, com adoção
do substitutivo da CVT. Retirado de pauta. 11 - Proje
to de Lei nº 3.124A197 - do Sr. Barbosa Neto - que
"dispõe sobre a regulamentação da profissão de Psi
copedagogo, cria o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais de Psicopedagogia e determina outras pro
vidências". Relatora: Deputada Marisa Serrano. Pa
recer: favorável ao PL 3.124/97, com 6 emendas, e
contrário à emenda apresentada na Comissão. Vista
Conjunta aos Deputados Osvaldo Biolchi, Nela Ro
dolfo, Átila Lira, João Matos e Professor Luizinho, em
28.6.2000. Os Deputados Átila Lira e Gilmar Macha
do apresentaram voto em separado, contrário ao pro
jeto. Retirado de pauta. 12 - Projeto de Lei nº
3.137-A/97 - do Sr. Cláudio Cajado - que "dispõe so
bre o exame preventivo de acuidade visual nos esta
belecimentos públicos de ensino fundamental". Rela
tor: Deputado Raimundo Gomes de Matos. Parecer:
favorável ao PL 3.137/97, com adoção do substitutivo
adotadC? pela CSSF, e contrário aos PLs 3.394/97,

1.358/99 e 1.937/99, apensados. Retirado de pauta.
13 - Projeto de Lei nº681-A/99 - do Sr. Freire Júnior
que ''torna obrigatária a publicação da letra do Hino
Nacional e a estampa da Bandeira Nacional nos ca
dernos escolares e dá outras providências". Apensa
dos: PLs nOs 1.533/99 e 1.656/99. Relator: Deputado
Gastão Vieira. Parecer: contrário ao PL 681/99 e aos
PLs 1.533/99 e 1.656/99, apensados, e ao substituti
vo adotado pela CEIC.. R~tirado de pauta. 14 - Proje
to d.e Lei nll 1.676/99 - do Aldo Rebelo - que "dispõe
sobre a promoçãÇ>, a proteção, a defesa e o uso da
língua portuguesa e dá outras providências". Apensa
dos: PLs 1.776/99, 2.418/2000, 2.452/2000 e
3.023/2000. Relatora Deputada Iara Bernardi. Pare
cer: favorável ao PL nll 1.676/2000, com emenda, e a
emenda apresentada na 'Comissão de nll 3/2000, e
contráro aqs PLs nlls 1.776/~9, 2.418/2000,
2.452/2000 e 3.023/2000, apensados e às emendas
de nlls 1, 2, 4, 5 e 6, de 2000, apresentadas na Comis
são. Vista concedida ao Deputado Flávio Arns, em
22.6.2000. Lido o parecer pela relatora, não houve
quem quisesse pedir a palavra para discutí-Io. Sub
metido à votaçao, o parecer da relatora teve aprova
ção unânime. 15 - Projeto de Lei nll 2.219/99 - do Sr.
Walfrido Mares Guia - que "denomina 'Aeroporto de
Montes ClaroslMário Ribeiro' o aeroporto da cidade
de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, Relator:
Deputado Philemon Rodrigues. Parecer: favorável.
Retirado de pauta. 16 - Projeto de Lei ng2.716/2000
do Sr. Rubens Furlan - que "acrescenta inciso ao art.
12 da Lei n2 9.394, de 20 de dezembro de 1996". Re
lator: Deputado Clóvis Volpi. Parecer: favorável. Reti
rado de pauta. 17 - Projeto de Lei nº 2.717/2000- do
Sr. Rubens Furlan - que "acrescenta inciso ao art. 27
da Lei nl!9.394, de 20 de dezembro de 1996". Apen~
sado: PL nll 2.861/2000. Relator: Deputado Nelo Ro
dolfo. Parecer: favorável, com substitutivo, ao PL
2.717/2000 e ao PL 2.861/2000, apensado. Retirado
de pauta. 18 - Projeto de Lei n2 2.840/2000 - da Sra.
Esther Grossi - que "estabelece procedimentos relati~

vos ao cumprimento da prioridade na oferta de vagas
para o ensino médio". Relatora: Deputada Celcita Pi~

nheiro. Parecer: favorável, com substitutivo. Lido o pa
recer pela relatora, não houve quem quisesse pedir a
palavra para discuti-lo. Submetido à votação, o pare~

cer da relatora teve aprovação unânime. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos
ás dez horas e quarenta minutos, antes convocando
os membros da Comissão a participarem de reunião
ordinária a realizar-se dia dezesseis de agosto, quar
ta-feira, às ,dez horas, no Plenário 10 do Anexo 11. E,
para constar eu, Carla Rodrigues de Medeiros, Secretá-
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ria, lavrei a presente Ata, que será assinada pelo Presi
dente, Deputado Gilmar Machado, epublicada no DIá
rio da Câmara doa Deputados.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR OS REAJUSTES

DE PREÇOS E A FALSIFICAÇÃOI DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPI1~LARES

E INSUMOS DE LABORATÓRICIS
(CPI - MEDICAMENTOS)

Ata da Reunião Realizada em 3 de maio de
2000, pela subcomissão composta pellos Deputa
dos luiz Bittencourt, Carlos Mosconi e Robson
Tuma

Aos três dias de maio do ano dois mil, às quinze
horas e cinqüenta e um minutos, no plemirio número
dezesseis, do anexo 11 da Câmara dos Deputados, re
uniu-se a Subcomissão composta pelos Deputados
Luiz Bittencourt - Coordenador, Carlos Mosconi e
Robson luma, com a finalidade de realizar Tomada
de Depoimentos das seguintes pessoEls: Eduardo
Brasileiro de Miranda Rangel, Élcio PerElira Martins,
Genilda Pereira Rangel, Helvécio Romeiro de Miran
da Rangel e Marcelo Correa da Silva. Compareceram
à reunião os Deputados Luiz Bittencourt -- Coordena
dor, José Borba e Fernando Zuppo, os dois últimos
em substituição aos Deputados Carlos Mosconi, au
sente em face de licença médica, e Robson Tuma, em
viagem a serviço de outra CPI. Os depoentes compa
receram acompanhados dos seguintes advogados:
Dr. João Batista Almeida - OAB/MG nº :3,6.512 - que
acompanhou os Srs. I...felvécio Romeiro de Miranda
Rangel e Eduardo Brasileiro de Miranda I~angel; e Dr.
Donizete Reinaldo - OAB/MG nº 54.286 - que acom
panhou os Srs. Élcio Pereira Marfins, Genilda Pereira
Rangel e Marcelo Correa da Silva. Depolis de devida
mente qualificados e firmados os compromissos de
praxe, pelos depoentes, como testemunhas, na forma
da lei, o deputado Luiz Bittencourt passou às inquiri
ções, dela tendo participado, também, os Deputados
José Borba e Fernando Zuppo, com a collaboração do
Dr. Paulo Tarso de Oliveira Gomes - Deh~gado de Po
lícia Federal, a serviço da CPCI, sendo interrogados,
pela ordem, os depoentes Helvécio Romeiro Miranda
Rangel, Élcio Pereira Martins, Eduardo Brasileiro de
Miranda Rangel, Genilda Pereira Rangel e Marcelo
Correa da Silva. Encerrados os depoimefitos, o Depu
tado Luiz Bittencourt teceu rápidas considerações so
bre a reunião e os fatos nela enfocados, agradeceu a
presença dos Deputados e dos depoentes e, às de
zessete horas e seis minutos, deu por encerrados os

trabalhos, em face do inicio da ordem do dia do Ple
nário da Casa. A reunião foi gravada e as notas taqui
gráficas correspondentes serão publicadas junta
mente com esta Ata no a Câmara dos Deputados. E,
para constar, eu, Ronaldo Alves da Silva, Secretário
ad hoc, lavrei a presente Ata, que será assinada pelo
Coordenador da Subcomissão, Deputado Luiz Bitten
court.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Declaro aberta a reunião da Subcomissão,
composta pelos Deputados Carlos Mosconi, Robson
Tuma e Luiz Bittencourt, aqui ampliada com a presen
ça do Deputado José Borba, convidando também o
Delegado Paulo Tarso, da Polícia Federal, para colher
depoimentos sobre a diligência re~lizada na Cidade
de Uberlândia, quando, mediante denúncias de fabri
co, falsificação e comercialização irregular de medi
camentos, a CPI levantou documentos e aprovou um
requerimento, por unanimidade, para ouvir os seguin
tes depoentes: Eduardo Brasileiro de Miranda Ran
gei, Élcio Pereira Martins, Genilda Pereira Rangel,
Helvécio Miranda Rangel e Marcelo Correa da Silva.
Eu convido os senhores depoentes para ocuparem
aqui as primeiras cadeiras desse plenário. Consulto
JS depoentes também, se quiserem se fazer acompa~
nhar de seus advogados... O Sr. Eduardo Brasileiro
de Miranda Rangel, o Sr. Élcio Pereira Martins, a Sr
Genilda Pereira Rangel, o Sr. Helvécio Miranda Ran
gei e Marcelo Correa da Silva. Eu informo aos senho
res presentes que já temos aqui a qualificação assi
nada, dizendo aos senhores depoentes que fazem as
declarações aqui sob juramento e que qualquer omis
são ou inverdade incorrerá em pena prevista no Códi
go Penal. Vamos estabelecer um roteiro inicial eu, é,
consulto os senhores depoentes se têm alguma coisa
a declarar. Concedo a palavra ao Sr. Eduardo Brasilei
ro de Miranda Rangel. O Sr. Élcio Pereíra Martins, sr
Geni/da Pereira Rangel, Sr. Helvécio Miranda Rangel
não têm nada a acrescentar, nada a declarar? O Sr.
Marcelo Correa da Silva. (Pausa.) Eu passo a palavra
ao Dr. Paulo Tarso para as primeiras perguntas.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Bem, a primeira pergunta eu, dirijo pro Sr. Helvécio
Romeiro de Miranda Rangel. E o senhor, né? Eu gos
taria de saber qual é o relacionamento que o senhor
mantém com o Sr. Valter Peracchi?

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Pediria ao depoente para falar ao microfone.

O SR. HELVÉCIO' ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Nós tínhamos, eu tê um pouco rouco, nós
tínhamos uma empresa em sociedade, mas, é, eu me
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desliguei da empresa a qual eu montei juntamente
com ele. E atualmente nós não temos nenhum víncu
lo comercial mais.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Mas o senhor mantém algum contato social com ele,
sabe onde ele vive no momento, telefone, endereço,
essas coisas?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - O telefone dele eu sei o telefone dele,
mas no momento eu não tenho assim tido contato
GGm-ele, de algum tempo já.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
E ele reside onde?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Re~ide na Cidade de São Paulo.

O SR. P~l;JLOTARSO DE OLIVEIRA GOMES
São Paulo, né? Tá certo. (Ininteligível.) Sr. Helvécio,
o senhor já foi processado antes ou indiciado em al
gum fato criminoso antes desse episódio recente de
Uberlândia?

O -SR. lrELvécIo lroMEIRO- lAtRANDA
RANGEL - Não, senhor, processado nunca fui, não.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Mas o senhor já teve algum problema antes com a po
lícia em relação a medicamentos?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Com a polícia também não.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Não?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Não, senhor.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Eu fui informado que o senhor teve um problema em
1993.

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Aquilo foi num, foi com, não foi com a polí
cia, foi com a Vigilância Sanitária.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Certo, mas foi a respeito de quê?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - De medicamentos. Eu tinha uma distribui
dora de medicamentos e naquela época ela, é, foi dito
algumas coisas e depois.num, num teve mais nada.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
. N4m teve mais nada?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Não, eu fui absolvido.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
E, tá certo. Como é que o senhor explica a compra, a

importação de uma máquina da Itália, que custou
mais ou menos quase 300 mil dólares, né, que seria
destinada... Quem é que foi responsável pela impor
tação dessa máquina encapsuladora?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Essa máquina foi nós mesmos que ... Ela
foi, é, comprada por 40 mil. É, foi dito realmente na im
prensa que havi~ uma máquina que custou 300 mil,
mas ela custou 40 mil. Tem toda a documentação
dela, que ela foi realmente comprada legalmente, foi
feita a importação dela, da, da, se não me engano, da
Romaco, de Bolonha,,na Itália.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Tá certo.

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Mas tem toda a documentação dela, de
importação. Foi 40 mil, não foi como dito 200 mil, 300
mil, não.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
E daí por que que ela ficou é guardada num depósito,
nao fOI Instalada na Quimioterápica?-

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - É porque nós estávamos fazendo a mu
dança na planta da Ouimioterápica e nós tínhamos
que mudar umas paredes pra poder ampliar. O local
onde tem uma máquina de encapsuladeira é um lo
cai pequeno, então, nós guardamos num outro local,
um depósito que era da Sidone. Então, essa máqui
na estava ali depositada, mas ela nunca chegou, não
tinha sido usada ainda. Posteriormente, com os di
versos novos produtos da Ouimioterápica, que seri
am em torno de duzentos, porque já tem oitenta re
gistros, a Quimioterápica no Ministério da Saúde.
Então, certamente iríamos precisar dela pra produ
ção de produtos.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Tá. O senhor nega a participação da Quimioterápica e
do Laboratório Sidone nos produtos apreendidos na
Chácara Panorama, não é?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
.RANGEL - Não, comercialmente, ligação, não tem li
gação nenhúma.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Não tem ligação nénhuma, né?

O SR.. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
I "l '

RANGEL - Não. A Siéfone vendeu produtos pra, pra,
pra lá, onde se fazia a distribuição.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Fica lá na Chácara Panoráma?
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o SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Ficou alguns produtos (ininteligível) fica
ramlá.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA (GOMES
Tá, a chác,ara era, é propriedade do senhor, não é?

O SR. HELVécIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL -, É, eu aluguei pra uma pessoa, com o
nome de Carlos Augusto.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Carlos Augusto dos Santos. E, onde é que se encon
Tra o CãrlOs Ãugusfõ?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO IMIRANDA
RANGEL - Em São Paulo também.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Trabalha em São Paulo?

O SR. HELVécIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - É, em São Paulo.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
O senhor tem contrato de locação com ele·?

O SR. HEL-VÉCtO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Tenho sim, senhor.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Da chácara?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Tenho.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA, GOMES
E o senhor mantém contatos regulares com ele? O
senhor pode declinar o endereço onde elel se encon
tra, o telefone?

O SR~ HELVéCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Não. Atualmente, não. Quase '1ão tinha li
gação com ele. Mesmo anteriormente, há algum tem
po atrás, quase não tinha ligação com elel. Mas ele...
ainda mora na cidade de São Paulo, Capital. Ou pelo
menos morava lá.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRJ~ GOMES
Tá certo. (Pausa.) Sr. Helvécio, por que que a empre
sa lá, a Ouimioterápica, tá no nome do seu irmão
Eduardo e da.... da sua mãe?

O SR. HELVéCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - A Ouimioterápica, eu já trabalhei com ela
no passado, e nós adquirimos do meu tio, Nilson Pi
retti, o qual, ele foi proprietário durante quase trinta
anOE, dela, desde a década de 70, do iníc:io da déca
da de 70. E então eu comprei... é... essa ,empresa há
três... cerca de três anos atrás. E nesses três anos
nós ~ ademos pudemos trabalhar bastante e conse-
guim 1 fazer de obter alguns registros a mais, tam·
'1ém 1r ela. Edepois eu me desliguei o i3lnO passado

e fiquei. .. é... é... dedicando mais à parte administrati
va da Ouimioterápica. A empresa sempre sendo lega
lizada, com... Eu trouxe até a documentação dela
aqui também. Ela tem... tem oitenta registros, e esta
va em processo de liberação. Foi... em janeiro mesmo
foi liberado três... um produto com três apresenta
ções, ou seja, três registros, e postenorme-nte estava
sendo... aproximando a liberação das... Cumprimos
as exigências do Ministério da Saúde, da Secretaria
de... de... da... da Divisão de Medicamentos, e hoje
não são mais. Inclusive, recebemos... é... da Vigllâ~

cia Sanitária cerca de vinte produtos para serem... se
rem deferidos, os quais estão aqui, mas aguardando
somente a... a desinterdição da empresa. É... esses
produtos encontram-se em fase avançada de pesqui
sa pela Vigilância Sanitária, e assim que tiver o laudo
de inspeção da Vigilância Sanitária local... é.... a com
pleta desinterdição, esses produtos poderão ter o re
gistro. Mas a gente tem notado que em Uberfândia o
pessoal tem dado... nos dado muita dificuldade.
Tem... É.como saa-gente estivesse remando contraa
maré, porque quando nós... é... nós compramos a
Ouimioterápica... é... demorou dois anos, ela com ao
anos, aliás, 77 anos de atividades, a qual eu tenho
aqui o contrato social original... é... ela tem registro de
1921. Aliás, no Brasil não tem nenhuma empresa de
indústria farmacêutica que tenha registro de 1921,
como ela tem. Aqui, eu tenho até os originais aqui,
trouxe dos dois produtos. Então... é... foi dois anos
pelejando, pelejando, pra eles liberarem. Então, pare
ce que é uma... uma... uma briga pessoal, uma dificul
dade muito grande. Infelizmente, eu estava no lugar
errado. E... é... eu esqueci qual a pergunta. Acho que
eu desviei um pouquinho da pergunta. Desculpa.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Sim, eu havia perguntado por que que o nome do...
por que que o senhor...

O SR. HELVéCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Ah, sim!

OSR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
....não constava da sociedade da Ouimioterápica com
o Eduardo e a sua mãe.

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Então... Voltando a falar, então, durante
dois anos... Ela foi liberada em 23 de abril de 99, oano
passado. Nesses poucos meses que ela teve em...
em... em funcionamento nós pudemos produzir doze
produtos, embora tenha oitenta registros, nós fizemos
doze produtos.

(Intervenção inaudíve/.)
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o SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Táe...

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Eu preferi ficar na... na... na... na adminis
tração da empresa.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Tá. O mesmo ocorreu com a empresa Sidone, né, que
consta como sócio-proprietário o Sr. Eduardo Rangel,
que é seu irmão, né?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Meu irmão.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
E a Vitta Participações, cujo dono é o Valter Peracchi
é?' 'n . ,

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Peracchi. Justamente.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
O que que o senhor sabe da Vitta? Qual é a participa
ção efetiva da Vitta mesmo nesses negócios de Uber
lândia?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - A Vitta?

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
É.

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - A Vitta... é... segundo eu sei, é a empresa
que construída, né, o Valter faz parte dela. Então,
essa empresa, ela... o Valter colocou ela - ele é... ele
é o proprietário dela -, colocou ela como sócio da
Sidone.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Sr. Helvécio...

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Sim, senhor.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten·
court) - ...pediria que o senhor falasse um pouco
mais próximo do microfone pra efeito da gravação e
da audiência.

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Ah, tá! Então, o Valter ésócio da Vitta. Ea
Vitta, no que me consta, eu não entendo muito des
sas ,coisas, mas me parece que é uma firma de
off-shore, que nem sei... que nem sei nem pronunciar
o n9me.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Tá; e o que o senhor sabe sobre a empresa Medwil,
de São Paulo?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - A Medwil é a empresa que... ela pertence

também ao Valter. e ela está lá... está lá... estava ins
talada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e esta
va sendo transferida pra Uberlândia também. A Med
wil, empresa de alimentos. Ela produz alguns produ
tos, alguns quelatos, alguns minerais que... e alguns
produtos alimentícios também. Produtos matinais e
de supridade também, produto registrado no Ministé
rio da Saúde. Ela tinha cerca de, se não me falha a
memória, doze registros de produtos.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Tá. Eosenhorouviu falar na empresa Beauty Brasil?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - A Beauty Brasil é uma distribuidora... é...
em São Paulo, que comercializa... assim, o pouco que
eu sei dela... não fui em São Paulo, não participei de
nada da Beauty, né, ela participa... ela vende alguns
produtos.... é... farmacêuticos, alimentícios, e algu
mas coisas também pra... indústria de beleza tam
bém.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Tá. A Quimioterápica já fez alguma remessa de... de...
desses produtos?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Pra Beauty?

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Pra Beauty?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Deixa-me ver. Não. A Quimioterápica ain
da não fez, não. Parece que quem fez foi a Sidone.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
O senhor tem contrato de distribuição exclusiva... A
Quimioterápica tem contrato de distribuição exclusiva
com a distribuidora Costa Park, né?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Sim, a Quimioterápica, ela vende pra
quem queira comprar, mas... etambém pra... pra... pra
Costa Park também.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
E quem são os proprietários da Costa Park?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - A Costa Park, ela é administrada pelo Sr.
Cláudio. .

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES - '
E...

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Cláudio Henrique.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Tá. Consta na informação que nós levantámos que
essa Costa Park é uma empresa que tem uma outra
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empresa que é proprietária dela, que tá sediada no
Uruguai.

O SR. HELV~CIO ROMEIRO, MIRANDA
RANGEL - É. Essa empresa, conformE~ falei pro se
nhor, é... desculpa, é umas tal de off-shtore, que nem
num entendi o que que era isso ar. E corno ela funcio
nou pouco tempo, a Costa Park, ela tinlha... ela tinha
alvará da Prefeitura, da Vigilância Sanitária local, es
tadual, e então eles colocaram realmente nessa...
nessa empresa Qff-shore que o Valter trouxE;} lá pra
Uberlândia, né, disse que seria bom, tal, tal...

O SR. PAULO TARSO DE OLlVEIIFlA GOMES
Quer dizer que, que a Costa Park também foi apre
sentada pelo Valter... Valter Peracchi?

O SR. HELV~CIO ROMEIRC» MIRANDA
RANGEL - Foi. A off-shore, eu não entendo dessas
coisas, a gente é mais... mais... é... mais matuto, né?
Então, eu não tenho... Ele trouxe alguns off-shore e
tal, e disse que poderia botar no nome do off-shore,
que seria bom.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
E sobre a Dover?

O SR. HELV~CIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - A Dover, ela foi comprada nl:) Rio de Jane
iro também e estava em... em processo de... de... de...
de liberação também, em Uberlândia. Ela tem cerca
de sete registros, a Dover.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVrE:IRA GOMES
- Tá. E o senhor sabe quem... quem sãl:) os proprietá
rios da Dover?

O SR. HELV~CIO ROMEIRlJ MIRANDA
RANGEL - A Dover... é... temos o Vlalter ... é... no
caso, nesta conta, trabalhávamos junteis, então a Do
ver... ficou pra mim, a Dover.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVE'IRA GOMES
Como? Não entendi.

O SR. HELVÉCIO ROMEIRIO MIRANDA
RANGEL - A Dover ficou sendo... é... minha.

O SR. PAULO TARSa DE OLIVEIRA GOMES-
\

Sua empresa?

O SR. HELVéCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - É, nossa empresa.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Tá. E o que:que... Nós temos a informação de que a
Dover pertence à empresa chamada Sabre, que tem
sede nas Ilha. Virgens britânicas.

O SR. HELVéCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Esses 810 os off-shore mesmo, que co
locaram••.

o SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
- Como é que... como é que funciona isso? O selJhor
era proprietário da Dover, né?

O SR. HELV~CIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Sim.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
E como é que ela é também propriedade de uma em
presa que funciona no exterior? Como é que... como é
que funciona esse mecanismo de registro dessas em
presas?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Isso ar realmente eu não sei explicar pro
senhor, porque simplesmente eu... eu assinei como
fosse procurador dessa... dessa off-shore.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
O senhor assinou a mando de quem? Quem mandou
o senhor assinar essa papelada?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Não, não foi assim -a mando, né? Foi
idéia..

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
É, por orientação.

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - 1:, orientação do Valter, que colocasse o
nome da, da off-shore, mas simplesmente eu....

O SR.-PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
- O senhor já fez alguma remessa de... de dinheiro
pro exterior, pra essas empresas?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Não, jamais.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
O senhor remetia alguns valores pro Valter Peracchi?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Não, também não. Essa empresa nunca
mandou... nunca teve conta fora, nem no Brasil, em
lugar nenhum. Nunca mandamos nada, nada. Nunca
mandei nada.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Mas a Dover foi registrada em Uberlândia, né?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Uberlândia, sim. Uberlândia. Tava em pro
cesso de transferência pra Uberlândia.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Quero fazer uma pergunta pro Seu t=lcio. Seu t=lcio,
quem era a pessoa que mandava o senhor lá na Chá
cara Panorama pra fazer aquele tran~porte das mer
cadorias que foram apreendidas?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - A Genilda.
Tem que falar de novo?
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o SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Pode falar.

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - É Genilda.
O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES

Foi a S~ Genilda, né? Ela era sua patroa?
O SR. ÉLCIO PEREIR.6: MARTINS - Não.
O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES

Não?
O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Não.
O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES

E ela... ela ficava lá na chácara também, na... na ma
nipulação de medicamento?

O SR. ÉLCJO PEREIRA MARTINS - Não, se-
nhor. ,

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Não. E o que que funcionava efetivamente na cháca
ra?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Lá...
O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES

Qual era o traballilo que o senhor desenvolvia na Cháw

cara Panorama lá, com os demais empregados?
O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS ... Não, eles

lá só envasavam.
O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES

Encapsulavam, né?
O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Enchiam...

é... os frasquinhos.
O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES ~

O senhor tinha algum vínculo empregatício com a...
com a Genilda ou com... com o esposo dela, o EdUar
do?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Não.
O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRAGOME~

Não? E por que então o senhor trabalhava pra eles?
Como é que era feito...

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Ah, se eu
ven,dia... é...

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) -O senhor recebia o salário da Dona Genilda?

, OSR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Ah, rece-
bia.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
çourt) - Qual o valor do salário que () senhor recebia?
:: O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Quinhen-
tos reais.

"

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten-
court) - Carteira assinada?
, O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Não, se-
nhor.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - O senhor... Qual... qual era a função do se
nhor?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - A minha
função era transportar... é... esses frasquinhos já en
vasados para a embalagem, que era o outro local.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Então, qual local?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - É... Mar
cos....

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten-
court) - Qual endereço? .

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Marcos
Borges Miranda. Marcos Borges Mjrand~.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Rua Marcos...

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS -"Rua Mar
cos Borges Miranda, 602.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten-
court) - Era uma casa? .

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS- Uma casa,
uma casa.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - E o que que funcionava nessa casa?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Lá funcio
nava a embalagem desses produtinho que ia envasa
do,né?

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - O senhor sabia o que que o senhor tava
transportando?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Sabia que
era produto pra emagrecer.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - O senhor nãO tinha nenhuma desconfiança

, q'ue poderia ter alguma coisa irregular?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Não, a
desconfiança, não.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Quantos anos o senhor tem?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Trinta e
dois.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Trinta e dois anos? O senhor ia lá, pegava o
produto, levava pra casa, como se aquilo fosse uma
coisa completamente normal?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Não, não é
. '?aSSIm, ne.
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o SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Tinha nota fiscal do produto quo o senhor
transportava?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Não, se
nhor.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten·
court) - Tinha controle de segurança?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Não, se·
nhor.

O SR. COORDENADOR (Deputado !Luiz Bitten·
court) - Tinha alerta de perigo? '

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Não, se
nhor.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten·
court) - Qual o... qual o volume de produtos o senhor
transportava por dia?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Não, não
era todo dia que eu transportava esses produto.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - E quando o senhor não transportava, o se
nhor trabalhava onde?

OSR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS _. Geralmen·
te, no mesmo local. Nos dois locais.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - O senhor trabalhava também no produto quf
mico, envasando, fazendo o produto químico?

Ó SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Não.
OSR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten

court) - Fazendo o medicamento?
O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Não, não,

senhor.
O SR. COORDENADOR (Deputadol Luiz Bitten·

court) - Como é que o senhor sabia que era produto
pra emagrecer?

O SR. ~LCIO PEREIRA MARTIN~~ - Ele que
me falava que era.

OSR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten·
court) - Mas o senhor disse que não sabia o que que
osenhor tava transportando.

O SR. éLCIO PEREIRA MARTINS; - Não lem
bro se eu falei isso.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - O senhor transportou antibióticI)? Tetracicli·
~9?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINE» - Não, não
,me lembro.

O SR. COORDENADOR (Deputad/) Luiz Bitten
court) - Qual a diferença de uma cápsula de tetracicli
na pra uma cápsula de um remédio de E1magrecer?

o SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - O de ema·
grecer, que eu lembro, a diferença... não sei. O tama
nho?

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz 8itten
court) - Durante quanto tempo você fez esse traba
lho?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Durante
mais ou menos um ano e pouco.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
O senhor afirmou lá no... no depoimento que o senhor
deu à Polfcia Civil, lá em Uberlândia, que também le
vava os produtos para a transportadoras, para serem
distribufdos. Certo?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Certo.
OSR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES

Queria saber: qual era a destinação? Distribura pra
quem? Pra quem eram enviados esses produtos?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Olha, eu
pegava a mercadoria, despachava na transportadora,
mas eu não me lembro assim pra quem, pra quem
que era assim, pra qual destino era, né? Não lembro.

OSR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Com que freqüência o senhor levava esses produtos
para atransportadora? Era... quantas vezes pordia...

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Não, uma
vez por dia. Não mais.

OSR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
O senhor disse também, lá no termo de declaração,
que tem conhecimento que os remédios são... são ir·
regulares, mas não sabe que são falsos. Então, o se
nhor sabia? O senhor confirma essa declaração que
o senhor deu perante a Polícia Civil? O senhor tinha
conhecimento que os... que os medicamentos eram
irregulares, mas que não sabia que eram falsos?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - É, sim.
OSR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES

Se era irregular, por que que o senhor então não de
nunciou? Continuou trabalhando para a Sra. Genilda?

O SR. ÉLCIO PERE~RA MARTINS - Eu não sei
responder pro senhor.

OSR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Essa... esse produto lá, eles tinham.... que relação
que mantinha esse produto fabricado com a Quimio
terápioa e com a Sidone?

OSR. éLCIO PEREIRA MARTINS - Nenhuma.
O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES

Nenhuma?
OSR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS- Nenhuma.
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o SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Embora seja a Dona Genilda esposa de Eduardo, que
é proprietário da Quimioterápica e da Sidone, mas
não havia nenhum vínculo na fabricação desses pró
dutos com... com essas duas empresas?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Não, se
nhor.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Quer dizer que nenhum desses produtos fabricados
lá eram remetidos pra essas duas empresas?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Não, se
, nhor.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES-
Era eram sempre entregues para serem... pra ou-
tra .

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Isso. Era
sempre na... naquela casa, né, que eu mencionei, né?
De lá distribuía.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Pra essas empresas que o senhor não lembra...

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Não, é. Aí,
já não... despachava na transportadora, já não lembro
mais pra.... pra quem...

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
O senhor falou pro Deputado que o senhor ficou mais
ou menos urp ano trabalhando na Chácara Panora
ma?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Mais ou
menos. Isso.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Nesse período, era o senhor e mais quantos? Mais
quantas pessoas trabalhavam lá...

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Mais...
O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES

...manipulando esses medicamentos?
O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Que mani

pulavam, mais uns três.
O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES

Qual era a produção assim diária, mais ou menos,
de... de... de produtos, desses produtos? Qual era a
produção, o volume diário de produção?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Olha, não
sei falar pro senhor, não.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Eram caixas?

O SR. 'ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Caixas?
O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES

É, o senhor fazia produto em... líquido, em cápsula,
em drágeas? '

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Ah...
O SR. PAULO lARSO DE OLIVEIRA GOMES

Quero ter uma idéia do volume que era produzido por
dia.

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Não, o vo
lume eu não sei falar pro senhor. Mas era líquido, né,
e cápsulas. Esses dois.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - A chácara... é... onde o senhor buscava mer
cadoria, ela tinha uma nítida característica de uma
unidade que estava funcionando clandestina. O muro
era alto, as janelas eram fechadas. Osenhor percebia
isso?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Perce.bi
que tinha o m~ro, né? Porém, não... não toda fechada,
né? Só um lado, de frente.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bit
tencourt) - O senhor sabia que era uma atividade
clandestina? Tinha consciência disso?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Eu tinha,
até o ponto...

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Tinha ou não tinha?

OSR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Por favor, a
pergunta de novo.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Osenhor tinha consciência que era uma ativi
dade clandestina? A cidade inteira sabia que o senhor
estava fazendo aquele trabalho lá?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - É... não.
O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten

court) - Era escondido?
O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Era, né?
O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten

court) - Tinha recomendação pra... pra fazer o traba
lho escondido? A Dona Genilda recomendava que
fosse feito escondido o transporte do produto?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Era. Tinha
que ser, sim.

OSR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Tinha que ser escondido?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - É, porque
não tinha nota, né. Falava assim...

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Quais as outras orientações que o senhor re-
cebia pra transportar esse produto? .

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Não, não
tinha orientação. Era... era transportar. Não tinha ori-
entação assim... '
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o SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - A Kombi, era você que dirigia?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS •• Era.
O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten

court) - Sempre você, ou tinha algum auxiliar?
O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Não, s6

eu.
o SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRJI. GOMES

Ouetia.faJar:..com a Dona GeniIda. Dona G,enilda... é...
eu queria que a senhora me dissesse assim... qual foi
a participação da senhora, realmente, nes:se episódio
agora relatado pelo Sr. Élcio, em relação à contrata
ção dele e à fabricação desses produtoEI dentro da
Chácara Panorama?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - É, ele
não disse que foi contratado por mim, não. Ele falou
que eu mandava ele, né? Certo?

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRJ~ GOMES
Tá. E quem contratou-efe?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANIGEL - Tá?
Ele s6... né? Você não perguntou para ele quem foi
que contratou.

O SR. PAULO TARSO DE OLlVEIRJl GOMES
Sim, ele confirmou que foi a senhora...

A SRA. GENILDA PEREIRA RANIGEL - Se
você quiser perguntar, pode perguntar.

O SR. PAULO TARSO DE OLlVEIRJl GOMES
Ele confirmou que foi a senhora que contlratou.

A SRA. GENILDA PEREIRA RANClEL - Não.
Eu não ouvi isso dele, não.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRJl GOMES
Quem contratou o senhor? Aperta, por favor, o...

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Quem contratou o senhor?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS •• Carlos Au
gusto.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Quem dava o dinheiro para o senhor? O se
nhor recebia de quem?

O SR. éLCIO PEREIRA MARTINS •• Eu recebia
bancário, conta.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Quem é que depositava o dinheÍl'o?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS·· Não sei in
formar pro senhor. Ele tava na minha conta.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Nunca teve a curiosidade de saber quem é
que depositava 500 reais na sua conta, todo mês?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Uai, o Car:'
los, né? Eu imagino...

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten·
court) - Sem carteira assinada, sem garantia traba
lhista, recebendo uma ordem de uma terceira pessoa,
fazer um serviço sem nenhuma certeza, nenhuma ga
rantia? Todo mês funcionava assim?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Sim.
OSR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES

O senhor já teve afgum contato pessoal com o Carlos
Augusto?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Já, uma
vez, na contratação.

OSR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Carlos Augusto é a pessoa que alugou a chácara do
Sr. Helvécio, não é isso?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - É, isso.

OSR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
E ele fazia depósito todo mês pro senhor, e o senhor
não teve mais contato com ele, desde a contratação?

O SR. ÉLCIO PEREIRA MARTINS - Não; con
tato assim, não.

OSR. PAULO lARSO DE OLIVEIRA GOMES
Té. Então, Dona Genilda... é... a senhora ordenava
que eles fizessem o trabalho, né?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - É, o
Carlos... ele, né? Eu fui indicada pro Carlos, através
do meu cunhado. Eu tava passando uma dificuldade,
assim, com meu marido, né, que a gente, infelizmen
te, não dá muito certo, e eu tava assim separada.
Inclusive, no meu depoimento tem um endereço que
não... não é o meu endereço, porque naqueles dias eu
me encontrava naquele endereço. Então... é... eu falei
pro Helvécio que eu tava precisando trabalhar, né?
Nunca dei certo pra trabalhar junto com meu marido,
né? E antes eu tive uma confecção e não tava dando
certo. E aí a gente tava separado, eu passando uma
dificuldade muito grande, né, financeira e também,
né, com o relacionamento. Aí, eu falei pro Helvécio
que eu tava precisando trabalhar, né? Um dia eu falei
isso para ele. Aí, ele me indicou pra esse Carlos, né?
E eu, como eu tava desempregada, né, e preciso tra-
balhar, aí ele marcou então comigo, né, de de se en-
contrar, então, né? Ecomo era amigo dele ele disse,
né, que conhecia e tal essa pessoa que quis alugar a
chácara, né, e tal, e aí então eu fui nesse endereço, e
ele me contratou pra ajudar ele, né?

O SR. PAULO lARSO DE OLIVEIRA GOMES
O Carlos Augusto?
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A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - E.
Mas, na ausência dele, eu passava as ordens que já
me eram passadas antes, né? É que... ele... ele me fa
lava: "Olha, eu tô mandando isso e isso", né? Ele me
telefonava todos os dias, né, e ele... quando ele ia em
Uberlândia, ele ia mais aos sábados também. Ele ti
nha as chaves, né, e tudo, né?

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Quer dizer que tudo que acontecia lá, na manipulação
de medicamento na chácara, era decorrente de or
dem do.. do Carlos Augusto?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - É, por
que não havia... É. Na chácara... eu fui uma vez nessa
chácara, né? Então, ele falava: "Olha, eu tô mandan
do isso e isso", né? Então, ele passava as coordena
das e a gent~ fazia.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Edepois que os produtos estavam prontos, a senhora
mandava que o Sr. Elcio despachasse os produtos?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - É, aí
eu fãlava: uÉ1cro~ô~ls-s-o-aqur, -né, é para isso e-isso,
né? Elcio, despachar, né?" Então...

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Epara onde que esses produtos iriam normalmente?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Ué,
ele passava já... é... eu tinha o fax automático, né,
onde eu recebia os pedidos e...

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
A senhora recebia os pedidos via fax?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - É, via
fax; fax automático. Eu não atendia o fax.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
E aí fazia a embalagem e mandava entregar à trans
portadora?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - E, en
tregava na transportadora já direto para o cliente, né?
Eu não tinha... ' '

OSR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
E esses clientes ficavam aonde? Em que cidade?

A SRA'. GENILDA PEREIRA RANGEL - Ah, eu
não me recordo, né? Vários clientes. Assim, de me
mória, eu não me recordo, não.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Mas a maioria vinha da onde, de outros estados?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEl- E, ou
tros estados;·a maioria.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
E quanto é que o Carlos pagava para a senhora, por
mês, para a senhora...

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Seis
centos reais.

OSR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Seiscentos reais?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - É.
OSR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES

Então, a senhora, lá, no caso, gerenciava toda essa
parte a mando de Carlos Augusto?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - E.
Não, lá não era assim gerenciava Na chácara, por
exemplo, não tinha ninguém assim Era... né, eu pas-
sava o serviço... Ele me passava, eu passava pra fren
te.

OSR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
E a senhora também afirma que não havia nenhuma
ligação da manipulação desses produtos com a Qui
mioterápica e a Sidone?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Não,
de jeito nenhum.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) --Quem-pagava-aCGnta-de energia elé.trica da
chácara?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Não,
eu passava tudo pra ele, os valores, né, direitinho, e
ele deixava pra gente pagar.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Como é que a senhora passava pra ele?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Como
é que eu passava? Pelo telefone; quando ele ia lá, no
sábado. Mesmo durante a semana, ele já foi lá algu
mas vezes.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - E quem é que dava ordem operacional na
chácara? A dosagem, o tipo de produto que era pra
ser feito?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Ele
passava tudo, tudo direitinho, porque o produto já vi
nha pronto. Era só colocar, né? Era só envasar.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - O produto vinha pronto de onde?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Vinha
de São Paulo.

O SR~ COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Quem que entregava o produto lá na chácara,
a senhora sabe?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Não. O
Élcio pegava na transportadora. Ele avisava que esta
va mandando o produto, e o Elcio buscava, né? Aí,
eu... eu ligava... eu avisava pro Élcio que o produto
tava chegando, né, e às vezes... tinha vezes que a
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gente nem trabalhava, porque às vezes não tinha ser
viço.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Quantas pessoas trabalhavam na chácara?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANI~EL - Na
chácara, três, mais o Élcio, né, que... O Élc:io não tra
balhava lá. Ele ia lá s6, de vez em quando, pra buscar,
pra levar, né?

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - A
senhora nunca reparou o nome de um reml~tente des
sa mercadoria lá pra chácara?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGE:L - Do re
metente?

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUI;)PO - É.
A SRA. GENILDA PEREIRA RANGE:L - Não, o

remetente... ele mandava as notas no nome da Bea
uty... da Beauty, né, ele mandava as notas. Vinha pela
Beauty... Beauty Brasil.

OSR. DEPUTADO FERNANDO ZUF'PO - Só?
A SRA. GENILDA PEREIRA RANGIEL - Só.
O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Não

apareceu, em nenhum momento, o nome dle um outro
remetente diferente?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGIEL - Não.
O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO 

Sempre a Beauty?
A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Sem

pre a Beauty. Era ele quem enviava, não era... não era
a...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZlJPPO - E,
pelos comentários, a senhora sabia que is~;o vinha de
outros lugares também. Quais os comentários, aí, a
boca pequena? Lá dentro da empresa não se comen
tava?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGI:L - Não, a
gente pensava que ele tinha o laboratório, né, eman
dava pra nós, pronto, pra gente fazer a distribuição. A
gente pensava assim, porque ele também comprava
outros medicamentos de outras empresas também,
né, e enviava pra gente.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUIPPO - Mas
a senhora sabia que o Carlos não era o proprietário
da empresa?

A SRA. GENILDA PEREIRA RAN<:aEL - Não,
sabia que era ele. Era ele o proprietário.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUIPPO - Sa
bia que era ele?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Fui
contratada por ele.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO-";E éfe'
pagava o seu salário... ,

A SRA. GENll.,DA PEREIRA RANGEL - EI&-se
apresentou como, né... Hã?

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO -- Ele
pagava o seu salário de que maneira? Ele te dava o
dinheircrtodo mês?-

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Depó
sito bancário também.

OSR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Tam
bém depositava, na sua, conta?

A SBA.-GENILDA PEREIRA-RANGEL;.. É.
O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - E

nenhuma... Quanto tempo a senhora trabaLhºuJá? _
A SRA.-GENILOÃ-PEREIRA RANGEL - Mais

ou menos uns oito, nove meses, mais ou menos.
O SR. DEPUrADO-FERNANDO ZUPPO --Enf

nenhum momento, nesses nove meses, houve a err·"
tregB: do dinheiro' na sua mão?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Não.
9_ .SR._ J~EeUTADO- .F:-ERNANDO- zUPPO-....

Sempre através de depósito bancário?
A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Sem-

pre.
O SR.-f)J:PtiTADO-EERNANDO ZU'PPO - E-es

outros-funcionários, era o mesmo procedimento?
~LSBA. GENILDA--PER-EIRA RANGEL-;;;.-A

mesma coisa. Eu pegava... eu passava, né, o número
da conta, eu via onde a pessoa tinha conta e passava
pra ele o número de conta, né? E ele nunca... nunca
atrasou com a gente, sempre ele pagava direninho
mesmo. Por isso que, né, no caso, o Élcio... Todo mun
do confiava, porque ele pagava direitinho mesmo, né?
A gente... O emprego tá difícil. Todo-fllunde-aehava
que era um emprego como outro qualquer, né? Um
emprego.

O SR. DEPU"fÃOO-FERNANDO-ZUPP'o-":-Sei.
Ea senhora,-depois de embalado, depoisde-prontc),a
senhora mandava-prã-õnâã-esse produto?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Não,
aí ele já passava os fax, né, com os-endereçus-pra
gente já mandar, já distribuir. ,

O SR.- OEPUTADO FERNANDO'- ZUP-PO 
Mandava pelo correio? ,,

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Não,
pela transportadora.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUflPO..--Pela
transportadora? ,.

A SRA'.-GENILDA PEREIRA RANdEL - ~.
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·'0 SR: DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - A
transpon~p....o(a.era-Uma distribuidora só de medica-

o .mentos, ou ela...
A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Não,

não. Em qualquer trEinsportadora que fizesse aquela
região, a gente ia lá e colocav~, né?

a-sR; COORDEflADOR (Deputado Luiz Sitten
cou.rt) - O Sr. Marcelo Correa quem é?

O SR.-MARCELO-CORREA DA SILVA - Sou
eu.

o SR. PAULO l'ARSO DE OLIVEIRA GOMES
Seu-Marcelo, o senil<ir também trabalhava lá como
empacotadot, né?

O SR. MARCELO C.ORREA DA SILVA - Traba
lhava.

b SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Lá na chácara?-

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - Sim.
, .

-O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES-
E o senhor foi contratado por quem?

O-sR.-MARC-ELO·CORREA DA SILVA - A Ge
nilda me indicou, né? Pediu pra mim ir, aí eu fui, no
mesmo dia já comecei a trabalhar.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
É? E quanto· é-que o senhor recebia por mês?

O SR. MARCELO CPRREA DA SILVA - Tre
-zentosTeais:'

O SR. PAÜLO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Trezentos reais?

O SR. MARCELO CORREA DÀ SILVA - Tre
zentos reais.

O SR. PAULO fARSO DE OLIVEIRA GOMES
O senhor conhece D-Sr.-Augusto?

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - O Car
los?

-o SR. PAULOTARSO DE OLIVEIRA GOMES-

o SR. 'MARCELO CORREA DA SILVA - Não.
O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES

Nunca viu?
O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - Não.

B:rentreiná pOllce·tempo, né? Naquela época, eu en
trei... parece que tinha quatro meseS só que eu estava
trabalhando. o •

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
.:rã. E, aléill-"de-efleapsular os remédios e embalar,
que outra ajividade o senhor exercia lá na chácara?

O SR;'M~FtçeLO CORREA DA SILVA - Antes?

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Não, lá, quando o senhor trabalhava lá na... pra Dona
Genilda, lá na chácara.

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - Não,
eu só fazia só isSQ mesmo, né? Eu trabalhava na en
capsuladeira. Às vezes, eu ajudava eles embalar, em
pacotar os remédios, né?

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Sitten
court) - Quantas pessoas !~ª,balhavam lá com você?

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - Eu e
mais dois. Mais... mais deis rapazes.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Faziam o que os outros dois?

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - Tam-
benftrabalhavam-Iá.:. .

O SR. COQflDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Quantas máquinas tinham lá?

..o-Sft MARCELO 'COAFfEÃ DA SILVA - Três.
O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Sitten

court) - E_trabalhava cada'um numa máquina, ou os
três numa máq!JjnaJ36.?

O 5B. MARCELO CORREA DA SILVA - Não,
é... nem sempre trabalhavam todos, né, porque, às
vezes, o produto era pouco pra fazer, né? Então, nem
sempre tavá todo mundo trabalhando.

O SR,._COORDENADOR (IJeputado Luiz Sitten
court) :.:.E quais eram os produtos que vocês faziam
lá?

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - Ah,
isso aí, eu não sei, né? Já mandaram pronto, né? le
vavam pronto nós'tonéis, né, e eles falavam pra eu
passar na máquina. Eu passava na máquina, na en·
capsuladeira.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - E você tinha recomendação de não comentar
o que você fazia lá, com outras pessoas?

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - É tive,
mas eu acho que deve ser pra sonegar imposto, fugir,
deve ser diss().l.pra sonegar imposto, porque eu acho
que não era... nãcr'corriá risco de ser ilegal, porque o
ambiente, lá, eu acho-que... a gente trabalhava num
setor todos os dias. Era limpado, entendeu?

O SR. PAULO TARSa DE 'OLIVEIRA GOMES
Sim, mas sonegar impesto-é uma a!ividade ilegal, né? '
O senhor não sabia diss~ tam.llém?

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - É, ile-
gal.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Mas
o senhor tinha consciência de que os remédios eram'
falsificados?
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o SR. MARCELO CORREA DA SIl.VA - Não...
Ar, no... no depoimento...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Não,
sabia ou não sabia?

O SR. MARCELO CORREA DA SIILVA - ...no
depoimento, eu falei, né?

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Não,
mas, olhe, eu queria que o senhor soubes.se que o se
nhor tá... o senhor jurou aqui falar a verdade.

O SR. MARCELO CORREA DA SIl.VA - Eu fa-
lei.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZlIPPO - Pior
do que o que o senhor fez é se o senhor mentir aqui.

O SR. MARCELO CORREA DA SII_VA - Sim.
O SR. DEPUTADO FERNANDO ZIUPPO - Ar,

complica sua vida. Então, eu quero que 00 senhor fale
a verdade. Isso pode lhe ajudar.

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - Que
eu falei que eles eram falsos, eu falei, mas; o delegado
que estava lá no julgamento, ele falou: "Esses produ
tos aqui são falsos?" E eu estava com bastante medo,
né, de acontecer alguma coisa de mau comigo, eu fa
lei que era, confirmei com o delegado, com o seu de
legado.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO 
Bom, eram falsos? O senhor tinha conhl~cimento de
que eram falsificados ou não?

O SR. MARCELO CORREA DA SIILVA - Não,
eu não sou... Conhecimento, eu não tinha, né, por
que...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO 
Então? Eu quero que o senhor seja objetivo.

O SR. MARCELO CORREA DA SIILVA - Sim.
O SR. DEPUTADO FERNANDO ~~UPPO - O

senhor sabe? O senhor sabia ou não sabia?
O SR. MARCELO CORREA DA SIILVA - Não,

totalmente, eu não sabia, não.
O SR. DEPUTADO FERNANDO ZlIPPO - Mas

como é que é pra saber parcialmente?
O SR. MARCELO CORREA DA SII~VA - Ar, eu

não sei.
O SR. DEPUTADO FERNANDO ZILJPPO - Por

que que a...
O SR. MARCELO CORREA DA SIILVA - Você

me apertou.
O SR. DEPUTADO FERNANDO ZILJPPO - Por

que que a Genilda pediu pro senhor não jialar pra nin
guém o que o senhor fazia?

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - Pois é.
Eu acho que é devido isso.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO--:": O
que que ela falou pro senhor? Ela chamou você lá
num canto, falou: olhe... O que que ela disse?

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - Ar, eu
não me recordo.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - O
senhor não se lembra?

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - Não.
Com certeza, não.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Mas
o senhor se recorda que eram falsificados os medica
mentos?

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - Bom,
que eles falaram que é, é, mas eu não posso dizer se
eles são falsos.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO 
Quem que falou? Quem que falou pra você que era?
Quem falou pro senhor que era?

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - O de·
legado.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - O
delegado falou?

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - Não, o
pessoal que tava fazendo o depoimento lá. Eu não sei
quem que era. Eles falaram...

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Quem eram as pessoas que entravam e safam da
chácara, durante esse perrodo que o senhor traba
lhou lá?

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - O
Élcio. Que eu via era o Élcio.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
O Sr. Helvécio teve alguma vez na chácara?

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - Nunca
vi.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
E o Carlos Augusto também não?

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - Nunca
vi ele. Nunca vi.

O SR. PAU~O TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Quer dizerque, de todas as pessoas que trabalhavam
na chácara...

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA 
Como?

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
De todas as pessoas que, de alguma fórma, estive-
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ram na chácara, o senhor só via o Seu Élcio? Só o
Seu Élcio esteve lá?

O SR. MARCELO CORREA DA SILVA - Que
eu vi, era o Élcio, o Sr. Élcio, que ia lá pra levar os pro
dutos pra gente. A gente fazia o que era pedido.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Eu s6 queria que a Dona Genilda me respon
desse uma pergunta: quem vendia os produtos fabri
cadoslá?

A SRA. GENILDA -PEREIRA RANGEL - Quem
vendia?

O SR. COORDIj:NADOR (Deputado Luiz Bitten-
court) - É. ,

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - N~o,

aí, as vendas era com o Carlos. Eu não...

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - E esse conjunto aqui de documentos que fo
ram encontrados lá, com endereço, praticamente...
milhares de farmácias e dragarias em todo o. ~is?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - É, que
ele passava, né, pra lá os endereços.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Mas esse telefone aqui não é o telefone de
lá?'

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Da
onde?

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - De Uberlândia?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - É.
'.'

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Mas ele não ficava lá, como é que ele ficava
telefonando pras farmácias?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Não,
ele passava... ele passava o telefone pras farmácias.

OSR~ COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - E quem atendia o telefone lá?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - O fax
era automático, eu já 'disse. Eu recebia os pedidos,
né? As informações eram todas por fax.

, ' .' 'i, '

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten-
court) - Mas quem confirmava o p~dido?

,- '~ , '

A S~~. GENILDA ,PEREIRA ,RANGEL - Quem
confirmava? .

O S~,-COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten-
court) - É. .

A SRA. GENILDA P~REIRA RANGEL :- Não,
ele já cheg~va confirmado já. .,

OSR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) -'PorqúE(nãe) existe uma operação automática
nesse sentido.

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Hã.
O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten

court) - A senhora tem que convir comigo que, por
mais que a gente tenha boa vontade, nós não vamos
acreditar nisso. .

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Claro.
O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten

court) - Que existe uma indústria funcionando auto
maticamente.

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Não,
mas ele ficava por conta. Ele tinha...

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Nem as maiores empresas do Brasil conse
guem funcionar automaticamente, até porque esse
tipo de comercialização, de negociação... ela passa
por um contato enorme. Nós ouvimos aqui as maiores
multin-acionais etOPaís;-as-m-aiores ãistribuidoras, as
maiores redes de farmácia. Todas elas têm centenas
de funcionários' trabalhando nessa intermediação de
vendas. Agora, como é que conseguiu desenvolver
um sistema onde ninguém entra no sistema, é tudo
automático?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Não,
não disse tudo automático. Eu recebia assim, né, des
sa forma. Agora, né, vendas... isso aí não era comigo.
O meu serviço era aquele. Era somente, né, organizar
as entregas.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Mas por que os pedidos ou as conversas tele
fônicas eram direcionados pro telefone de Uberlân
dia? Quem que usava o telefone em Uberlândia?

A SRA. GENILDA PEREIRA RANGEL - Quem
usava otelefone de Uberlândia? Não, eu usava o tele
fone. Eu usava o telefone. Às vezes, eu ligava pra ele,
às vezes ligava prum cliente pra, né, pra confirmar,
mas eu não fazia a venda. Sobre vendas, é com ele,
não é comigp.

OSR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Eu tenho uma'pergunta pro Seu Eduardo. Seu Eduar
do, quantas empresas, no total, o senhor tem partici
pação acionária, proprietária?

O SR. EDUARDO BRASILEIRO DE MIRANDA
RANGEL - Duas.
'- -

OSR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES-
Quais são essas empresas?

O SR. EDUARDO BRASILEIRO DE MIRANDA
RANGEL - A Quimioterápica e a Sidone.
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ºSR. PAULO TARSO DE OLIVEIRJ\ GOMES
E O Instituto Farmacêutico Emmanuel?

--õ saEDUARDO BRASILEIRO DE MIRANDA
RANGEL - Não.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRJ\ GOMES 
Não tá no seu nome?

O SR. EDUARDO BRASILEIRO DE: MIRANDA
RANGEL - Não.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRJ~ GOMES
Eu tenho a informação queusenhorcunsta comaSó
cio desse Instituto Farmacêutico Emmanuel Ltda.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PAULO-TAFiso DE OLIVEIRJ\ GOMES

Pode.
O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA

RANGEL - O Instituto Farmacêutico Emmanuel, ele
foi iniciado em 96, em janeiro... em março de 96, na
Rua São Januário, 712. Então, posteriormente, no
~nõ seJlUlnt~nQs_ªdgjJirimos.a~uimioterápica.-a.eJe

!(~Lº~sativado, não foi trabalhado, não foi feito nada
pelo Instituto Farmacêutico Emmanuel. I~em inscri
_çao esfadual não havia. Então, no lugar dele, na... na
BuaSãb Januário,- -7-1~ -aeRde é a Quimioterápica
hoje, era o Instituto Farmacêutico Emmanuel. Então,
ele foi dado baixa. Não funcionou nem um dia.

O-SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRj~ GOMES
-Seu Eduardo, a gente percebe aqui que o Seu Helvé
cio, que é seu irmão, né, é a pessoa que sabe todos
os detalhes a respeito de todo esse problelma lá. Ago
ra, por que que ele não consta como proprietário nas
empresas em nenhum momento? Só consta o nome
ao senhõr ou do Valter Peracchi, ou da empresa liga
da ao Valter?

O SR. EDUARDO BRASILEIRO DE: MIRANDA
RANGEL- - U~, porque eu tinha comprado a... tinha
comprado dele. Eu e minha mãe, certo? Eu investi.
Achei que era um bom negócio. Aí, pus.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIBA GOMES
- Mãs, além de o senhor ser o proprietário, o senhor
tem- alguma...

O SR. EDUARDO BRASILEIRO DE! MIRANDA
RANGEL - Não, mas eu sou proprietário, mas eu não
1ícava-!á tomando conta, lá, assim, seis, oito horas por
dia, não. Eu tinha outras coisas pra fazer também.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRJ~ GOMES
Quer dizer que quem realmente comanda as empre
sas é o seu irmão?

O SR. EDUARDO BRASILEIRO DE: MIRANDA
RANGEL - Era o... É.

OSR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
O senhor só consta como proprietário mais pro for
ma?

O SR. EDUARDO BRASILEIRO DE MIRANDA
RANGEL - Isso.

OSR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Equanto é que ele recebe de pro labore pra trabalhar
nessas empresas?

O SR. EDUARDO BRASILEIRO DE MIRANDA
RANGEL -etha-.-3anto-que vendia, ele pegava-uma
pequena porcentagem, assim...

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
O senhor não sabe nada do que acontecia na empre
sa? O senhor... o senhor não sabe quanto pagava,
quanto a empresa tinha de lucro?

O SR. EDUARDO BRASILEIRO DE MIRANDA
RANGEL - Não, lucro ele não tinha muito lucro não,
porque ele tava começando agora, certo?

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Quanto que o-senhor pagou na empresa?

O SR. EDUARDO BRASILEIRO DE MIRAND"
RANGEL - Paguei 35 mil.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Equal que é o-retorno que o senhor esperava
ter da empresa?

O SR. EDUARDO-BRASILEIRO DE MIRANDA
RANGEL - Uai, muito. O retorno era muito, né? Espe
rava, assim, a longo tempo, né?

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Qual era o valor. que o senhor pagava ao Hel
vécio, né? Eduardo, né, seu irmão?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Helvécio, Hetvé_cio.

O SR. COORDENAO_OR (Deputado Luiz Bitten·
court) - Qual que era ovalor da retirada dele lá na em
presa?

O SR. EDUARDO BRASILEIRO DE MIRANDA
RANGEL - Pro labore?

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - É.

O SR. EDUARDO BRASILEIRO- DE MIRANDA
RANGEL - Era uns 350, 400. Não sei.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten·
court) - O senhor confirma isso?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - O Eduardo ficava mais... trabalhava mais
na fazenda, 'ali perto de Uberlândia. Ent~9, quemio
mava conta na empresa era eu mesmo. Então, eu ti·
nha a retirada de acordo com as vendas de que tinha
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mesmo, né? Então, não tinha uma quantidade certa.
E nós, como irmãos, nós temos uma ligação muito
grande. Assim, é muito ligado um ao outro. Então, nós
confiamos muito um no outro. Eu confio muito no Edu
ardo, né?I;u acho que o Eduardo confia em mim tàm
bém. Então, surgiu essa oportunidade de... de... de
nós estarmos juntos nessa caminhada. Mas quem re
almente administra sou eu mesmo.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitien
court) - E qual é o valor do faturamento que vocês ti
nham lá? Semanal, mensal, quinzenal? Como é que

. era o controle?
O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA

RANGEL - Na Quimioterápica, o faturamento?
O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitien

court) - Nas duas, na Sidone e na Quimioterápica.
O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA

RANGEL - Por exemplo, na Quimioterápica, a em
presa, ela tinha poucos produtos, e ela estava aos
poucos colocando no mercado alguns produtos.
Então, ela não tinha um faturamento muito grande,
né? E...

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitien
court) - Qual o valor?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Às vezes... Por semana? Oito mil, 10 mil
por semana, mais ou menos. Agora, depois que deu
problema, que surgiu um tanto de pedido de produtos
antimaláricos, que, no Brasil, só ela que tem, pratica
mente. Então...

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitien
court) - Qual produto?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Sulfato de quinino, difosfato de puroquina,
primaquina e alguns outros produtos também. Anti
maláricos são esses três.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitien
court) - Qual era o principal produto que você fabrica
vaiá?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Na Quimioterápica? Na Quimioterápica,
nós Unhamos... é... já doze produtos... é...

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitien
court) - O principal. O carro-chefe de vendas.

O S~. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Ela foi liberada no dia 23 de abril do ano
passado. Então, ela estava iniciando. Vendia, assim,
dipirona... q Vermilen, nós vendemos pra Prefeitura
de Belém ,20 mil frascos. Depois, eles pediram mais
30 mil frascos do Vermilen. É um vermífugo. E recebe-

mos pedidos também do Governo-eto Amazonas" da_
alguns produtos também do Amapá. Depois, o pro
blema...-em jaReiro.--Então.--aanossas-vendas,-elas iri
am crescer até o final do ano, no mínimo, 2.000%, o
crescimento delas, porque nós temos oitenta regis
tros e somente doze já estavam com os produtos·aca
bados. Mas, <:lesses doze acabado~riós--nãoctre-ga:

mos a comercializar todos, porque nem deu tempo
né? E, se tiver oportunidade, até posso... poderia
mostrar a... a documeJltaçáGea...

O SR-0600RDENADOR (Deputado LUIZ Blften
court) - Lá na chácara, tinha produto da Quimioterá
pica lá?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Na chácara, segundo consta, .Jinha al-
guns proautosda.-Quimioterápica. '

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitien
court) - Como que esses produtos chegaram lá? Eles
eram fabricados lá?

O SFt. -HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Nós... Não, Já,-não~Na chásara, l'}~oJabrh

cava nada.
O SR•.:c-eéReENADOR (Deputado LUIZBitten

court) - O senhor encomendava, conforme ia preei-
sando?

O ~R. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANQ~,
RANGEL - Não, não. Lá nunca (ininteligível) da'pro
duto nosso. O problema--g-osegUinte:oque-pode ter
acontecido, nós fazemos algumas doações também
de produtos. Alguns produtos nás-doamos-pra... pra...
por exemplo, pra Missão Caioá, no Mato Grosso do
Sul; a Missão (ininteligívelr,'em-Belérrrdo,P.flrá...,_em
Santarém-cro-Pará- também. Então, nós não...

O SR. Cº-ORD_ENADOR (Deputado.L.u~itten

court) - Rótulo também? Porque lá na fabnc.à.eles en
contraram rótu·lo' da QMirnlolerápicae da-Sidone, em
balagem ainda em fase de manipulaÇão, caixas.

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Mas aual é a caixa queJava I~ na... na...
na...

O SR.,DEPlfFADO FERNANDO ZUPPO - Dlpl
rona, tetraciclina, remédios fabricados e embalados
pela Ouimioterápica brasileira.

O SR•.HELVÉCIO MIRADA RANGEL - Mas,
fora da Quimioterápica, nunca foi feito nada.

'0 SR.-DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Mas_
o que estava fazendo isso Já?

O SR. HELVÉCIO MIRADA RANGEL'- Põde
ser que eles compraram da Costa Park. A Costa Park
comprava da Ouimioterápica também, mas' em local
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nenhum que não seja lá, todos os produtos da Quimi
oterápica são feitos...

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Sitten
court) - Mas, segundo a Genilda e o Élcio, lá chegava
só produto pra ser envasado. Não chegava produto de
outro lugar. Por que que tinha esse tipo de produto lá?

A SRA. GENILDA PEREIRA RAt~GEL - Na
chácara? Não, na chácara, eu não sei dlizer pro se
nhor, não. Não é do meu conhecimento, náo. Agora, lá
na rotulação, que é onde eu ficava, tinha lá algumas
dipironas. Não é quantidade grande, não, porque eu
já disse que o Carlos, ele comprava de outras empre
sas também, outras distribuidoras, né?

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRI" GOMES
E tinha dipirona da Quimioterápica?

(Não identificado) - Marcelo.
A SRA. GENILDA PEREIRA RAN(~EL - Tinha

alguma coisinha só. Essas dipironas, porque, assim,
no dia, foi muita atribulação, muita... né? IFoi uma coi
sa, assim, tenebrosa, né? Então, eles falaram que en
controu muita dipirona, né? Nãq,.!á l1ãQ.ti,nh~... Tinha
pouquinha dipirona, que eu, né, me recordo, que eu
acho que essas dipironas... tinha uns moderninhos
pequenininhos, que eu ganhei do meu marido, pra dar
pros meninos, né, que trabalhava comigo. Era pouqui
nha coisa.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Sitten
court) - Deixa eu perguntar pro Marcelo a,qui. Lá fabri
cava produto pra Quimioterápica e pra Sidone?

O SR. MARCELO CORREA DA SII~VA - Não.
O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Sitten

court) - Dipirona?
O SR. MARCELO CORREA DA SIL~A - Nunca

fiz.
O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Sitten

court) - E os outros que trabalhavam com você lá?
O SR. MARCELO CORREA DA SIL:VA - Não, aí

' ..
eu não sei te dizer, né, porque eu cheguei lá pra traba-
lhar e já estavam lá.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Sitten
court) - Você nunca viu rótulo, embalag(~m de outra
empresa lá?

O SR. MARCELO CORREA DA SIILVA - Não.
Não, é... Tinha a tetra, né? Que eu vi. .. a tetra estava
lá, mas, aí, eu não tenho explicação.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRj~ GOMES
Quem que você.. .. o nome da pessoa que o senhor fa
lou aí?

O SR. MARCELO CORREi'. ~)ASIL.VA - Não, a
fala é... que eles encontraram tetra~iclina lá, né? Mas

eu não sei por que estava lá. Aí, eu não tenho como
explicar.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - O fatura
mento do senhor, somado ao do seu irmão, dava
quanto por mês?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - O faturamento, por mês, da Quimioterápi
ca?

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - É. O se
nhor tinha uma organização, não tinha? Mas está lá
um controle ou num caderno, ou seja lá como for: con
seguimos vender tantos mil reais. Quantos seriam da
Quimioterápica? Ou da Sidone, por exemplo? Já que
há muita confiança, então, estaria, sem dúvida, na
sua mão.

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Certo. O faturamento da Quimioterápica
foi o que eu falei, faturava um... não faturava muita
coisa, né? Seis mil, 10 mil por semana, no máximo. E
da Sidone era um pouco mais.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Quanto
esse mais?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Poderia ser, por semana, quiçá 10 mil, 12
mil por semana. Não tenho aqui esse número em
mãos aqui.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Daria en
tão... A Sidone daria um faturamento de 48 mil; e o se
nhor, cerca de 25, 26 mil. Somaria 74, 75 mil rea
is/mês de... O controle não era do senhor?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Até o final do ano passado, era meu, o da
Sidone. Depois, passou pro Valter Peracchi. Mas... é...
eu não tenho aqui, exatamente, o faturamento de
quanto que era da Sidoné. Eu posso lhe afirmar...

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Mas o se
nhor já deu uma noção: cerca de 48 mil reais/mês.

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Talvez nem isso...

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - A folha de
pagamento da Sidone era quanto? Quantos funcioná
rios vocês tinham?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - A Sidone tinha... não tinha muitos funcio
nários. Tinha farmacêutico, tinha o pessoal que enva
sava...

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA'- Que era o
senhor que cuidava, sem dúvida, pela informação e
pela confiança. Quanto o senhor cuidava, o senhor ti
nha quantos funcionários por sua conta lá?
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o SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - A Sidone...

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - O 1rmão
cuidava da fazenda;- segundo o senhor me falou.

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Na Sidone, quantes "funcionários tinha?

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - É.
O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA

RANGEL - Lá mesmo tinha uns... tintia o farmacêuti
co, tinha o pessoal que envasava o produto da lim
peza. Então tintia ... Não tinha meia dúzia de funciõ
nários, não.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Custava
quanto esses funcionários, por mês?

O SR. HELVÉCIO- ROMEIRO MIRANDA
RANGEL-.....Por mês?

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - É.
O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA

BANGEL - 0 farmacêutico me parece ganhava 800
reais, o pessoal interno em torno de 300 reais, 500
reais, 400 reais por mês; o pessoal da Sidone.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - O senhor
fazia.a-distribuição desse -dinheiro? Ficava na ... em
que conta bancária? Ficava só no seu caixa? Como é
que o senhor trabalhava com isso?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - O senhor fala da Sidone?

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - É.
O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA

RANGEL - A Sidone...
O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA 

Juntamente com a fisioterapeuta, que era do senhor,
não é isso?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Sim.

O SR. DEPUTADQ ~JOSÉ. :SORBA - Vocês
tinham um caixa único? Trabalpavam só dentrQ
dessa...

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL.,.. É, um caixa dela mesrD~, né? Da Sidone
mesmo, o caixa.

O SR•. DÊPUTADO,JOSÉ ~~~BA - O senhor
tinha uma.contabilidade separada? Essa é da Sidone,
essa é da,fisioterapeuta7' .

O ·SR. HELVÉCIO ROMEmO MIRÁNDA
RANGEL - Ah, é sepa~ada. Era conta separada.

O Sa~, DEPUTADO JOSÉ BORBA - O senhor
tem a dech:~ração de renda? Vocês são sócios em fa
zendas também?

O SR. HELVÉClO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Não.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Não? Cada
um tem a sua fazenda, cada um tem sua casa, cada
um tem sua empresa? O senhor tem as suas
declarações de Imposto de Renda separado?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL.- Separadas.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Separado?
O SR. HELvÉCIO ROMEIRO MIRANDA

RANGEL - A fazenda, na verdade, é do meu pai. Não
é nossa, não. Meu pai que permitiu que nós
pudéssemos tocar nela.

O SR. DEP.uTADO FERNANDO ZUPPO - Tem
outras-propriedades, além-da fazendo, ou não?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Tem. Tem terreno. tem cas~.

-o-SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Em
seu nome?

O SR. IIELVÉCIO" lIOMEIRO MIRANDA
RANGEL - No meu- nome.

O SR. DEPUu\óo-FERNANDO ZUPPO - So
mando isso que o Deputado p.&gUAtou ao senhor.
deve dar mais ou menos atum faturamento, entre as
duas, do quê? De um 600, 700 mil reais/ano? Daí
para.cima, né'? O senhor tem isso legalizado? Decla
ração de Imposto de Renda?

O SR. HELVÉCIO ROMElBO MIRANDA
RANGEL - Tem tudo no Imposto de Renda.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - É?
Embora vendesse sem nota, ou senhor vendia com
nota?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Vendia com nota. É.•.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Nota
quente ou nota fria?
. O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Nota quente.

O SR. DEPUTADO_ FERNANDO ZUPPO - É?
O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRAND..A

RANGEL - Nosso materia'l foHudo sempre certinho.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA -Toda a sua
produção o senhor vendia--Gam--nota'f

O SR. DEPUTAD& FERNAI'iDO- ZUPPO 
Como é que faz? O senfior eava-entrada... Como é
que entrava a matéria prima aí?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Não, ela entraw-com-neta-fiscal. Mas éu
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não vou afirmar aqui que toda venda, no caso da
Sidone, eracom no~a fiscal, direitinho.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZlIPPO - E da
Quimioterápica?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Da Quimioterápica, praticamente, toda
venda era con:t nota fiscal.

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Pois é, mas essa...

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA - Então, em
querendo, então, é possível não fazer esse
levantamento?

_ O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Pode fazer.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Vai
dar isso, então?

O SR. HELVécIO ROMEIRO MIRANDA·
RANGEL - Pode fazer o levantamento qualitativo e
quantitativo dos produtos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBAI - Tanto da
sua quanto a do seu irmão?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - É, do estoque. Aliás, foi pedido ~.
Receita.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Sr. Helvécio, a Quimioterápica, ela... é:lntes de se
instalar em Uberlândia, ela tava instalé:lda em que
outro Estado? Em que outra cidade?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA:
RANGEL - A Quimioterápica, ela foi fundada-fl&
cidade do Rio de Janeiro, em 1921. O contrato social.
é de 1930, mas ela iniciou a atividade em 1921.
Inclusive, tem aqui a documentação dela, cue
consta... é... o início da atividade. E.la tem.... Ã
Quimioterápica, na década de 20 ou na década de 8G;=
ela foi uma das dez maiores do Brasil. I::ntão,-até o
advento da 21 Guerra Mundial, ela... ela foi. .. entrou
em decadência. As multinacionais foram tomando
conta do mercado nacional e as empresals nacionais,'
como as mais antigas, por exemplo a Quimioterápica
e o Instituto Campinas, eles foram decaindo. Mas com
muito trabalho, muito esforço, muita dedicação e com
a abertura que o Governo estava dando para os
produtos similares, produtos genéricos, produfõs
simples, então n6s, trabalhando incansavelmente, de
dia e de noite, n6s conseguimos... é... fazermos,
através da nossa farmacêutica, através de consultas,
através de pesquisas em várias enciclopédias e em
vários... é... livros da farmacopéia brasileira, britânica,
americana, n6s fizemos cerca de... de sessenta e

poücos protocolos pro Ministério da Saúde, pagamos
as taxas e tudo mais, e demos entrada, no decorrer
do ano passado todo, no Ministério da Saúde - o ano
atrasado e o ano passado também. Então, n6s
dedicamos muito à formulação de novos produtos,
produtos similares, como diclofenato de sódio, é...
produtos diversos. Tenho aqui a relação de todos
eles. E esses produtos, como eles tinham várias
apresentações... Uns tinham-três, outros tinham

-quatro, às vezes era cápsula, às 'lezes era drágea, às
vezes era 60 ml, às vezes era 10 ml... Então, seriam...
-n6s iríamos ter... esperaríamos que n6s teríamos um
-total de mais de duzentos registros de estudos.
Então, um laborat6rio com cerca de duzentos
registros, bem trabalhado, com muita inteligência,
com muita sabedoria, ele pode dar um faturamento
mensaLde. mais de um milhão -por mês. Ou, quem
sabe, igual ao (inlnteligível), que fatura 20 milhões...
segundo dizem, mais de 20 milhões por mês, e que
não tem d!Jzentos registros. Então, a Quimioterápica,
ela foi tolhida de uma maneira bárbara, uma maneira
muito... muito sofrida, do seu caminho. Então, como
eu estava dizendo, ela teria mais de duzentos
registros, né? E como os produtos nossos, que tem
-no... o aiário farmacêutico tem todos os produtos
quimioterápicos, tem oitenta registros... Então tem
o... fem o DEF(?) também. Tem na revista Kalros,
que é aqu~la' que nos balcões de farmácia todos tem.
Então, tem todos os produtos da Quimioterápica lá.
Pode comparar, por exemplo... os da Quimioterápica

-~ão os mais baratos que tem. A dipirona, ela é
vendida por n6s a 60 centavos. Era-vendida, no caso,
.antes de ser interditada, e as farmácias revendiam,
né, por +,10. Quer dizer, é um absurdo, né? N6s
estávamos sugerindo que eles vendessem a 1,20; no
máximo, a um real. Enquanto êXiste dipirona no
mercado,- que é-v~ndida a 3 reais, 3,50, 2,80, até 4

-reais•.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
O senbor sabia que a Quimioterápica, quando estava
no Alõ' de Janeiro, havia sido interditada por
descumprimento da Portaria 16?

O .SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Ela foi interditada quando o meu tio...
antes do meu tio:.. depois que meu tio... antes dele me
vendê-Ia, pelo fato que, segundo ele me disse, que a
-vigilância do Rio de Janeiro tava fazendo inspeção
-em todos os laborat6rios do Rio de Janeiro. Aliás, era
em todo o Brasil. Foi -üm~frevisão que houve há uns
quatro .anos atrás, muito rigorosa. Então, todos os
laborat6rios naquela época, tinham que se adequar
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às novas leis, às novas exigências. Então tinha qlJe,
por exemplo, ter todo o cumprimento de nórmas, que
ela não tinha nas instalações. Por exemplo, as
paredes abauladas etc. Então, com isso, o... a divisão
de... de aviso do Rio de Janeiro, eles interditaram lá,
pra cumprimento de norma, pra que faça uma nova...
uma modificação de.. ,'(de... de local. Então, realmente
..eu. soube disso mesmo, porque ele... Aliás, até ele
vendeu por isso, porque ele ficou muito desesperado,
ele não tinha recurso financeiro, o meu tio Nilson
Peracchi... Então, há cerca de três anos atrás... então
houve esse problema realmente; ele tinha que
adequar. Como ele não tinha recurso para remodelar
o prédio dele lá, então foi que ele vendeu a um preço
muito irrisório a Ouimioterápica. Ouase que deu pra
nós a Ouimioterápica, porque ele não tinha recursos
realmente prá mudar o que tinha que fazer.

..Q.BR. DEPUTADO FERNANDO ZUPP_O -Isso
foi em que ano?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Foi em 96, 97 parece. Nós transferimos
para Uberlândia.

O SR. PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES
Porque é estranho, porque a Medwil também teve
problema em São Paulo e foi transferida pra
Uberlândia; à Ouimioterápica teve problema no RlQ,_
foi interditada, foi transferida' pra Uberlândia. Então,
parece que essas empresas vão tendo problema nos
Estados e vão pra Uberlândia, porque lá... (Risos.)

O SR.'-- HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Não, a Medwil não foi transferida para
Uberlândia. Ela não chegou a ser ... não chegou a
funcionar em Uberlândia.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
court) - Srs. Deputados... Vocês têm alguma coisa
pra concluir?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Não. Eu gostaria de... de... de pedir ajuda
de V. Ex"" no sentido de que nos' ajuae a nos... a
Ouimioterápica precisa ser desinter~itada. Ela tem...
Eu tenho relação de t9doS aqui; senis senhores
puderem vê-Ia, né, que nos ajudasse, que
desinterditassem a Ouiníioterápica~ Nós precisamos
dela pra trabalhar. E nós gostaríamos de público, né,
falando diante de V. Ex", autoridades, que é...que_
gostaríamos de fazer o melhor possível. Lá tam todo o
controle dei qualidade, espectofotômetro, tem toda o
tipo de aparelhagem pracontrole de qualidade, né, é
muito bem:organizada. É uma empresa qüe o pessoal
mesmo deUberlândia fala que talvez na região,ali não
existe nenhuma igual de tão, assim, bem certinha,

bem adequada. E, então, é um pecado, né? Outro dia
teve lão pessoal da Vigilância, foi lá pra poder ligar só
o alarme, a farmacêutica ainda ficou lá, chorou muito;
a moça da Vigilância também chorou também, mas
não pode fazer nada. Então, eu gostaria que vocês
nos dessem esse apoio, nos dessem esse voto de
confiança, nos dessem esse voto de confiança para
que nos ajudasse, que ela abrisse e que jamais nós
faríamos qualquer coisa errada na Ouimioterápica: de
vender produto sem nota ou de... nada, nada; fazer
que ela funcionasse 100% legalizada, tanto na parte
comercial, na parte tributária, como na parte, que já
funciona, na parte de...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - De
--qualidade de medicamentos.

O SB.-I:IE_LVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - É. Porque a qualidade dela é muito boa.
Ultimamente, nós tínhamos na Ouimioterápica qua
tro farmacêuticas e dois estagiários da Faculdade
de Uberlândia. Lá tem uma Faculdade nova de Far
mácia, então, lá existia dois estagiários já. Um no
controle de qualidade, com a Dr' Sara, que traba
lhou no Instituto Butantã, ge São Paulo, e uma outra
farmacêutica nos ajudando a fazer os relatórios, por
que cada relatório a gente demora uma semana ou
dez dias pra fazer, pra mandar pra Brasília. Ouer di
zer, ~ uma pasta todinha de relatórios, de exigênci
as. ~ntão, ela tem sesse~ta produtos esperando ser
registrados. Então, têm vinte, aqui, que tá aqui a re
lação deles, que tá só aguardando a desinterdição,
porque nós compramos as exigências e mais vinte
produtos, no caso, similares, eles possam ser produ
zidos por lá, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a li
cença da Polícia Federa~ pra funcionar, da Sidone,
também da Quimioterápica, também. Tenho... Eu
posso ir falando aqui? Falando e mostrando? (Pau
sa.) Então, a Ouimioterápica. Aqui está a autoriza
ção da Vigilância Sanitária do Estado de Minas Ge
-rais.lsso aqui foi é... não é... é escaneado, né, esse
papel aqui. Aqui está da Prefeitura Municipal de
Uberlândia, . autorização. Aqui está o atestado de
Inspeção Ambiental. Aqui está a procuração que o
Eduardo fez pra mim, meu irmão. Aqui tá na Junta
Comercial. Aqui tá a licença da Polícia Federal. Aqui
'lá a renovação...

(Não identificado) - Você quer tirar uma
~~? -

o SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bit
tencourt) - Eu pergunto se, se esses documentos
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poderiam ser fornecidos à Assessoria pura que nós
pudéssemos tirar uma xerox?

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Posso, posso até deixá-los aqui.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bit
tencourt) - Pois não. A questão que se f,az presente
neste momento é que por ordem da Presidência nós
somos- obrigados a suspender todos -os trabalhos
que estão sendo realizados nas Comissões. Eu já
consultei o nosso Delegado, Dr. Paulo, os Deputa
dos presentes aqui, neste depoimento, nenhum de
les tem mais nada a acrescentar e esclarecer ao Sr.
Helvécio...

O SR. HELVÉCIO ROMEIRO MIRANDA
RANGEL - Sim, senhor.

O SR. COORDENADOR (Deputado Luiz Bitten
COYJt) - ...que o papel da CPI não é este de desinter
di~papã1ãã CP1 eacompanhar as dl9núncías de
irregularidades que chegaram até nós em função de
um suposto envolvimento do Laboratório Quimioterá
pica e Siqone com a fábrica clandestina na cidade de
Uberlândia. Nós estamos acompanhando, esse traba
lho em função de uma visita que, inclusivl~, foi feita lá,
no local, eu, o Deputado Robson Tuma, o Deputado
Carlos Mosconi, que é de Minas Gerais, trouxemos
uma série de produtos, que foram enviad()s para aná
lise na USp, mas nós entendemos que o procedimen
to que está sendo adotado pelo Ministério Público,
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suas
correlatas, a Estadual e a Municipal, no Estado de Mi
nas Gerais, a Polícia Federal e a documEmtação que
nós recebemos aqui, na CPI, e enviamos, também às
autoridades competentes, elas vão poder a hora e a
vez permitir com que a sua indústria seja desJnterdita
da. O que nós entendemos, aqui, e o nos'so papel é o
de justamente levantar essas informaç;ões, esses
subsídios, fazer-a checagem para que nós possamos
esclarecer as dq.vidas que existiram lá, nc) fechamen
to daquele labo"tório, e da possibilidadEI do envolvi
mento da Quimioterápica e do Laboratório Sidone, lá
na cidade de Uberlândia. O que existe, na realidade,
pelo menos, no meu entendimento e no entendimento
dos Deputados que aqui estão presentos é que há
ainda muita coisa a esclarecer. Existe aí colocações
que são feitas de forma subjetiva, equivocadas até
,por quem está fazendo essas declarações, nós sabe
mos que prestando declaração sob jUl1amento nós
não podemos faler afirmações que desconhecem a
natureza da lei. Está aqui o advogado que acompa
nhou vocês, os 'a~ogados, a ninguém é dado o direi
to de desconhecer a lei neste País. Entãl:>, nós sabe-

mos que existem erros, equívoeos-gravíssimos, o de
legado tem aqui uma série de depoimentos, levanta
mentos que já foram feitos pela Polícia Federal, nós
apenas vamos recomendar, por determinação do
Presidente da CPI, Deputado Nelson Marchezan, e o
seu Relator, nós vamos recomendar que toda a docu
mentação, todo depoimento, todas as informações por
nós colhidas sejam encaminhadas aos órgãos compe
tentes para que nós possamos a posteriori fazer urna
avaliação realmente do que aconteceu, do que está
acontecendo lá na cidade de Uberlândia. Agora, nós
agradecemos a presença de vocês aqui. Já havíamos
alertado aos advogados a necessidade1:fe vocês virem
até para prestar esses esclarecimentos, deIxarem do
cumentos e oferecer à CPI a versão que vocês teriam
que oferecer pelo fato de não terem sido ouvidos ainda
aqui na CPI. Nós ouvimos um lado, o lado da Polícia,
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dos servi
dores municipais, da imprensa. E nós queríamos que
vocês viessem para ouvir aqui. Então, colhemos esse
depoimento, cumprimos aqui o nosso papel, certos de
que estamos contribuindo para que num futuro próxi
mo, se os senhores estiverem agindo de forma correta,
regular, dentro dos limites da lei, evidentemente, vocês
vão conseguir reabrir sua empresa. Não havendo, as
conseqüências pelos erros cometidos são responsabi
lidade de cada um. Então, eu declaro encerrada esta
sessão. Agradeço a presença de todos e vamos enca
minhar essa documentação ao nosso Relator e ao
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Muito obrigado.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N1l1.615,

DE 1999, DO PODER EXECUTIVO, QUE "DISPOE
SOBRE A CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL

DE TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA·ESTRUTURA

DE TRANSPORTES, REESTRUTURA O SfTOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ 'OUTRAS

PROVIDêNCIAS" (AGêNCIA NACIONAl:.
DE TRANSPORTES).

Ata da 221 Reunião (Ordinária), Realizada em
24 de maio de 2000

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois
mil, às quatorze horas e cinqüenta e seis minutos, no
plenário número quatorze do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, reuniu-se, ordinariamente, sob a presi
dência do' Deputado João Henrique, Presiàente, a
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei nll 1.615/99, do Poder Executivo, que
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"dispõe4 sobre -~l--criação da Agência Nacional de
Tra,:,sportes, do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura o Setor
Federal de Transportes, e dá outras providênci~s".

Estiveram presentes os Deputaaos Affonso Camar,,
90, Airton Cascavel, Alberto Goldman, Almir Sá, Ara
cely de Paula, Ary Kara, Carlos Santana, Chico da
Princesa, Domiciano Cabral, Duilio Pisaneschi, EIi
seu. Resende, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali,
José Borba, Neuton Lima, Olimpio Pires, Paulo Feijó,
Pedro Celso, Pedro Chaves, Romeu Queiroz, Teima
de Souza e Wellington Dias, titulares; Edinho Araújo,
Luiz Sérgio, Marcio Fortes e Pedro Wilson, suplentes.
ôeixaram de comparecer os Deputados Alcione
Athayde, Antônio do.Valle, Eujácio Simões, José Ro
cha, Mário Negrbmõnte, Oscar Andrade e Silvio Tor
res. Havendo número regimental, o Presidente decla
rou abertos os trabalhos. Ata - O Deputado Romeu
Queiroz solicito_ü a: dispensa da leitura da ata da 21ª
reunião, cujas-Cópias já haviam sido distribuídas. Em
discussão e votação, a ata foi aprovada, sem restri
ções. Ordem Dõ_Dia - Apresentação do parecer do
Relator ao Projeto ae Lei nº "1.615/99. Dando início
aos trabalhos,"ij Presidente informou ao plenário so
bre a conclusividade do referido projeto e a abertura
do prazo de cinco sessões, a partir do dia vinte e seis
de maio, para recebimento de emendas ao substituti
vo, conforl1)ePlevia o art. 119, 11, § 1º. Informou, ain
da, que naquela manhã havia sido apensado ao Pro
jeto de I,.ei nº 1.615/99 o Projeto de Lei nº 3.093/00, do
P.oder Executivo, que "Cria o Quadro de Pessoal da
Agência NaCIOnal de Transportes e do Departamento
Nacional de filfra-Estrutura de Transportes". Passou
então.-a palavra-ae-Deputado Eliseu Re.s..ende, Rela
tor, que procedeu à leitura de seu parecer, o qual
abran~gia também o projeto recém apensado. Conclu
ída a exposição... o Presidente pass-ou-a palavra aos
Deputados_Jandira Feghali, Affonso Camargo, Almir
Sá, Paulo Feijó, Luiz Sérgio, Pedro Chaves, Aracely
de Paula eíelma de Souza,-que solicitaram informa
ções sobre assuntos específicos do interesse de
qada um e fizeram considerações gerais acerca do
substitutivo. ge forma unânime, elogiaram o conheci
mento-do Relator acerca da matéria em exame e re
corm-ecerarn AO substitutivo sinais de que as ques
tões propostas na fase de audiências tinham sido
ats-ndidas. Em seguida, o Relator, depois de respon
der as perguntas a ele formuladas, agradeceu as inú
meras-:-mafflfestaçães de ap_oio recebidas. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às
dezessei~ horas e quarenta e um minutos antes po
rém convocándo a próxima reunião para o dia sete de

junho, quarta-feira, as quatorze horas e trinta minu
tos. E, para constar, eu, Leila Machado Campos de
Freitas, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois
de aprovada, será assinada pelo Presidente,e enca
minhada à public99ão no Diário da Câmara dos De
putados, juntamente com as notas taquigráficas.

Todos vão notar a atenção que foi dada a esse
aspecto. Os novos órgãos terão os quadros
funcionais regulados pela Consolidação das Leis do
Trabalho. Haverá planos de carreira e promoção por
mérito pela capacitação dos empregados, programas
de treinamento e deJimitação dos quadros de pessoal
dos cargos comissiqnados, assim como previsão das
remunerações saláriais, para que esses novos
órgãos se criem realmente dentro de uma
estruturação nova, que possa fazer com que eles, no
futuro, desenyolvam sua atuação de forma mais
relacionada com a necessidade do Governo de ter
esse tratamento no setor dos transportes exercido
com competência, eficiência e muita concentração de
esforços.

Os senhores vão observar que o projeto de-Jei
contém mais de 120 artigos passíveis de
regulamentação por decreto do Presidente da
República, pelo regulamento da própria agência,
pelos Regimentos Internos delas. Em todos esses
artigos, estamos destacando o que fica passível de
regulamentação complementar ou adicional.

O projeto atende ao disposto no art. 175 da
Constituição Federal, que trata da prestação de
serviços públicos, e na Lei nº8.987, de 13 de fevª-,eiro
de 1995, que é o regulamento, e atende à legislação
que disciplina as Iicitaçõe~ Et aquisições de bens e
serviços pelo -Poder Público. Está de acordo com a
legislação que trata- da organização dos portos de
navegação e do setor de transportes de modo geral,
em especial a Lei nº8.630/93, totalmente preservada,
respeitada;·a Lei nº 9.611/98, que trata do transporte
multimodal de cargas; e a Lei nº9.432/97, que ordena
o transporte aquaviário.

O projeto está também em consonânciacom a
legislação que regula os regimes dos servidores e
empregados públicos, no que tange à formação dos
quadros de pessoal dos órgáos por ele criados e o
destino a, ser dado aos funcionários dos órgáos
extintos ou dissolvidos;

Do ponto de vista da técnica legislativa, o texto
foi adequado ao disposto na Lei Complementar n2 95,
de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação
das teis. -



43818 Quarta-feira 16 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2000

Dado o exposto, votamos pela aprovação
quanto ao mérito, constitucionalidade, jUl'idicidade e
técnica legislativa, e quanto à adequação 'financeira e
orçamentária do Projeto de Lei n2 1.615/99, e quanto
ao Projeto de Lei n1l 3.093/00, apensado na forma do
substitutivo que apresentaremos anexo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Havendo número regimental, declaro
abertos os trabalhos da presente reunião da
Comissão Especial que trata do Projeto de Lei nº
1.615/99 - Agência Nacional de Transportes.

Informo aos Srs. Parlamentarel3 que foi
distribuída cópia da ata da 21 1 reunião de audiência
pública desta Comissão Especial, realizada no dia 5
de abril de 2000.

Indago ao Plenário se há necessidade da leitura
da ata.

O SR. DEPUTADO ROMEU QUEIROZ - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Tem V. Exll a palavra.

O SR. DEPUTADO ROMEU QUEIROZ 
Considerando já ter sido feita a distribuiç,ão da cópia
da ata da reunião anterior, solicito a dispensa da
leitura da mesma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Está dispensada a leitura.

Em discussão a ata. (Pausa.)

Não havendo que queira discuti-Ia, em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam pc~rmaneçam

como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
Passamos à Ordem do Dia.

A presente reunião destina-se à apresentação
do substitutivo do Relator ao Projeto de Lei n!!
1.615/99, que está sendo analisado por esta
Comissão Especial.

A título de esclarecimento, informo aos Srs.
Deputados que sendo este um projeto conclusivo,
estaremos abrindo prazo de cinco sessêíes, a partir
de sexta~feira, dia 26 de maio, para recelbimento de
emendas ao substitutivo do Relator. Nesta fase, as
emendas só poderão ser apresentadas pl:>r membros
da Comissão. Concluído o prazo o tendo o
substitutivo recebido emendas, estas serão
encaminhadas ao Relator, que deverá SEI pronunciar
sobre elas. Somente depois da reapresentação do
parecer com as emendas apreciadas é que o projeto
entrará em discussão e votação.

Quero informar aos Srs. Parlamentares que, por
determinação do Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado Michel Temer, na manhã de
hoje foi apensado o Projeto de Lei n2 3.093/00, do
Poder Executivo, que cria o quadro de pessoal da
Agência Nacional de Transportes e do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, ao
Projeto de Lei n2 1.615/99.

Informo aos Deputados interessados em falar
após a apresentação que se inscrevam junto à
Secretaria.

Concedo a palavra ao Relator, Deputado Eliseu
Resende.

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Sr.
Presidente, Sris. e Srs. Parlamentares, minhas
senhoras e meus senhores, o Plenário desta
Comissão já tem conhecimento do assunto, mesmo
porque apresentou emendas ao projeto de lei que
correspondeu à mensagem do Executivo, propondo a
criação da Agência Nacional de Transportes e do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes, com a reestruturação do setor federal
dos transportes.

A matéria foi motivo de apresentaçã01 pelos
Deputados integrantes desta Comissão, de 238
emendas. Essas emendas foram ànalisadas p.elo
Relator, uma por uma, e estão relacionadas em uma
tabela anexada ao relatório, segundo a ordem dos
artigos a que se refere a numeração e o autor. Essa
tabela, que compõe o Anexo I do nosso relatório,
contém o resumo do conteúdo de cada emenda e o
texto original do dispositivo a que se refere.

Como estamos apresentando um substitutivo,
pudemos incorporar parcialmente os textos e os
conteúdos de grande número de emendas. Peço aos
Srs. Parlamentares autores dessas emendas que
considerem nosso julgamento de emenda acatada ou
parcialmente acatada de forma subjetiva, mesmo
porque temos agora um novo substitutivo, que ficará
submetido a novas emendas. Muitas vezes, emenda
que propõe uma modificação é atendida em parte
menor, em parte maior ou quase em sua totalidade.
Fica muito difícil para o Relator dizer que foi atendidá
parcialmente, praticamente atendida ou quase não foi
atendida. Esse conceito é subjetivo, e peço aos
autores de cada emenda que considerem isso.

O nosso substitutivo altera substancialmente o
texto da mensagem inicial, incorporando as
contribuições havidas nesse período, particularmente
as decorrentes das emendas.
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Ao todo, a Comissão Especial promoveu
dezesseis re!Jniões de audiência pública no período
entre 23 de novembro de 1999 e 9 de fevereiro de
2000. Tivemos como palestrantes as seguintes pes
soas: Srs. Eliseu Padilha, Ministro de Estado dos
Transportes; os Deputados Affonso Camargo, Alberto
Gofdman e Odacir klein, e o Sr. Cloraldino Severo,
ex-Ministros dos. Transportes; Sr. Heinz Georg Her
wig, Presidente do Fórum dos Secretários de Trans
portes dos Estados; Sr. José Carlos Gomes Carvalho,
Vice-Presidente da Confederação Nacional da Indús
tria; Sr. Antônio Carlos Valente, conselheiro da Agên
cia Nacional de Telecomunicações; Sr. José Mário Mi
randa Abdo, Presidente da Agência Nacional de
Energia Elétrica; Sr. Elói Fernández y Fernández, Di
retor da Agência Nacional de Petróleo; Sr Eduardo
Bogalho Pettengill, Presidente da INFRAERO; Sr.
Marcos Antônio de Oliveira, Diretor-Geral do DAC; Sr.
Bernardo Figueiredo, Presidente Interino da Associa
ção Nacional dos Transportadores Ferroviários; Sr.
José Ferreira David, representante da Federação das
Associações dos Engenheiros Ferroviános Sr. Eteval
do Pereira dos Santos, Presidente da Federação Na
cional das Associações dos Ferroviários Aposenta
dos e Pensionistas; Sr. Waldemar Pires Ribeiro, Presi
dente da Associaçao dos Engenheiros da Estrada de
Ferro Leopoldina; Sr. Valmir de Lemos, Presidente do
Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil; Sr.
Nazareno Afonso, Vice-Presidente da Associação
Nacional dos Transportes Públicos; Sr. Moacyr Servi
lha Duarte, Presidente da Associação Brasileira de
Concessionárias de Rodovias; Sr. Cláudio Roberto
Fernandes Décourt, Vice-Presidente do Sindicato
Nacional das Empresas de Navegação Marítima; Sr.
Severino Almeida, Presidente da Confederação Naci
onal dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e
Aéreos na Pesca e nos Portos; Sr. Carlos Acatauas
su, Presidente da Associação Brasileira das Eintida
des Portuárias; Sr. Wilen Manteli, representar'lte da
Associação Brasileira de Terminais Portuários Privati
vos e da Federação Nacional dos Operadores Portuá
rios; Sr. Abelardo Whickam Fernandes, Presidente da
Federação Nacional dos Estivadores; Sr. José Renato
Inácio de Rosa, Presidente da Federação Nacional
dos Portuários; Sr. Oscar Conte, Presidente da Asso
ciação Brasileira das Empresas de Transporte Rodo
viário 1 ntermunicipal, Interestadual e Internacional
de Passageiros; Sr. Alfredo Peres da Silva, Dire
tor-Executivo da Associação Nacional das Empresas
de' Transportes Rodoviários de Carga; Sr. Carlos
Alberto Wanderley, Presidente do GEIPOT; Sr. Gené
sio Bernardino de Souza, Diretor-Geral do DNER; Sr.

Almir Lopes Calmont de Andrade, Presidente da
Associação Brasileira de Engenheiros Rodoviários;
Sr. José Alberto Pereira Ribeiro, Presidente da AsSo
ciação Nacional das Empresas de Obras Rodoviári
as; Sr. Luiz Fernando Santos Reis, Presidente do
Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesa
da; Sr. Alberto Oliveira Freire Neto, Presidente do Fó
rum de Secretários Municipais de Transportes; Prof.
Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, do Departamen
to de Engenharia Civil da Universidade de Pernambu
co; Prof. Joaquim Aragão, do Departamento de Enge
nharia Civil da Universidade de Brasília; Prof. José
Eugênio Leal, da Associação Nacional de Pesquisa e
Ensino em Transporte, da PUC, Rio de Janeiro; Prof.
Rômulo Orrico, do Programa de Engenharia da Coor
denação do Programa de Pós-graduação da Univer
sidade Federal do Rio de Janeiro; Sr. Adriano Murgel
Branco, Consultor da Secretaria de Estado dos Trans
portes de São Paulo; Sr. Frederico Bussinger, consul
tor independente na área de transportes,
ex-Secretário-Executivo do Ministério dos Transportes
e ex-Diretor de Gestão Portuária da Companhia Docas
de São Paulo; Sr. Joseph Barat, consultor de entida
des públicas e privadas, consultor intemacional e livre
docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro;
Brig. Mauro José Miranda Gandra, Presidente do Sin
dicato Nacional das Empresas Ae. )Viárias; Com. Gel
son Daguimar Fochesato, Presidente da Associação
de Pilotos da VARIG; SrA. Grazziela Baggio, Presi
dente do Sindicato Nacional dos Aeroviários.

Isso demonstra o quanto essa matéria foi
debatida com a sociedade. As contribuições foram
muito ricas em função dessas audiências públicas
programadas pelo Presidente da Comissão.

O voto do Relator descreve inicialmente a histó
ria do setor dos transportes no Brasil, com destaque
para a característica, o aspecto da segmentação das
diversas modalidades, a razão por que uma modalida
de despontou em relação à outra, a razão da predomi
nância do transporte rodoviário em relação às demais
modalidades de transporte. Enfatizou muito a necessi
dade -da integração das modalidades de transportes,
da intercomunicação dos diferentes meios de trans
porte e de estímulo ao transporte multimodal, além do
estabelecimento da logística de transporte como fun
damento básico do transporte, considerado como fator
intermediário de produção.

Ressaltamos que, mais que uma simples agên
cia reguladora dos serviços e da operação de in
fra-estrutura de transportes, o Brasil, na verdade, pre
cisa de uma linha mestra que norteie a formulação a



43820 Quarta-feira 16 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2000

longo prazo de uma Política Nacional de Transportes.
Mais do que um departamento especializado na imple
mentação de obras de infra-estrutura, nosso País ne
cessita de um órgão capaz de promover a integração
física dos vários modais de transportes.

Praticamente todas as. palestras proferidas
durante as audiências públicas realizadas pela
Comissão Especial sinalizam nesse sentido. E essa é
a diretriz que assumimos em nosso trabalho como
Relator do projeto.

Com essa abordagem, elaboramos lima proposta
de substitutivo que amplia significativamente o conteú
do do texto enviado ao Congresso Nacion;al pelo Poder
Executivo, tendo vista os seguintes objejtivos:

a) definir as diretrizes básicas de uma Política
Nacional de Tran!lportes;

b) definir, dentro da estrutura organizacional do
Poder Executivo Federal, os órgãos formuladores e
os mecanismos de formulação de8sa política,
contemplando e compatibilizando os vlÍrios modais
de transportes;

c) criar mecanismos institucionais que
promovam a integração das políticas específicas para
cada modal de transporte;

d) criar, dentro da estrutura organizacional do
Poder Executivo Federal, os órgáos e)(ecutores da
Política Nacional de Transportes;

e) estabelecer as regras para a outorga de
concessões, permissões e autorizaç,ões para a
exploração da infra-estrutura e para a prestação de
serviços de transportes;

f) estabelecer regras de transição para as ativi
dades em curso no setor de transportes que evitem a
interrupção dos serviços e a ruptura dos contratos vi
gentes;

g) estabelecer regras de transição para os
quadros de pessoal dos órgãos e emprElsas públicas
que já atuam no setor dos transportes.

O texto que propomos, portanto, le\la em conta o
fator fundamental para que o Brasil tenha uma política
de transportes que atenda às suas necessidades,
tendo como base o conceito da multimodalidade e da
unicidade na formulação e o equilíbrio na
imple,mentação da política.

Na verdade, o texto procura diferenciar bem, ou
delinear bem, deixar limites bem claros Elntre a formu
lação da política e os órgãos encarregad::>s de sua for
mulação - a regulamentação da implementação dessa
política e os órgãos encarregados dessa regulação,
que supervisionam, fiscalizam, contratam essas ativi-

dades, ou a prestação do serviço, ou a exploração da
infra-estrutura por terceiros, sejam empresas públicas
ou privadas, indiferentemente.

Então, há uma regra de descentralização de
concessão ao setor privado ou ao setor público. Aí
cria-se uma agência para tratar de atividades que não
sejam executadas diretamente pelo Governo. Essas
atividades, então, passam a ser reguladas em nome
do Governo, na figura do poder concedente, por uma
agência reguladora. Então, destaca-se o que é
formulação de política do que é regulação de
atividade exercida por terceiros.

E, finalmente, uma terceira entidade, uma tercei
ra atividade, uma terceira atuação, seria o gerencia
mento direto pelo Governo de empreendimentos na
área dos transportes, particularmente na área de in
fra-estrutura; quem vai construir estradas, rodovias,
ferrovias, vias navegáveis, portos diretamente em
nome do Governo.

Com isso temos três entidades, três aspectos
nitidamente diferenciados e procuramos deixar uma
legislação que procure fazer com que essas áreas
não tenham superposição ou áreas cinzentas,
ficando bem definido na lei o que compete a cada um.

Dentro dessa linha, procuramos nos diferentes
artigos do projeto definir a Política Nacional de
Transportes, quem a formula e em que termos é
formulada. Estabelecemos, então, quais são as
atividades reguladoras, as agências reguladoras.

O Governo, na sua mensagem inicial, propôs a
criação de uma agência reguladora, a Agência
Nacional de Transportes, já prevendo que no caso do
transporte aéreo havia uma lei complementar anterior
- a Lei Complementar nl197 -, que vincula o transporte
aéreo ao Ministério da Defesa e propõe a criação da
Agência Nacional de Aviação Civil- ANAC, vinculada
ao Ministério da Defesa.

Isso foi preservado no nosso texto. Sabíamos
que seriam duas agências de regulação dos
transportes: uma, vinculada ao Ministério dos
Transportes, para cuidar do transporte ferroviário,
rodoviário, da navegação e do sistema portuário; e
outra, para cuidar da infra~estrutura aeroportuária e
da navegação aérea, que ficaram em uma agência
separada, vinculada ao Ministério da Defesa.

Tivemos evolução nessa discussão. Recebemos
emendas de Parlamentares. Houve atuação forte do
setor ligado à navegação, assim como discussão e de
bate interno entre Ministros de Estado. Finalmente, em
um entendimento com o Poder Executivo, na delinea
ção exata das atribuições, foi o Relator levado à con-
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dição de propor a criação de duas agências vincula
das ao Ministério dos Transportes: Agência Nacional
de Transportes Terrestres, que cuidará do transporte
rodoviário e ferroviário, e Agência Nacional de
Transportes Aquaviários - estamos dando a sigla
ANTAC, meio parecida com o remédio. (Risos.)
Procuramos também denominar ANTH - Agência
Nacional de TrEl/lsportes Hidroviários.

V. Ex!!s vão observar no meu texto que evito usar
a terminologia hidroviária porque ela não é utilizada
na Constituição. Para ficar respaldado pelo texto
constitucional, criamos a Agência Nacional de
Transportes Aquaviários e a sigla que encontramos
seria ANTAa, com som parecido à sigla da aviação
civil, que vai ser ANAC. E para o transporte terrestre
restou a sigla ANTT .

I:'eço desculpas pelo atraso na apresentação do
meu relatório, mas ele está justificado aqui. O
Presidente da Comissão acaba de dizer que só
recebemos hoje cedo o projeto de ·Iei do Executivo
que autoriza as despesas relacionadas com as duas
agências e com o seu quadro de pessoal.

V. Ex!!s. vão notar que o projeto que vai ser
apresentado agora propõe nos seus anexos os
quadros de pessoal efetivo para cada agência e
também para o Departamento Nacional de
Infra-Estrutura. Estamos incluindo na parte
relacionada à regulação, na verdade, três agências. É
claro que não estamos cuidando aqui da terceira. É
importante informar que a terceira agência vai ser
criada com uma lei que está para ser enviada a esta
Casa.

A informação que se tem, bastante informal, é a
de que talvez haja a idéia de usar a carona desta
Comissão Especial para analisar também a Agência
Nacional de Aviação Civil, que ainda está vindo, já
que outra tramitação isolada levaria um tempo muito
longo.

Parece que no campo da aviação civil há
interesse grande em mudar a legislação com uma
certa brevidade. De qualquer maneira, não estamos
mexendo aqui com a Agência Nacional de Aviação
Civil. Apenas estamos caracterizando a sua'
existência" vinculada ao Ministério da Defesa, para
deixar registrado que na verdade teremos três
agências de regulação dos transportes: uma, para o
transporte "terrestre; outra, para o transporte
aquaviário;:e outra, para o transporte aéreo. Essas
três agên,cjas seriam encarregadas da regulação.

Resta o terceiro aspecto, que é o da execução
de obras, do gerenciamento dos investimentos públi-

cos na infra-estrutura de transportes, infra-estrutura
esta que não seria concedida ou outorgada ao setor
privado nem delegada a outras entidades públicas fe
derais, estaduais ou municipais. Para cuidar do geren
ciamento de projetos e obras instituiu-se o Departa
mento Nacional de Infra-Estrutura, que o Governo en
caminhou com a sigla DINFRA, a qual estou mudando.
Estou propondo DNIT - Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes, porque a sigla DINFRA
fica muito genérica, não se refere ao transporte. E a in
fra-estrutura é muito mais ampla do que simplesmente
a infra-estrutura de transporte.

Esse DINFRA vai tratar da execução direta de
obras. Essas obras não são mais somente as
rodoviárias. Na verdade, as obras rodoviárias serão o
determinante. Temos discutido muito aqui o aspecto
das rodovias que são conseguidas mediante
cobrança de pedágio, e fica registrado que são
poucas as que podemos conceder ao setor privado
mediante cobrança de pedágio. É algo que já ouvimos
aqui por palestrantes várias vezes.

O expressivo das rodovias vai ser cuidado
diretamente pelo Governo, e esse órgão vai cuidar
disso, assim como cuidará também daquelas
ferrovias que não estão concedidas ao setor privado.
Se amanhã, por uma questão estratégica de
integração nacional, de desenvolvimento regional, o
Governo quiser construir uma ferrovia que não seja
passível de concessão ao setor privado, porque não é
atrativo do ponto de vista do retorno do investimento,
mas é importante para o Governo sob o ponto de vista
estratégico, o Governo usa o Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes. Isso pode
acontecer também no caso de um porto e,
principalmente, no caso da via navegável.

É importante salientar que as administrações
hidroviárias que cuidam das vias navegáveis vão
também ser transferidas para o DNIT, assim como os
investimentos nos portos que ficam fora da esfera de
atuação do concessionário.

O projeto, nas suas disposições finais e·
transitórias, procura abrigar com muita atenção por
parte do Relator a situação da extinção de órgãos e
da instituição de novos órgãos: como fica a questão
do aproveitamento de pessoal, não apenas do ponto
de vista do pessoal na ativa, mas também do pessoal
aposentado, pensionistas, dos fundos de pensã?,

Assim, votamos pela aprovação, quanto ao
mérito, do inteiro teor das Emendas nº" 28,40,48,51,
66, 79, 119, 123, 233 e 236, incorporadas no texto do
substitutivo.
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Votamos pela aprovação parcial do ,conteúdo de
outras emendas. As que são acatadas parcialmente
ou rejeitadas estão enumeradas no meu Slubstitutivo.

A seguir vem um quadro que relaciona cada
uma dessas emendas com o acatamento pelo
Relator.

Antes de distribuir o substitutivo e examinarmos
rapidamente os diferentes artigos que tratam dos
pontos principais, gostaria de mostrar aqui algumas
projeções de transparências que organizaram a
concepção do Relator de modo a delinear as
diferentes questões relacionadas com El formulação
da política, regulação e execução do projeto.

(Apresentação de transparéncias.)
A primeira projeção, não sei se dá lDara ler, mas

está aqui no,texto, é relacionada com transporte
rodoviário. As partes que estão enegrecidas
correspondem ao que chamaríamos de flluxograma, e
as outras partes correspondem ao que chamaríamos
de organograma. Na primeira parte, lá em cima, está
a formulação política, o planejamento eEltratégico, as
diretrizes, as prioridades, a elaboração e o controle
orçamentário. Aquilo fica por conta da União e do
Ministério setorial correspondente. À esquerda, está
a parte da regulação, ou seja, aquela telrceira esfera
de atuação que corresponde à concessão ao setor
privado. E à direita está a parte relacionada com o
gerenciamento. Como isso aqui SEI refere ao
transporte rodoviário, seria o gerenGiamento de
rodovias.

No caso da regulação a cargo da Agência
Nacional de Transportes Terrestres - ANTI, há duas
atuações: a atuação da prestação dE} serviço de
transporte e a atuação relacionada com a concessão
da infra-estrutura. Esta aqui, então, é a regulação da
prestação de serviço de transporte. Aqui é a
regulação da exploração da infra-estrutu ra. Este caso
aqui é o transporte interestadual interna,cional, e aqui
é a exploração rodoviária mediante cobrança de
pedágio ou outras atividades afins. A A.gência cuida
disso.

No caso da prestação do serviço ele transporte,
se o transporte é de carga essa é uma atividade não
regulada. A Agência cuidará apenas de fazer a
estatística de cadastro e estabelecer as diretrizes
para a atuação do setor.

No caso de transporte coletivo de passageiros,
nós o consideramos como uma prestação do serviço
público que deve ser feita mediante ps,rmissão com
licitação. E a Agência fiscalizará através de
convênios. Estamos'sugerindo convÉinios com a

Polícia Rodoviária Federal e a atuação do
permissionário, aí no caso, ou do, concessionário
detentor do contrato de permissão.

No caso da exploração de bem público como a
rodovia, fica por conta da Agência. E como é uma
exploração de bem público, que será revertido à
União no final do prazo de concessão, a outorga
estabelecida é concessão mediante licitação. E
haverá fiscalização direta da Agência Nacional de
Transportes, a fiscalização do concessionário, o que
pode ser feito diretamente pela Agência ou através de
convênios com entidades estaduais e com a própria
Polícia Rodoviária Federal. Essa é parte da regulação
da Agência. ~

Do lado de cá está a parte da execução direta
das obras, o que não é concedido ao setor privado.
Aqui é a parte de infra-estrutura do gerenciamento
das rodovias, que fica a cargo do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura e de Transportes - DNIT.
Poderá haver uma construção direta pelo DNIT,
contratando as obras através de concorrência
pública, como acontece normalmente com o DNER,
ou poderá haver convênio de delegação aos Estados
e os DER Estaduais fazerem as licitações e cuidarem
das obras. Aí haverá a tarefa da pesquisa tecnológica
de projetos e obras, conservação e sinalização. O
mesmo aconteceria com os DER Estaduais. Essa
seria mais ou menos a concepção do tratamento
dispensado ao transporte rodoviário.

Aqui, é a concepção do tratamento do
transporte ferroviário. A parte de regulação e a parte
de obras. A União e o Ministério dos Transportes farão
a formulação política, o planejamento, as diretrizes e
o controle orçamentário. Definem prioridades de
atuação. Formulam a política do setor. A Agência
Nacional dos Transportes cuida da regulação,
outorgando concessão da exploração para o setor
privado vinculado ao arrendamento dos ativos
operacionais. Em uma construção de uma ferrovia
nova, mediante concessão, a Agência assina contrato
de concessão e depois de licitação para construção e
exploração qom cláusula de reversão dos ativos da
União. Finalmente, o concessionário privado exerce a
concessão desenvolvendo a atividade da
administração da ferrovia. Quando houver ferrovias
não concedidas ao setor privado ou terminais
ferroviários não concedidos, isso passará para o
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes, que viabiliza projetos e obras. Até aqui,
então, só temos a Agência Nacional de Transportes
Terrestres.
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No caso da infra-estrutura portuária,
procuramos tratá-Ia de forma bastante diferenciada,
porque, repetindo o que foi dito várias vezes aqui, não
queremos entrar no âmago, na conceituação, no
espírito, nas determinações da Lei nll 8.630, que
continua preservada na sua inteireza.

Portanto, temos a ANTAQ cuidando da
administração Jl)ortuária no que diz respeito aos
terminais privativos e também ao porto organizado de
uso público. Quanto aos terminais privativos, a
outorga é de simples autorização para exploração
sem licitação. Quanto ao porto organizado, apenas
formalizaremos o que não está formalizado.

A Lei nll 8.630 considera o administrador do
porto como um concessionário, mas não há a
formalização dessa figura do concessionário. Haverá
um contrato de concessão da ANTAQ com o
administrador do porto, para que esse administrador
fique efetivamente credenciado para ter a Lei nº 8.630
como a sua lei orgânica maior. Se V. Exas. lerem a Lei
nll 8.630 verão que o administrador do porto é um
concessionário, mas até agora é um concessionário
sem concessão. Passará a ser um concessionário
com concessão, que terá como poder concedente a
Agência. Mas todo o resto, a atuação do porto, os
Conselhos de Autoridade Portuária, o administrador
do porto continuam existindo. E, a partir daqui, toda a
Lei nll 8.630 preside a relação da autoridade portuária
entra o CAP e o administrador do porto, com os
operadores privados, mediante concessão para a
exploração, contratos de arrendamento, autorização
para proprietário de área sem licitação etc. Então,
prevalece integralmente a Lei nll 8.630.

É importante destacar isso, porque quando se
fala que vai haver contrato de concessão, vem a idéia
de que estamos mexendo nos portos. Ninguém está
mexendo nos portos, apenas estamos formalizando
algo que está na lei. Por que essa formalização é
importante? Porque o administrador do porto pode
ser uma Companhia Docas enquanto o Governo
quiser que ,seja. Existem a CompaIJhia Docas do Rio
de Janeiro, a Companhia Docas do Estado de São
Paulo, no Jilorto de Santos, a Companhia Docas do
Estado da Bahia etc. Pode ser também o
é:!-dministrador do porto uma empresa estadual, como
acontece no Estado do Paraná e no Estado do Rio
Grande do Sul. E, eventualmente, amanhã, se algum
empresário privado ou cooperativa de usuários
quiserem ter a concessão de um porto, ficará aberta
uma porta para a transferência da titularidade da

concessão para o setor privado, respeitadas as
mesmas determinações da Lei nll 8.630.

A ANTAQ, na parte de navegação, cuida da
regulação. Vamos observar que na lei tivemos o
cuidado de diferenciar o que é serviço público de
transporte e o que não é serviço público de
transporte. O que for se"viço público, a Constituição é
clara no seu art. 175, quando diz que não poderá
haver serviço público outorgado ao setor privado, a
não ser através de concessão e permissão, mediante
prévia licitação. Procuramos, assim, para respeitar a
Constituição, delinear na área de transporte o que é
serviço público e o que não é serviço público.
Consideramos que o transporte de carga não é
serviço público, caso contrário, teríamos que abrir
concorrência para todo caminhão que percorresse
uma estrada, todo navio, todo avião de carga, toda
ferrovia - na verdade, a ferrovia tem um tratamento
separado que eu quero diferenciar depois.

Concluindo, o transporte de carga não é serviço
público. O transporte específico de passageiros
também não é serviço público, mas o transporte
coletivo regular de passageiros é serviço público.
Quando estivermos tratando de transporte regular de
serviço de passageiros tem que haver concessão ou
permissão mediante licitação. Quando é terminal
privativo, quando é transporte de carga, então, é
simples autorização sem licitação. Quando se trata de
exploração de um bem público, é concessão com
licitação. Quando se trata de exploração de um
terminal privativo, de um porto privativo, então, é uma
simples autorização.

No caso da navegação, como a predominante
é o transporte de cargas, haverá outorga de
permissões e autorizações para prestação de serviço
de transporte aquaviário de passageiros e
autorização no caso de transporte de carga. Tais
outorgas englobam longo curso, cabotagem,
transporte fluvial, lacustre e ainda para o apoio às
plataformas e outras operações off-shore, para a
autorização de afretamento de navios estrangeiros e
para liberação de cargas prescritas.

Dentro dessa linha, a ANTAQ controla a
atividade e aoperação do armador privado. . .

E quando houver investimentos públicos nos
portos, nas vias navegáveis, fora dos contratos de
concessão ou .de autorização, então, o Departamento
Nacional de Infra-Estrutura dos Transportes fica

'encarregado de implantar tal projeto financiado pelo
Tesouro Nacional.
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(Não identificado) - E sobre o transporte
ferroviário?

O SR. DEPUTADO ELISEU RESENDE - Bom,
eu estou apenas informando aqui simetlricamente, o
que aconteceria, dentro da mesma filosofia. Não
obstante nós não estejamos entrando aqui na
implantação da Agência Nacional de Aviação Civil,
como não poderia deixar de ser, a sisitemática de
outorga deve ser comum a todas as modalidades de
transporte. O transporte aéreo teria mais ou menos a

, mesma configuração e a ANAC - Agência Nacional
de Aviação Civil - forneceria a conCI~ssão e as
outorgas para todas as linhas aéreas do Brasil, sejam
linhas domésticas ou aeronaves partiGulares dos
aeroportos privativos. E ela cuidaria também,
eventualmente, da administração da in'lra-estrutura
aeroportuária.

Quando houvesse concessão de um aeroporto
ao setor privado, a ela que caberiam as licitações. E
no caso da concessão, se ela for estatal!, a idéia, tal
como a simetria com o porto, é que a ANIAC também
daria concessão à Infraero nos diferentes portos.
Para cada aeroporto haveria um (~ontrato de
concessão ou, então, para entidades estaduais e
municipais. E aí, a Infraero poderia (~ontratar ou
utilizar os operadores e as operações aeroportuárias
para exercer as atividades. Nós darfamoE; ao Sistema
Aeroportuário um tratamento simétrico at:) do sistema
portuário.

Acho que eu já mostrei as ferroviasi, não? Acho
que já.

Com essas considerações, nós podemos agora
distribuir o substitutivo. (Pausa.)

Como está aí, a ementa é diferente. A ementa
diz:

Dispõe sobre a reestruturação do setor
federal de transportes, cria o Conselho
Nacional de Integração de Polfticas de
Transporte, a Agência N.acional de
Transportes Terrestres, a Agência Nacional
de Transportes Aquaviários e o
Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes (...)

O artigo 22 define o que é Sistema Nacional de
Viação e o Sistema Federal de Viação.

Se nós já tivéssemos a Lei do SNV aprovada,
não precisaríamos incluir dois artigos. Como essa lei
ainda tramita na Casa, incluímos estes dois artigos
porque é importante destacar que essa legislação se
refere ao Sistema Federal de Viação. Ora, a rede

viária é federativa - nós temos rodovias federais,
estaduais e municipais; temos aeroportos federais e
estaduais - e nós não podemos legislar com base em
uma infra-estrutura do Estado e do Município. Então,
definimos aqui o que é o Sistema Federal de Viação
exatamente para deixar claro que não estamos
regulando a atuação do poder concedente em uma
estrada estadual. O poder conc~dente em uma
estrada estadual é o Estado.

O art. 4S1 define qual é o objetivo do Sistema
Nacional de Viação.

O art. 52 estabelece os Princípios Gerais de uma
Política Nacional de Transportes.

O art. 62 estabelece as Diretrizes Gerais. Entre
essas diretrizes gerais, 'destaca-se . a
descentralização das ações, promovendo sua
transferência a outras entidades públicas ou à
iniciativa privada, mediante convênios de delegação
e outorgas de autorização, concessão e permissão,
conforme dispõe o inciso XII do artigo 21 da
Constituição Federal. Aí, nós expomos as demais
diretrizes gerais.

Como a Constituição fala em concessão, em
permissão e em autorização, o art. 72 define para o
Setor de Transportes quando a outorga deve ser
concessão, quando é permissão' e quando é
autorização. A concessão é quando se tratar de
exploração de infra~estruturade transporte público,
precedido ou não de obra pública e de prestação de
serviço de transportes associado à exploração da
infra-estrutura. A permissão é quando se tratar de
prestação regular de serviço de transporte coletivo de
passageiros, desvinculados da exploração da
infra-estrutura. A autorização é quando se tratar de
prestação não regular de serviço de transportes ou
de exploração da infra-estrutura de uso privativo.

Em função disso, o art. 82 estabelece:

Art. 8S! ..

I - depende de concessão:

a) a exploração das vias, dos portos
organizados e dos aeródromos públicos (...);

b) o transporte ferroviário de passagei
ros e cargas.

Não é possível exercer a atividade de transpor~

te ferroviário sem o uso da linha. A prestação do
serviço de transporte está naturalmente vinculada à
exploração da infra-estrutura ferroviária. Então, aí, é
concessão.
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11 - depende de permissão... - e a
figura da permissão é uma figura que exige
também licitação - o transporte coletivo
regular de passageiros pelos meios
rodoviário, aquaviário e aéreo;

11I - depende de autorização:
a) o transporte aquaviário de cargas;
b) btransporte aéreo de cargas;
c) o transporte realizado por empresas

de turismo (...);
d) o transporte de passageiros, sob o

regime d'e fretamento;
e) a construção e operação de

terminais portuários e aeroportuários
privativos;

IV - independe de autorização,
concessão ou permissão o transporte de
cargas pelo meio rodoviário.

§ 12 As outorgas de concessão ou
permissão serão sempre precedidas de
licitação, conforme prescreve o artigo 175
da Constituição.

§ 2º É vedada qualquer prestação de
transporte coletivo de passageiros, de
qualquer natureza, que não tenham sido
autorizados pela autoridade competente.

O cap'ítulo IV, que engloba o art. 92, cria o
Conselho Nacional de Integração de Políticas de
Transporte.

Foram criadas três agências, e para que nós
façamos prevalecer aquele aspecto da
intermodalidade, da multimodalidade, da integração
dos setores, duas agências vão ficar vinculadas ao
Ministério dos Transportes e uma agência ao
Ministério da Defesa, como interfere nas atividades
de transporte do Ministério da Justiça, ao ql\e se
ligava o Contran, o Denatran, a Polícia RodoYlária
Federal, a Polícia Ferroviária. O Comando da Marinha
tem participação na atividade de navegação e
portuária. O Comando da Aeronáutiqa cuida do
transporte aéreo. A Secretaria do Desenvolvimento
Urbano cuida do transporte urbano, exaustivamente
discutido nesta Comissão. Então,· este Conselho
integra as políticas de transportes dé acordo com as
atribuições que lhes são dadas nos arts. 9 e 10.

O Conselho será integrado pelo Ministro dos
Transportes, Ministro da Justiça, Ministro da Defesa e
pelo Secretário Especial do Desenvolvimento Urbano
da Presidência da República. Mas o decreto do
Presidente da República poderá acrescentar outros

Ministros na composição do Conselho. Se, por
exemplo, quiser acrescentar o Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, devido ao
problema da construção naval, da indústria
automobilística, da indústria ferroviária, da indústria
aeroviária, ficará a critério do Presidente compor
plenamente a estrutura do Conselho.

O Geipot será extinto. A sugestão na lei é que o
Geipot se transforme na Secretaria de Planejamento
do Ministério dos Transportes, que exercerá
cumulativamente a função de Secretaria Executiva do
Conselho. Aqui damos as atribuições do Ministério,
definindo claramente o que é política a ser formulada
pelo Ministério dos Transportes. Quando vier a ANAC,
haverá também as atribuições do Ministério da
Defesa e do Comandante da Aeronáutica, com
relação à formulação da política setorial para o
transporte aéreo.

O Capítulo VI define as atribuições da Agência.
Primeiro, a Agência Nacional de Transporte Terrestre.
Cria a esfera de atuação da ANTT e a esfera de
atuação da ANTAQ.

O art. 24 dá as atribuições da ANTT.

O art. 25 especifica as atribuições da ANTT com
relação ao transporte ferroviário. Temos o parágrafo
único deste artigo, que diz que "a ANTT promoverá a
formação de associações de usuários no âmbito de
cada concessão ferroviária, para a defesa dos
interesses relativos aos serviços prestados".

O art. 26 estabelece as atribuições da ANTI no
caso do transporte rodoviário, procurando disciplinar
a cobrança do pedágio, dentro da linha de que o
pedágio arrecadado em via federal só pode ser
aplicado naquela via, para uma prestação de serviços
adicionais ao usuário. Estamos tentando disciplinar
as concessões já feitas pelos Estados com relação às
rodovias federais, permitindo que o Governo Federal
avoque os contratos já feitos pelos Estados,
mantendo os compromissos contratuais, mas
podendo inclusive delegar, através de novos
~onvênios, a fiscalização daquela concessão, para
que possamos ter um tratamento uniforme das
concessões rodoviárias quando se trata de BR em
todo o território nacional.

O art. 27 estabelece as atribuições da ANTAQ. A
ANTAQ observará as prerrogativas específicas do
Ministério da Marinha com relação aos assuntos de
Marinha Mercante que interessarem à defesa
nacional, à segurança da navegação aquaviária e à
salvaguarda da vida humana no mar. A partir daí,
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estabelecemos os procedimentos para o l::ontrole das
outorgas, isto é, as normas gerais.

O art. 29 é importante:

Somente poderão obter autorização,
concessão ou permissão para prestação de
serviços de transporte doméstio:> e explora
ção da infra-estrutura do Sistema Nacional
de Viação as empresas ou entidades consti
tuídas sob as leis brasileiras, com sede e ad
ministração no País, e que atem:lam aos re
quisitos técnicos, econômicos e jurídicos es
tabeleaidos pela respectiva Agência.

Este é um assunto que merece muita atenção
da Comissão, porque diz respeito à participação de
empresas no transporte doméstico. Só pc)derão parti
cipar no transporte doméstico, seja ônibus, trem,
avião ou embarcação, as empresas brasi~leiras consti
tuídas segundo as leis brasileiras. Nas linhas interna
cionais, seja navegação aérea ou navegação maríti
ma, temos de respeitar os acordos bilatterais assina
dos entre os países. A Agência designará ,as empresas
brasileiras que comparecerão no que diiz respeito à
participação do lado brasileiro nesses acordos interna
cionais, quando também acompanhará o desempenho
de cada empresa estrangeira que, em função desses
acordos, possa estar exercendo esse intl~rcâmbio en
tre o Brasil e as outras nações, conforml~ os acorelos
bilaterais internacionais. Damos regras plira o permis
sivo da transferência da titularidade da c:oncessão. A
transferência da titularidade da concessão tem de ser
feita de tal maneira que se possa evitar o ,abuso do po
der econômico, eliminar a figura do monopólio e elimi
nar a concentração ou conflito de interesses.

A partir daí, nos arts. 34 e seguin~es, estamos
disciplinando a forma de fazer a concess,ão, os editais
e contratos de concessão, os editais e contratos de
permissão e os documentos de outorga de autoriza
ção em cada caso.

Na Subseção V, a partir do art. 50, procuramos
tratar das normas específicas para as atividades em
curso. Um exemplo no transporte aéreo: se até então
o Governo vinha com uma sistemática de outorga de
linhas aéreas e se agora por essa lei essoa sistemática
é diferente, não vamos dar uma descontinuidade ou
prejudicar aqueles que já estão exercendo a atividade.
Haverá uma ratificação do seu contrato, da sua atua
ção, do objeto da sua outorga.Apenas haverá nova for
malização, de acordo com instrumentoEI de outorga,
que seja adaptada ao preceito constitucional e a esta
lei.

A partir do art. 52 começamos a dar estrutura
organizacional às Agências. Para quem acompanhou
a aprovação pelo Congresso Nacional das outras
Agências, este capítulo não difere muito. A Diretoria
da ANTI será composta por um Diretor-Geral e
quatro Diretores e a Diretoria da ANTAQ será
composta por um Diretor-Geral e dois Diretores. Tal
como as outras vezes, esses diretores terão mandato
fixo; seus nomes serão indicados pelo Presidente da
República e aprovados pelo Senado Federal. Não
temos muita coisa diferente daquilo que foi aprovado
pelo Congresso Nacional com relação às outras
Agências - Agência Nacional do Petróleo, Agência
Nacional de Telecomunicações, Agência Nacional de
Energia Elétrica, Agência Nacional de Águas e
Agências Nacionais no campo da saúde.

Está descrito aqui quais as exigências de
atuação de cada diretor. Também as Agências
contarão com um Procurador-Geral, com um Ouvidor
e com um Corregedor.

E a partir do art. 65, temos o processo decisório
das Agências. A Diretoria atua como Diretoria coletiva
e as decisões são tomadas por maioria absoluta dos
membros da Diretoria.

A partir do art. 68, temos os quadros de pessoal
da ANTT e da ANTAQ, onde descrevemos a forma de
preenchimento desses quadros no que diz respeito
aos empregos públicos, aos cargos comissionados e
aos cargos de direção superior. Os cargos comissiona
dos são de ocupação privativa de empregados do qua
dro de pessoal efetivo e dos quadros específicos em
extinção, de que tratam os arts. 112 e 113, ou seja, os
empregados que vêm do DNER, da Rede Ferroviária,
do Geipot, das administrações hidroviárias e da CBTU
para aAgência. Não obstante formarem quadros espe
cíficos, terão também acesso aos cargos comissiona
dos, aos cargos de provimento em comissão e aos car
gos de direção da Agência ou do DNIT.

A partir do art. 76, descrevemos as receitas e o
Orçamento das duas Agências.

O capítulo VII cuida do Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transporte, o DNIT. Essa não é
uma autarquia especial. É uma autarquia comum,
mas terá um Conselho de Administração como existe,
na verdade, no DNER. Haverá no DepartamentG
também a presença do procurador-geral, do ouvidor e
do corregedor. Trata, ainda, das contratações de
obras e do controle a serem exercidos, da estrutura
organizacional e do quadro de pessoal do DNIT, com
todas as especificações de efetivos e de gratificações
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de cargos comissionados, e das receitas e do
orçamento do DNIT.

Finalmente, a partir do art. 98, que trata das
disposições transitórias, gerais e finais,
estabelecemos que o Poder Executivo promoverá a
instalação do Conselho Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes, da ANTT, da ANTAQ e do DNIT, no
prazo de até 90 dias, a partir da publicação desta lei,
quando ela for aprovada.

Terá de ser reorganizada também a estrutura do
próprio Ministério dos Transportes, porque muitas das
atribuições de órgãos inseridos na administração
centralizada do Ministério serão transferidas para
agências ou para um novo Departamento.

O art. 101 estabelece:

Instaladas a ANTI, a ANTAQ e o DNIT,
ficam extintos a Comissão Federal de Trans
portes Ferroviários - COFER e o Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem 
DNER e dissolvidas a Rede Ferroviária Fe
deral S.A - REFFSA, a Empresa Brasileira
de Planejamento de Transportes - GEIPOT,
e a VALEC - Engenharia, Construção e Fer
rovias S.A.

Estabelece, ainda, como serão promovidas as
dissoluções dessas empresas. Há um tratamento
para a CBTU, que, quando passar as suas atividades
para os Estados, será imediatament,e dissolvida.

Elaboramos um artigo especial para um
organismo que não foi lembrado na Mensagem
Executiva: o SESEF - Serviço Social das Estradas de
Ferro, estabelecendo que fica o Poder Executivo
autorizado a promover a transferência das atividades
do Serviço Social das Estradas de Ferro para
entidades de serviços sociais autônomos ou do setor
privado com atuação congênere. Então, aqui há uma
autorização para o Executivo dar a destinação mais
adequada ao S6SEF.

Há dois artigos importantes sobre o setor
ferroviário. A Rede extinta deixa um resíduo
importante de ativos não operacionais e de
monumentos históricos, edificações antigas.

O artigo 105 estabelece que fica a União
autorizada a doar aos Estados e aos Municípios os
ativos não operacionais a eles já transferidos pela
Rede, sob forma de cessão de usos para fins culturais
ou educacionais, bem como antigos leitos ferroviários
que passaram a compor a infra-estrutura estadual e
urbana, formando vias de praças públicas.

A Rede Ferroviária tem patrimônios antigos
imensos, que compõem o seu ativo contábil,
entregues aos Estados. A idéia da lei é autorizar a
União a doar aos Estados esse patrimônio que já está
sendo usado pelos Municípios na sua infra-estrutura
estadual e urbana, formando vias em praças públicas.

O art. 10S, discutido com o Ministério da Cultura
e com o Ministério dos Transportes, estabelece:

Com o objetivo de perpetuar a memó
riei f~"rroviária e contribuir para o desenvolvi
mento da cultura e do turismo, fica a União
autorizada a instituir fundação para adminis
tração e exploração dos museus ferroviários,
bem como outros museus i"jo:cionais, e do
patrimônio histórico constituído por edifica
ções, material rodante, equipamentos e acer
vos das antigas ferrovias.

§ 1Q Para o cumprimento do objetivo
disposto no caput, poderá a União também
celebrar contratos de cessão de direito de
uso com entidades de direito público.

§ 2º As antigas estações ferroviárias
de interesse histórico ou artístico poderão
ser preservadas como centros culturais,
segundo diretrizes do Ministério da Cultura
e nos termos de regulamentação pelo Poder
Executivo.

Acho que isso é relevante. Daremos so
lução a aspecto extremamente importante de
preservação da cultura nacional, estímulo ao
turismo e preservação da memória ferroviá
ria.

Os artigos seguintes tratam da transferência
das atribuições, dos contratos e dos acervos dos
órgãos extintos para os novos órgãos.

A partir do artigo 111, tratamos das requisições
e das transferências de pessoal do DNER e da Rede.
Lembramos que no DNER e no Ministério o pessoal é
do Regime Jurídico Único, estatutários, enquanto
que, na Rede Ferroviária, no GEIPOT, na CBTU e na
VALEC, o pessoal é celetista, regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho. Então, tivemos de
ter o cuidado de tratar cada caso, não obstante a sua
diferenciação, para o atendimento do mesmo
objetivo.

Como foi feito esse tratamento? Foram criados
os quadros de pessoal específico, nas duas Agências
e no DNIT, com a finalidade de absorver servidores do
Regime Jurídico Único dos quadros do DNER e do
Ministério dos Transportes. O empregado vem com
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todos os seus direitos e vantagens, incluBive direitos
de aposentadoria, remunerações e promoções. Não
obstante isso, ele tem acesso a todos os cargos
comissionados e a cargos de direção do novo órgão.
Mas quando aquele cargo que ocupar ficar vago, ele
será automaticamente extinto. E a Agência ou o
órgão passa a fazer concurso público para admissão
de novo servidor mediante a Consolidação das Leis
do Trabalho, isto é, passando a vigorelr o regime
celetista.

Da mesma forma, ficam criados os quadros de
pessoal em extinção, nas duas Agências e no
Departamento, com a finàlidade de absorver o
pessoal que vem da Rede Ferroviária, do GEIPOT, da
VALEC e da CBTU, com as mesmElS regalias,
preservação d~ seus direitos, seus vencimentos e
com a mesma possibilidade de serem "uindados a
cargos comissionados e a cargos de direção.

Tivemos de cuidar também de "arantir aos
aposentados e pensionistas os seus direitos
assegurados.

Então, o artigo 116 estabelece:

Fica transferida para o Ministério dos
Transportes a responsabilidade pelo paga
mento dos inativos e pensionistas oriundos
do DNER, mantidos os vencimentos, direitos
e vantagens adquiridos.

Parágrafo Único. O Ministério dos
Transportes utilizará as unidadl:lS regionais
do DNIT para o exercício das medidas
administrativas decorrentes no disposto do
caput.

Isso não deixará que os aposentados e
pensionistas fiquem espalhados pelo Brasil sem
atendimento pessoal. Como o Ministério dos
Transportes fechou as suas delegacias regionais, as
unidades regionais do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes obterão ia delegação
do Ministério dos Transportes para o atendimento
direto ao aposentado e ao pensionista.

O artigo 117 cuida dos aposentados da Rede,
estabelecendo que ficam transferidois da Rede
Ferroviária Federal para o Ministério dos Transportes
a gestão da complementação de aposentadoria
instituída pela Lei nll 8.186 e a responsabilidade pelo
pagamento dos proventos de inatividade e-demais
direitos de que tratam a Lei nll 2.061, do Estado do Rio
Grande do Sul, e o Termo de Acordo sobre as
condições de reversão da Viação Férrea do Rio
Grande do Sul à União, aprovado pela Lei nll 3.887.
Foi importante essa inserção, que não estava na

Mensagem do Executivo. Os ferroviários do Rio
Grande do Sul, provenientes da antiga Viação Férrea
do Rio Grande do Sul, iam ficar órfãos se não
houvesse essa proteção nesse artigo da lei, que
disciplina a paridade de remuneração prevista
anteriormente. E também tivemos de cuidar dos
fundos de pensão, porque existe o Fundo de Pensão
Ferroviária- REFER; o Fundo de Pensão do GEIPOT
- GEIPREV; e o Fundo de Pensão das
Administrações Hidroviárias. Aí surge uma pergunta:
quando um empregado da Rede vai para a Agência,
como fica a REFER? Quando um empregado do
GEIPOT vai para a Agência, e o GEIPOT se extingue,
como fica o GEIPREV, ou o seu fundo de pensão?
Então, determinamos que os novos órgãos passarão
a ser patrocinadores dos fundos de pensão,
relacionados com os empregados absorvidos, na
proporção do número desses empregados. Com isso,
fica preservado o fundo de pensão e a aposentadoria
já adquirida por cada servidor.

Estabelecemos, nas disposições finais, que as
Agências, quando tiverem de contratar bens e
serviços, poderão utilizar uma legislação especial, a
Lei nll 9.472. Quando se criou a ANATEL, e o Relator
foi o Ministro Goldman, já houve ali uma modalidade
específica de consulta e pregão que deu uma certa
flexibilidade à ANATEL para adquirir bens para uso
administrativo e contratação de serviços para uso
administrativo. Estamos trazendo essa lei para ser
usada tanto pela Agência quanto pelo novo
Departamento, para que haja uma flexibilidade de
atuação maior.

Estamos determinando no art. 120, na estrutura
governamental, que as Agências e o Departamento,
num prazo máximo de dois anos, instituam ou
implementem um instrumento especffico de
avaliação de desempenho, estabe'lecendo critérios
padronizados para mensuração do'desempenho de
seus empregados, um programa permanente de
capacitação, treinamento e desenvolvimento. Hoje
não se vê isso nas estruturas governamentais, ou
seja, o treinamento de pessoal para exercer funções;
um regulamento próprio dispondo sobre a
estruturação, classificação, distribuição de vários
requisitos, bem como os critérios de progressão dos
empregados. Portanto, haverá programas de
promoção do empregado em função da sua
capacitação profissional.

O art. 122 estabelece:

As disposições desta lei não alcançam
direitos adquiridos, bem como não invalidam
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os. atos praticados por quaisquer das
entidades da Administração Pública
Federal, direta ou indiretamente afetadas,
os quais serão ajustados, no que couber, às
novas disposições em vigor.

O anexo I traz o quadro de pessoal efetivo da
ANTI. Haverá 1.759 empregados e 483 cargos
comissionados. Esses cargos estão classificados
aqui, com a sua titulação.

O anexo 11 traz o quadro de pessoal efetivo da
ANTAO. Haverá 346 empregados efetivos e 143
cargos comissionados, com todas as classificações
de cargos.

O anexo 111 apresenta o quadro de pessoal
efetivo do Departamento Nacional de Infra-Estrutura.
Haverá 2.717 empregados e 608 cargos
comissionados.

O anexo IV apresenta os níveis salariais de
remuneração para os cargos de direção superior das
duas Agências.

O anexo V traz a remuneração adicional para
quem exercer cargo comissionado técnico nas duas
Agências.

O anexo VI fixa os limites salariais máximo e
mínimo dos empregos públicos nas Agências.

O anexo VII fixa os limites salariais dos
empregos públicos no Departamento.

O anexo VIII fixa os valores das remunerações
adicionais para os cargos comissionados no
Departamento.

E, finalmente, no Projeto de Lei apensado, em
obediência à I,.ei de Responsabilidade Fiscal, o
Governo encaminhou as despesas previstas para
cada Agência, para que essa iniciativa
governamental pudesse cumprir a nova legislação de
responsabilidade fiscal, no sentido de não se
caracterizar despesa sem a identificação
correspondente ,da fonte de receita.

Então, Sr.' Presidente, essa é a minha rápida
exposição a respeito do Projeto de Lei, que é muito
extenso. Solicitamos aos nobres Parlamentares - que
por certo oJarão - que façam uma,Jeitura atenta do
projeto. Estaremos, nas próximas, reuniões, à
disposição de todos para esclarecimentos adicio':lais,
cumprindo" também, (fomo afirmou o l1~sSO

Presidente, os dispositivos regimentais de
apresentação de emendas para que possamos reunir
no texto as contribuições dos diferentes membros da
Comissão.', '

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Depois de ouvirmos a brilhante e
competente exposição do Relator Eliseu Resende,
vamos ouvir alguns Parlamentares que se
inscreveram para, naturalmente, fazerem
comentários a respeito da exposição que acabamos
de ouvir.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Pois não, Deputado Alberto Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Apenas gostaria de uma informação de V.Exa. Ainda
não é o debate e, evidentemente, temos o prazo de
cinco sessões, que se inicia amanhã. É isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Começa na sexta-feira; segue-se na
segunda, terça, quarta e quinta-feiras.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Até quinta-feira da semana que vem, e aí é que
teremos, de fato, o debate. Neste momento, é apena$
para comentários, informações. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Exatamente, apenas para comentários a
respeito da brilhante exposição do Relator Eliseu
Resende. Começamos, então, com a representação
do pedoS do Rio de Janeiro, Deputada Jandira
Feghali.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI- Sr.
Presidente, em primeiro lugar, gostaria de elogiar - o
que não é surpresa para nós - o Deputado Eliseu
Resende pelo seu trabalho feito com dedicação e
conhecimento da área, um trabalho profícuo, em que
é possível perceber - sem ainda fazer uma leitura, um

,estudo, porque é um projeto muito grande e complexo
- uma alteração profunda da lógica do projeto. Houve
também, por parte do Relator, a observação de
profundas lacunas do projeto original do Governo no

'que tange a uma série de preocupações que aqui
levantamos durante o processo de tramitação e das
audiências públicas,' e um avanço, inclusive, da
Gompreensão do lugar certo de onde se formula
polftica, que é no Ministério e não nas agências, de
modo que a integração modal se dá na polftica,

'permitindolque as especificidades se dêem nas
agências próprias. .1 •

Considero extremàmente positivo o avanço que
foi considerado no projeto das duas agências, na
medida em que a aviação civil, o transporte terrestre e
o transporte aquaviário têm as suas agências.
Sinto-me, inclusive, gratificadal em função de ver
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acatado, pelo menos parcialmente, substitutivo que
entreguei à Comissão. Não tive tempo de avançar na
leitura com cuidado, mas ficam aqui registradas
algumas obl\lervaçôes. Espero que as polêmicás
sejam bastante reduzidas, porque me preocupa o
quorum da própria Comissão, ainda em junho, para
que esse projeto possa seguir seu curso. Espero que
não haja muitas emendas nem muita pollâmica para
que esta Comissão possa cumprir seu tralbalho.

Obviamente, algumas preocupal~ões que
levantamos aqui têm a ver com o usuário do serviço,
com o Ircito, com o patrimônio público, com a
qualidade e a eficiência. E, nesse sentido, acredito
que evoluiu bastante, pelo que pude observar da
exposição de S.Exa. Preocupou-me o destino da
SESEF, porque essa é uma questão que ficou do
debate que fizemos da Rede Ferroviária. Não
consegui observar a questão dos conselhos
consultivos, a democracia das agências no sentido de
ouvir a sociedade nas suas formulações, como
também a área de tecnologia, pesquisa e ciência 
talvez por ainda não ter lido o projeto. Preocupa-me
também se essa questão portuária Qlarantiria a
não-superposição. Parece-me que evoluiu bastante a
questão da correção da superposição em relação ao
projeto original. De qualquer forma, evoluiu bastante
também em relação ao projeto original.

Não aguardo respostas agora, porque vamos
faier uma leitura mais estudada do projetol para ver se
cabe ou não novas emendas.

De qualquer forma, quero elogiar o trabalho de
V.Exa., um grande 'esforço, com grandes
detalhamentos. Não foi fácil o trabalho de V. Exa.
Considero um esforço hercúleo conseguir arredondar
esse projeto, considerando as 238 eme'ndas desta
Comissão. Espero não fazer emendas, mas, se fizer,
que sejam poucas e que consigamos alrredondar o
trabalho ainda em junho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Com a palavra o Sr. Deputado Affonso
Camargo, do PFL do Paraná.

OSR. DEPUTADO AFFONSO CAMIARGO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. DelPutados, eu
esperava um excelente trabalho, mas S. E:xa. superou
minhas expectativas. Tanto que, nestEI momento,
como representante do PFL, faço minhas as palavras
da representante do PCdoS - o que nãlo é comum
nesta Casa.·

Quero fazer apenas dois registros. Em termos
de mO'1eJo, a sabedoria com que V. Exet. houve por
criar, • TI nome da multimodalidade, ,o Conselho

Nacional de Integração de Política de Transportes,
em que está assentado o Ministro da Defesa. Esse é
o primeiro caminho para fazermos aquilo que deve
ser a estrutura de transporte no País. E que a ANAC
venha a ficar integrada nessas três agências - que
não pôde ocorrer porque há uma lei complementar
anterior-, o que foi um pleito que surgiu nas primeiras
reuniões da Comissão.

Creio que V. Exa. abriu o caminho para, em
algum momento, fazermos uma estrutura igual à de
outros países.

Quero registrar também uma questão de
consciência, porque não havia lógica - entendi logo
isso - termos uma agência separada e, depois, as
atividades aquaviária e terrestre juntas.

É importante registrar o trabalho de V.Exa.,
Deputada Jandira Feghali, porque aquilo foi uma
coisa que veio forte. Senti isso. Não é fácil realizar
audiências, trazer convidados como o Sr. Pedro
Parente, o Governo. Isso é importante. Há tantos anos
na política sabemos que não é fácil mudar uma
posição do Poder Executivo. Mas confiava nesse
trabalho e na experiência do Relator, de modo que
tudo saiu como imaginávamos.

Vamos examinar os detalhes na frente, mas
realmente esse é um dos melhores substitutivos que
vi nesses anos que estou no Parlamento.

Parabéns, Deputado Eliseu Resende.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João

Henrique) - Com a palavra o Deputado Almir Sá, do
PPB de Roraima.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Sr. Presidente,
também quero parabenizar o ~Iustre Relator,
Deputado Eliseu Resende, pelo brilhante trabalho
que desempenhou. Certamente S.Exa. acolherá
algumas sugestões para aprimorar seu trabalho. Em
princípio, devo louvar o trabalho e dizer que
estávamos aguardando ansiosos o relatório do
substitutivo para que pudéssemos nos debruçar
sobre ele. Vamos ter, no final de semana, um bom e
primoroso material que V. Exa. elaborou.

Parabéns a V. Exa. pela sua ação na questão já
salientada com referência ao Conselho,Nacional de
Integração de Política de Transportes e na questão da
descentralização das agências de' transporte
aquaviário e ferroviário. A infra-estrutura de
transporte, como V. Exa. colocou, parece-me que vai
simplificar e facilitar as operações de cada área.

Vamos nos debruçar sobre o trabalho para ver
se podemos mexer em alguma coisa. A princípio, o
trabalho de V.Exa. está perfeito. Parabéns.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Com a palavra o Deputado Paulo Feijó,
do PSDB do Rio de Janeiro.

O SR. DEPUTADO PAULO FEIJÓ - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados,
realmente foi muito feliz esta Comissão quando teve
referendado o nome do sempre Ministro Eliseu
Resende para relatar matéria tão importante.
Realmente não esperávamos outro trabalho se não
esse brilhante relatório que acaba de ser
apresentado. "

Agradeço ao ilustre Relator por ter acatado
várias emendas proferidas por nós, atendendo aos
anseios da classe ferroviária, porque, como
ferroviário, defensor da ferrovia e dos ferroviários no
Congresso Nacional, tenho a obrigação de lutar pelos
interesses da classe.

Vamos analisar mais calmamente esse relatório
para que possamos trabalhar em verdadeira sintonia
com essa família. Os ferroviários, com certeza, estão
satisfeitos com esse relatório. Parabenizamos o Sr.
Relator. O Ministro Eliseu Resende, com certeza, é
um dos mais profundos conhecedores dos mais
diversos segmentos do transporte nacional. Conhece
S.Exa. com profundidade as questões das nossas
ferrovias, dos ferroviários. Ficamos tranqüilos com
sua indicação e não poderíamos esperar outra coisa
a não ser esse brilhante relatório que acaba de ser
apresentado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Com a palavra o Deputado Luiz Sérgio,
do PT do Rio de Janeiro.

O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, insctevi-me para elogiar o
trabalho. No geral, esse substitutivo expressa o
espírito daquilo que foi debatido e reivindicado nas
diversas audiências públicas. Evidentemente,. num
ponto ou outro, no decorrer do debate da qu~stão,
poderá ocorrer divergências, o que é normal. Mas, no
geral, a proposta, inclusive os pontos, talvez, de maior
fervor no processo de debàte, veio contemplar. Numa
leitura mui~o superficial na parte dos recursos,
expresso m.inha preocupação, porque em nenhum
local verifiquei uma referência ao Fundo de Marinha
Mercante, que tem finalidade específica. Entendo
que, criando-se a agência aquaviária, deveria ter um
ponto que. "_pudesse ao menos interagir na
administração desse fundo. Mas, no geral, o Sr.
Relator exprcessou a vontade dos Parlamentares e
daqueles qU,e puderam se expressar nas diversas
audiências públicas.

Parabéns a V. Exa., Deputado, que teve a
firmeza de fazer um relatório expressando a
globalidade daquilo que os Deputados e os diversos
setores reivindicaram.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Com a palavra o Deputado Pedro
Chaves, do PMDB de Goiás.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, inicialmente quero cumprimentar
o Relator, Ministro Eliseu Resende. Pelos tópicos já
colocados, percebemos que o relatório atende perfei
tamente àquilo que esperávamos. Partindo da pessoa
do Relator, não poderia ser diferente. Também quero
cumprimentá-lo pela criação da Agência Nacional de
Transportes Terrestres e da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários. Vejo os transportes ferroviá
rio e aquaviário como as duas modalidades de fretes
mais baratos. Todos sabemos que através da água o
transporte é mais barato. Com isso, fazendo interliga
ção de todas essas modalidades de transporte, conse
guiremos, no futuro próximo, baixar o custo do frete no
Brasil e o chamado Custo Brasil.

O Deputado que me antecedeu falou sobre o
Fundo da Marinha Mercante. Gostaria de saber do
Relator o seguinte: antigamente, havia o Fundo
Rodoviário Nacional, cujos recursos eram destinados
principalmente à manutenção da malha rodoviária
federal. Com a extinção desse fundo, percebemos
que a malha tem passado por sérias dificuldades.
Muitas rodoviárias estão intransitáveis, com muitos
buracos, etc. Não VQU entrar em detalhes. Sentimos a
urgente necessidade de se criar um fundo específico
para a conservação da malha rodoviária nacional,
sob pena de termos o nosso grande patrimônio
deteriorado ao longo dos anos.

Portanto, pergunto ao Relator se existe, -"<1.
nosso relatório, algo que vincule recursos para o setôr
de manutenção da malha rodoviária federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Concedo a palavra ao nobre Deputado
Aracely de Paula, do PFL de Minas Gerais, último
orador inscrito. .

O SR. DEPUTADO ARACELV DE PAULA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, certa
mente não poderíamos deixar passar a oportunidade
para, em primeiro lugar, elogiar o trabalho - que não é
surpresa para nós, que conhecemos de long9s anos a
sensibilidade e a competência de S. Exa. - do Deputa
do Eliseu Resende, de quem certamente esperá
vamos, com a contribuição-desta Comissão'e a parti
cioacão efetiva de todos os seus.membros, um traba-
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lho de fÔlego, que vise, antes de tudo, mudar os ali
cerces deste País, por meio do que elEI possui de
mais sólido: sua infra-estrutura.

Sem entrar no âmago do 'substitutivo,
gostaríamos apenas de relatar um fato: há alguns
anos, era o ilustre Deputado Eliseu Resende o
comandante da área de transpórtes no nosso País, e
nós, simples Prefeitos da pequena cidade de Araxá,
no interior de Minas Gerais, e Unhamos um problema
sério que sempre encontrava entraves na burocracia.

Por meio da sensibilidade do Ministro Eliseu
Resende, tentávamos livrar a cidade de Araxá,
nacionalment~ conhecida pelo seu turismo, potencial
e tradição, por tudo o que representava para o nosso
País em termos de atração turística, de uma malha
rodoviária federal que cortava a cidade por todos os
lados. Foi a sensibilidade do Ministro que trouxe a
solução. Passaram·se diversos anos, mas
encontramos a solução.

O Ministro Eliseu Resende, com toda a sua
competência e sensibilidade, principalmente,
trabalhando ao nosso lado, fez com que a malha
viária se transformasse no que hoje S.Exa. desenhou
nesse parecer: prédios públicos transformados em
museus, a área de domínio da rede, ,em grandes
praças e jardins; urbanizou-se a cidado, enfim. Na
verdade, S. Exa. promoveu tais mudanças muitos
anos antes de ter a oportunidade de transformar, ou
de propor que se transformasse isso em lei. Araxá é
prova viva do que o Deputado ElisEIU Resende
pretende em termos de urbanização turística nas
nossas cidades.

Nesse sentido, parabenizo S. Exa. O momento
não é para tecer comentários, mas para agradecer a
esse homem que, com sua visão e vivência, vem
dando a esta Casa grande contribuição. Araxá é prova
viva não só da sua inteligência, mas, acima de tudo,
da sua sensibilidade.

Meus parabéns a S. Exa.!
O SR. PRESIDENTE (Deputado João

Henrique) - E, quando S.Exa. fez isso, nem pensava
em ser Deputado.

O SR. DEPUTADO ARACELY DE PAULA 
Pensava em ser Presidente. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
H,enrique) - Sem dúvida, seria um excelente
Presidente.

Há pouco, disse que se tratava do IJltimo orador
inscrito, o que corresponde à verdade. Mas a última
oradora inscrita é a Deputada Teima de Souza, do PT
de São Pa4l0.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA 
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e
Srs. Deputados, demais presentes, estive ausente
por duas vezes porque fui à Comissão de Justiça
votar, que está tratando de problemas complexos
relativos à imunidade parlamentar.

Em que pese ainda não termos conseguido
verificar mais profundamente o texto que o Sr. Relator
coloca à nossa disposição, queria juntar o meu voto,
digamos, para a Presidência da República - não sei
se o PFL tem uma vaga; pensei que fosse da
Roseana Sarney. Não é mais? É do Antonio Carlos
Magalhães? V. Exas. precisam contar para nós.
(Risos.)

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Eu
perdi a eleição para Governador do Estado depois
que fiz aquela obra em Araxá. (Risos.)

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Eu
pensei que tivesse algo a ver com a D. Beija, mas não
tem, não é mesmo?

Brincadeiras à parte, gostaria de deixar patente
a todos os presentes o cuidado que teve S.Exa.
durante toda a transcrição do substitutivo, assim
como a consulta que fez informalmente a vários
Deputados, aos setores organizados, do sindicalismo
ou do empresariado.

De fato, acredito que aprofundaremos essas
idéias a partir da próxima semana, momento em que
teremos a oportunidade de fazer uma leitura com
mais acuidade.

Gostaria de fazer apenas uma indagação que
me foi colocada empiricamente, mesmo sem ter
aprofundado essa análise. Deputado Eliseu Resende,
V. Exa. avalia, como me disseram alguns dos
presentes, que a distância protagonizada pelo texto
final do projeto separa ainda mais, do ponto de vista
das relações de trabalho, os trabalhadores dos
terminais privativos?

Como não tenho informações mais precisas,
gostaria que V. Exa. fizesse, se possível, uma rápida
explanação sobre a relação trabalhista e o
empresariado no contexto dos portos brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Com a palavra o Relator, Deputado
Eliseu Resende.

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Eu
que sou todo agradecimentos, nobre Deputada.

Tenho de agradecer a V. Exas. as
manifestações, particularmente no que respeita ao
trabalho, que foi, de fato, motivo de muita reflexão,
muita prudência. O Relator ficou silencioso todo este
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tempo, tentando aprender, como medo de falar; V.
Exas. não ouviram uma declaração do Relator
antecipando esse relatório porque, a partir do
momento em que fizemos as primeiras audiências até
agora, realmente houve um período de grande
reflexão para identificarmos o que seria melhor.

Chegamos à conclusão de que se trata de
assunto muito complexo não só com relação ao
mérito, à relação filosófica e conceitual, mas também
do ponto de vista administrativo, principalmente
quando estamos diante de um sistema federativo de
transportes, que envolve vários interesses. Ademais,
trata-se de extinguir ou criar novos órgãos, mudar
eSitruturas sem produzir descontinuidade na
Rrestação de serviços ao povo. Na verdade, estamos
procurando formas melhores de servir à sociedade e,
com isso, não podemos criar modificações. É bom
não acharmos que algum de nós é milagroso, que
chega e assina um papel novo e tudo fica resolvido.
Não vamos abandonar todo o esforço realizado no
passado, inúmeras gerações de administradores que
também se aprofundaram na tentativa de solucionar
todos os problemas ainda existentes.

Estamos diante de uma questão difícil. Quando
vi o trabalho da Deputada Jandira Feghali, fiquei
ouvindo, muitas vezes tive de me manifestar, porque
deveria responder a determinadas perguntas, mas
tentei procurar saber o que seria melhor, sob todos os
aspectos. E é muito difícil decidir. Nem sempre é
nítida a diferença entre o que é bom e o que é ruim 
usou-se até mesmo a expressão "mal e menos mal".
Às vezes, cada alternativa para a solução dos
problemas tem qs seus prós e contras, vantagens e
desvantagens. Temos de entrar no mérito da questão
para chegar a um saldo positivo.

Sem dúvida, foi um momento muito difícil;
precisou-se de muita sensibilidade, muito
humanismo, porque o fato que mais nos preocupou
foi, o efetivo.dos órgãos que estão sendo extintos 
como ficariam 0$ aposentados e pensionistas -, não
esquecendo o fundo de pensão. Não quero fazer
críticas à mensagem inicial do Executivo, mas essa
matéria não, foi abordada na mensagem inicial do
Executivo. ,.

Quando se extinguia a Rede Ferroviária,
extinguia-se o DNER, e daí? ASSlim, procuramos
chegar a uma solução efetiva para esse entrave.

Agradeço sobremaneira as manifestações de
elogio ao meu trabalho, mas peço a V. Exas. que o
leiam atentamente, porque a leitura que aqui fizemos
foi muito superficial. Há muita reflexão por trás de

cada artigo e cada parágrafo desses. Se pudermos
obter ainda alguma colaboração adicional seria
importante. Podem crer que é o resultado de um
esforço para encontrar o melho.r, dentro da
experiência que colhemos ao longo do tempo nesse
setor.

A Deputada Jandira Feghali _fez suas
observações iniciais e citou o caso do SESEF.
Dediquei muito tempo estudando a legislação do
SESEF, vendo o que ia fazer com essa instituição,
várias vezes redações daquele artigo foram
substituídas. Talvez possamos fazer algo mais
concreto para resolver o problema do SESEF, porque
o Governo, ao mandar sua mensagem, não se referiu
a ele. Na verdade, até eu mesmo, que fui Ministro dos
Transportes, que comandei essa rede ferroviária
durante tantos anos, não estava muito familiarizado
com o problema do SESEF. A maneira como ele foi
criado, como está estruturado no Governo, por tudo
isso, achamos melhor, depois de várilis alternativlis
de redação, abrir uma autorização,legislativ~ p~r~ o
Governo encontrar a melhor solução para um plano
social dos ferroviários, que é o Plansfer, e para o
SESEF. O importante é o PLANSFER, não é o
SESEF. A estrutura do SESEF é constituída de pouca
gente. Não é o caso de dar destinação aos seus
empregados, porque são muito poucos,e não são
ferroviários. Porém, é o caso de dar destinação ao
Plano Social das Estradas de Ferro, que é o Plansfer.

Então, fizemos essa abertura para dar ao
Governo toda a flexibilidade para que, no decreto de
regulamentação, possa vir a dar a solução mais
adequada. Fiquei com medo de entrar mais a fundo e
prejudicar os funcionários. Tanto que havia um
parágrafo que extinguia o SESEF, no momento em
que o PLANSFER fosse transferido, e eliminei esse
parágrafo. Se eu colocasse isso, ia criar um problema
maior ainda. Então, simplesmente, se essa lei for
aprovada, ela simplesmente autorizará o Executivo a
transferir para o Plansfer. E deixo a cargo do
Executivo dar aos empregados do Sesef a melhor
destinação, porque, quem sabe, quem vier absorver
as atividades do Plansfer poderá também absorver os
empregados. Se eu colocasse o parágrafo "Fica
extinto o SESEF", .eu estaria condenando os
empregado!, à destituição. Então, achei melhor deixar
em aberto. Mas, de qualquer maneira, esse é um
ponto que poderemos continuar c;iiscutindo.

O Deputado e ex-Ministro Affonso Camargo já
se retirou, mas gostaria de agr~decer a S. Exa.; ao
Deputado Almir Sá; ao Deputado Paulo Feijó, que
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participou desse assunto conosco e dos encontro
com os ferroviários; e ao Deputado Luiz Sérgio, que
fez referência ao Fundo de Marinha Mercante.

O Fundo de Marinha Mercante está tratado no
projeto, porque ele é um misto da pc)lítica e da
execução. Definimos, na questão ela Marinha
Mercante, o que está na política e o que E1Stá na parte
de atribuição da agência. Esse fundo, na verdade, é o
resultado da cobrança do adicional de frete para a
renovação da Marinha Mercante e está vinculado à
política de construção naval, a ser acertada e
formulada no âmbito ministerial, porque temos,
inclusive, a questão do próprio Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio I:xterior, que
trata do aspecto industrial da fabricação de veículos
de transporte. Vai competir à agência dar os subsídios
para efeito dos afretamentos e navegações
estrangeiras; fazer os estudos comparados com o
custo da produção do navio, no âmbito n.acional, para
que a agência possa apresentar aos formuladores da
política de construção naval os subsídios para suas
decisões.

Talvez uma leitura mais atenta da questão
possa dar uma idéia melhor do que o nosso
substitutivo apresenta.

Quanto à questão do Fundo Rodoviário
Nacional, estamos tratando disso, parah:llamente, na
questão da reforma tributária. Na verdade, o Fundo
de Marinha Mercante é o último resíduo da
vinculação. Então, quando se eliminaram as
vinculações, ou todos os fundos vinculados - havia o
Fundo de Marinha Mercante, o Funde) Rodoviário
Nacional, o Fundo de Energia Elétrica, o Imposto
Único sobre' Minerais, o Imposto Único sobre Energia
-, criaram-se fundos específicos. Todos l:lsses fundos
foram eliminados pela Constituição, menos o Fundo
de Marinha Mercante. Para recompor a!~ora o Fundo
Rodoviário Nacional precisamos de uma proposta de
emenda constitucional. Há uma proposictão nossa na
reforma tributária, e esperamos que ussa reforma
possa caminhar; daí, podíamos ter a solução disso.

Agradeço ao Deputado Aracely de Paula a
mensagem, que foi o grande Prefeito de Araxá,
quando eu era candidato a Governador do Estado. S.
Fxa. trabalhou para mim e quase ml! elegeu. Se
houvesse dois Aracelys em Minas, eli) sEJria eJeito.
(Risos.) Mais uma vez, agradeço SI S. Exa. a
manifestação de amizade e de companheirismo.

Deputada Teima de Souza, senti lsua falta aqui
no início da exposição.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Eu
estava participando de outra votação.

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Mas
não devia. Devia estar aqui.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA 
Semana que vem vou dar muito trabalho a V. Exa.,
desde os primeiros minutos.

O SR. DEPUTADO ELISEU RESENDE - A
Deputada Teima de Souza acompanhou nosso
trabalho e dedica-se à legislação portuária. Deputada
Teima de Souza - repetindo o que abordamos na
exposição inicial -, a Lei n2 8.630 está integralmente
preservada. Ela não foi revogada em nenhum
parágrafo, não há alteração na sua redação. Portanto,
as relações trabalhistas são aquelas que estão
explicitadas e formuladas pela lei existente, que fica
preservada e não é revogada.

Na questão portuária repetindo-,
formalizamos a figura do administrador do porto corno
sendo a figura de um concessionário. Só isso. Não
houve alteração das funções, das atribuições, dos
conceitos de autoridade portuária do administrador
do porto. Achamos melhor não fazê-lo, porque já
discutimos isso pessoalmente. Se entrarmos nisso,
percorreremos um caminho que talvez não tenha fim
nessa reestruturação do setor de transporte de que
estamos tratando. Achamos melhor preservar a Lei nll

8.630 e, conseqüentemente, todas as relações
trabalhistas que existem entre o administrador do
porto, os operadores portuários e os trabalhadores
portuários.

O SR. PRESID!NTE (Deputado João
Henrique) - Muito bem. Nada mais havendo a tratar,
agradeço aos Srs. Parlamentares a presença.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Pois não, Deputada Teima de Souza.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Sr.
Presidente, antes de terminarmos, gostaria de fazer
uma consulta a V. Exa. V.Exa. não acha que cinco dias
- portanto, estaremos juntos na próxima semana 
seria muito pouco? Não seria, talvez, o caso de
deixarmos uma tolerância de dez dias, porque só
teremos mais uma reunião e parece-me que seria
insuficiente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - A princípio, vamos cumprir o prazo
regimental. Na próxima reunião, quarta-feira, vamos
analisar isso.
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A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA 
Obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Portanto, nossa próxima reunião vai ser
no dia 7 de junho, quarta-feira, às 14h30min.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO SUBSTITUTIVO DO SENADO

FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO W' 407-G, DE 1996, QUE

"ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 100 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (PRECATÓRIOS 

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL).

Ata da Primeira Reunião (Instalação e Elei
ção do Presidente e Vice-Presidentes), Realizada
em 31 de maio de 2000

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano dois
mil, às onze horas e quinze minutos, no plenário quin
ze do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Substitutivo do Senado Federal à Proposta de Emen
da à Constituição nº 407-G, de 1996, que "altera a re
dação do artigo 100 da Constituição Federal", convo
cada pelo Presidente da Câmara dos Deputados, na
forma regimental, para instalação e eleição do Presi
dente e Vice-Presidentes. Assumiu a direção dos tra
balhos, nos termos do art. 39, parágrafo 42, do Regi
mento Interno, o Deputado Ricardo Izar. A Lista de
Presença registrou o comparecimento dos Deputa
dos André Benassi, Antônio Carlos Pannunzio, Carlito
Merss, Celso Giglio, Duílio Pisaneshi, Fernando Mar
roni, Fetter Júnior, João Henrique, José Alberto Alme
ida, José Roberto Batochio, Jurandil Juarez, Luciano
Castro, Milton Monti, Nelson Meurer, Nilo Coelho,
Osvaldo Biolchi, Paulo Kobayashi, Professor Luizi
nho, Ricardo Fiúza, Ricardo Izar e Roberto Brant - ti
tulares; Alberto Mourão, Antônio Palocci, Badu Pican
ço, Cláudio Cajado, Francisco Garcia, Iara Bernardi,
Rubens Furlan e Zila Bezerra - suplentes. Deixaram
de registrar suas presenças os Deputados Cleonân
cio Fonseca, Eujácio Simões, João Coser, João Ribe
iro, Jorge Alberto, José Carlos Vieira, Lúcia Vânia,
Max Rosenmann, Paes Landim, Regis Cavalcanti e
Sérgio Guerra. ORDEM DO DIA. Havendo número re
gimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos
e anunciou, conforme acordo de Lideranças, os no
mes dos candidatos aos cargos de Presidente, Depu
tado André Benassi - pelo Bloco PSDB/PTB, e de 1º,
22 e 32 Vice-Presidentes, Deputados Ricardo Fiúza 
pelo PFL, Professor Luizinho - pelo PT e Nelson Meu-

rer- pelo PMDB, respectivamente. Dando prossegui
mento à reunião, o Presidente convidou o Deputado
Paulo Kobayashi para secretariar os trabalhos. Parti
ciparam do processo de votação os Deputados André
Benassi, Celso Giglio, Duílio Pisaneshi, Nilo Coelho,
Paulo Kobayashi, João Henrique, Jurandil Juarez,
Milton Monti, Osvaldo Biolchi, Ricardo Izar, Ricardo
Fiúza, Carlito Merss, Fernando Marroni, Professor
Luizinho, Fetter Júnior, Nelson Meurer, José Roberto
Batochio e Antônio Carlos Pannunzio - titulares;
Badu Picanço, Alberto Mourão, Cláudio Cajado, Fran
cisco Garcia, Antônio Palocci e Rubens Furlan - su
plentes. Finda a votação, constatada a coincidência
entre o número de cédulas e o de votantes, vinte e
quatro, e processada a apuração, o Presidente anun
ciou o seguinte resultado: para Presidente, Deputado
André Benassi; para 1º Vice-Presidente, Deputado
Ricardo Fiúza; para 22 Vice-Presidente, Deputado
Professor Luizinho; e para 3º Vice-Presidente, Depu
tado Nelson Meurer - todos com vinte e três votos fa
voráveis e um em branco. A seguir, o Deputado Ricar
do Izar convidou o Deputado André Benassi a assu
mir a Presidência, declarando-o empossado. O Presi
dente eleito declarou empossados os Deputados Ri
cardo Fiúza, Professor Luizinho e Nelson Meurer e,
nos termos do Art. 41, VI, do Regimento Interno, de
signou, para a Relatoria da Comissão, o Deputado
Milton Monti, que, com a palavra, prestou esclareci
mentos quanto ao processo de tramitação da Pro
posta de Emenda à Constituição em questão. Em se
guida, o Deputado Osvaldo Biolchi solicitou que as
agendas dos trabalhos fossem enviadas aos gabine
tes parlamentares, como ocorre em outras Comis
sões da Casa. Após cumprimentar o Presidente por
sua eleição e agradecer aos seus pares por terem
confirmado seu nome como Vice-presidente, o Depu
tado Professor Luizinho solicitou que fosse elabora
do, pela Assessoria da Comissão, quadro comparati
vo dos textos da Proposta de Emenda à Constituição
aprovados na Câmara dos Deputados e no Senadc
Federal. Reportando-se à solicitação do Deputado
Osvaldo Biolchi, o Presidente esclareceu que as pró
ximas reuniões serão comunicadas aos gabinetes
com maior antecedência e, ouvidos os demais Mem
bros da Comissão, decidiu convocar a próxima para o
dia seis, terça-feira, às quinze horas. O Deputado Ri
cardo Fiúza alertou a Assessoria da Comissão para o
cumprimento dos prazos regimentais, uma vez que a
Proposição em tela deverá ter tratamento de matéria
nova. Em seguida à solicitação do Deputado Luciano
Castro de celeridade na apreciação da PEC, por tra
tar-se de matéria de suma importância, o Presidente
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registrou a presença no plenário da Comissão do Lí
der do Partido da Frente Liberal- PFL, Deputado Ino
cêncio Oliveira, que, em breve pronunciamento, sau
dou a todos e manifestou seu reconhecimento paio
importante trabalho realizado pelas Comissões da
Casa, onde, ressaltou, os Parlamentares desenvol
vem, efetivamente, suas funções parlamentares. Re
ferindo-se à manifestação do Deputado Inocêncio Oli
veira, o Presidente acrescentou que CabE! aos Parla
mentares mostrarem à sociedade os trabalhos execu
tados nestas Comissões e, após alocução do Deputa
do Osvaldo Biolchi, nada mais havendo a tratar, en
cerrou os trabalhos, às onze horas e cinqüenta e qua
tro minutos, tendo antes convocado reunião para o
dia seis, terça-feira, às quinze horas. O inteiro teor
da reunião foi gravado e as notas taquigráficas,
após serem decodificadas, farão parte deste docu
mento. E para constar, eu, Estevam dos Santos Sil
va, Secretário, lavrei a presente Ata, que, lida e apro
vada, será assinada pelo Presidente, Deputado
André Benassi, e encaminhada à publicação no Diá
rio da Câmara dos Deputados.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Havendo número regimental, declaro aberta a presen
te reunião, convocada pelo Presidente c/essa Casa,
nos termos regimentais, para instalação da Comissão
e Eleição dos Presidentes e Vices-Presidentes. Na for
ma do Art. 39, § 49, do Regimento Interno, compete-me
reassumir a Presidência desses trabalhos.

Solicito aos senhores representantes de
diversos partidos que procedam ao reglistro junto à
Mesa individualmente, ou por chapa dos candidatos
aos cargos de Primeiro, Segundo e Terceiro
Vice-Presidentes desta Comissão.

Esclareço aos nobres Deputados que essa
Comissão é composta de trinta e dois Srs.. Deputados
titulares e igual número de suplentes, em
conformidade com Ato da Presidência, que passo a
ler:

O quorum exigido para a eleição dos
cargos dessa Comissão é de de·zessete De
putados.

Existe quorum, portanto.
Então, eu convido o nobre Deputado Paulo

Kobayashi para secretariar os trabalhos da eleição.
Num acordo de lideranças, já foi apresentada

uma chapa: para Presidente, o Deputado André
Benassi, do Bloco PSDB/PTB; para a Primeira
Vice-Presidência, Deputado Ricardo Fiú.~a, PFL; para
a Segunda Vice-Presidência, o Deputado Professor

Luizinho, do PT; e Terceira Vice-Presidência,
Deputado Nelson Meurer, do PPB.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHY 
Primeira chamada.

Bloco PSDB/PTB, titulares: Deputados André
Benassi, Celso Giglio, Duilio Pisaneschi, Lúcia Vânia,
Max Rosenmann, Nilo Coelho.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Deputados Paulo Kobayashy e Sérgio Guerra.

Bloco PMDB/PST/PTN: Deputados João
Henrique, Jorge Alberto.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAVASHV 
Deputados Jurandil Juarez, Milton Monte, Osvaldo
Biolchi, Ricardo Izar.

PFL: Deputados João Ribeiro, José Carlos
Viera, Luciano Castro, Paes Landim, Ricardo Fiúza,
Roberto Brant.

PT: Deputados Carlito Merss, Fernando
Marroni, João Coser, Professor Luizinho.

PTB: Deputados Cleonâncio Fonseca, Fetier
Júnior, Nelson Meurer.

PDT: Deputado José Roberto Batochio.
Bloco PSB/PCdoB: Deputado José Antônio

Almeida.
Bloco PUPSL: Deputado Eujácio Simões.
PPS: Deputado Régis Cavalcanti.
PHS: Deputado Antônio Carlos Pannunzio.
Relação de suplentes. Há algum titular presente

que não tenha sido chamado?
(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHY 
Deputado João Henrique, PMDB.

Mais algum titular presente que não tenha
votado?

Vou à relação de suplentes do PSDB/PTB.
Podem votar três Deputados.

Deputados Aloízio Santos, Badu Picanço,
Danilo de Castro, José Carlos Elias, Luiz Antônio
Fleury, Pedro Canhedo, Vicente Caropreso.

PPS: Rubens Furlan.
Vamos ao Bloco PMDB/PST/PTN. Pode votar

um Deputado.
Alberto Mourão.
Vamos ao PFL. Podem votar cinco Deputados.
Deputados Zila Bezerra, Francisco Garcia,

Cláudio Cajado, Gilberto Kassab, Mussa Demes,
Ronaldo Vasconcelos.

Vamos à relação do PT. Um suplente poderá
votar.
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Deputados Antônio Palocci, Iara Bernardi,
Avenzoar Arruda.

PPB. Um suplente a votar.
Deputados Pizzolatti, Luiz Carlos Heinze.
Bloco PSB/PCdoB: Deputado Sérgio Miranda.
Bloco PUPSL: Deputado Almeida de Jesus.
Algum Deputado titular presente que não tenha

votado? Algum Deputado suplente presente que não
tenha votado?

Já atingimos o quorum.
Deputado Antônio Palocci. Com o Deputado

Palocci, o PT vota completo, portanto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

Votaram vinte e quatro Srs. Deputados. Vamos para a
apuração. (Pausa.) Confere vinte e quatro
sobrecartas. (Pausa.) Srs. Deputados, está
encerrada a apuração. Vinte e três votos para a chapa
e um voto em branco. Estão eleitos para a
Presidência, Primeira Vice-Presidência, Segunda
Vice-Presidência e Terceira Vice-Presidência desta
Comissão, respectivamente, os Srs. Deputados
André Benassi, Ricardo Fiuza, Professor Luizinho e
Nelson Meurer.

Convido o nobre Deputado André Benassi para
assumir a Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- r-..íl:i condição de Presidente eleito, convido os Srs.
Deputados Ricardo Fiuza, eleito Primeiro
Vice-Presidente, Professor Luizinho, eleito Segundo
Vice-Presidente, e Nelson Meurer, eleito Terceiro
Vice-Presidente, para ocuparem lugar na mesa e
assumirem os respectivos cargos.

Nos termos do art. 41, VI, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, designo para a relatoria
da Comissão o Sr. Deputado Milton Monti, PMDB, a
quem convido para compor a Mesa. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Relator, Deputado
Milton Monti.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Caro
Presidente, caros Deputados, inicialmente quero
comunicar aos Srs. Deputados que, de acordo com o
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a
partir de amanhã se inicia o prazo de dez sessões
para a apresentação de emendas a esta PECo

Esclareço ainda que as emendas devem ser
apresentadas com quorum mínimo de um terço dos
Srs. Deputados com assento nesta Casa, ou seja,
171 assinaturas. Os formulários para apresentação
estarão à disposição na secretaria desta Comissão,
que solicita que as emendas sejam apresentadas em

quatro vias e também em disquete, evidentemente
para facilitar o trabalho desta Comissão. O prazo de
exame de mérito dessa proposição é de quarenta
sessões a partir da constituição desta Comissão, ou
seja, a partir de hoje, observando-se ainda que
contam-se os prazos por sessões ordinárias
realizadas na Câmara: dez sessões para emenda, o
prazo máximo de quarenta sessões para o
julgamento do mérito contam-se pelas sessões
ordinárias realizadas na Câmara.

Tendo prestado esses esclarecimentos iniciais,
quero agradecer a deferência de ter sido eleito para
esta relatoria. Sem dúvida teremos muito o que
discutir nesta Comissão.

Devolvo a palavra ao Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)

- Também eu quero me pronunciar dizendo da minha
satisfação por ter sido escolhido pelos colegas da
Comissão e por trabalhar em conjunto com V. Exas.

Antes de franquear a palavra, lembro a V. Exas.
que esta reunião está sendo gravada e, portanto,
solicito aos Srs. Deputados que desejarem fazer uso
da palavra que declinem seus nomes para efeito de
identificação junto à Taquigrafia.

O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI - Sr.
Presidente, sei que a equipe está muito organizada.
Entretanto, dada a importância desta PEC, gostaria
de solicitar que a agenda das reuniões fosse enviada
por escrito aos gabinetes. Isso já foi feito em outras
Comissões Especiais e é importante para que não se
percam prazos e reuniões, pois ocorre troca de secre
tários etc.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- A Presidência providenciará para que assim ocorra.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Sr. Presidente, quero em primeiro lugar cumprimentar
V. Exa., Deputado André Benassi, por sua eleição,
assim como agradecer a todos os pares a minha
eleição para a Mesa.

De fato, o tema desta Comissão é acalorado e já
o debatemos longamente - acho que quase todos
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que aqui estamos participamos do trâmite da emenda
nesta Casa até seu envio ao Senado, que agora a
devolve a esta Casa.

Sr. Presidente, proponho a V. Exa. que solicite à
assessoria - como sempre estou dando trabalho para
a assessoria - o favor de prqvidenciar e enviar aos
gabinetes um quadro comparativo entre a emenda
que aprovamos na Câmara e a emenda que o Senado
nos devolveu, com a devida observação da diferença,
com o fim de vermos claramente as mudanças em
que o Senado mudou nossa emenda, que, apesar da
crise que provocou, foi aprovada em plenário de
forma conser.tsual.

Que isso seja providenciado rapidamente, pois
assim poderemos, decorrido o prazo de dez sessões
para a apresentação de emendas e obtido um amplo
acordo entre nós, reduzir a uma as outras sessões e
votar o mais rápido possível. Ou seja, transcorridas as
dez sessões, votaríamos na décima primeira, se
houver acordo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Esta Presidência tomará as providências no sentido
de que possa atender ao pedido de V. Exa.

Continua franqueada a palavra.

Antes de encerrar, quero informar que esta
convocação foi feita por meio do PrElsidente da
Câmara e de telefonemas. As próximas reuniões
serão anunciadas com maior antecedência.

Como forma de ganhar tempo, aproveito a
oportunidade para discutir a data da próxima reunião.
Gostaria que V.Exas. se manifestassem sobre a
possibilidade de nos reunirmos terça-feira. à tarde ou
quarta-feira de manhã. (Pausa.) Estão todos de
acordo?

O SR. DEPUTADO OSVALDO BIC)LCHI - Sr.
Presidente, seria difícil nos reunirmos às terças-feiras
à tarde?

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- A maioria dos Deputados chega na terça.

O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOI.CHI- O.k.
O SR. DEPUTADO PROFESSOR I_UIZINHO 

Sr. Presidente, pode até não ser na terça-feira à tarde,
mas não pode ser por essa desculpa. Só para ficar
registrado nos Anais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Está certo. O que queremos é atingir quorum
suficiente para votar. Terça-feira às 15h.

O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI 
Terça-feira, às 15h.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Estão todos avisados.

O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI - Sr.
Presidente, na próxima terça também? Veja bem,
estou de acordo para a próxima terça, só queria
deixar claro o prazo de emendas que não termina na
próxima terça.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
-Sim.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Então,
poderíamos até fazer uma reunião para estabelecer
um calendário ou alguma coisa assim.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI - De
qualquer forma, o prazo de emendas começa a partir
de amanhã. Por dez sessões?

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Sim, por dez sessões.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI 
Nesse meio tempo, estaremos reunidos para
estabelecermos cronogramas, métodos etc.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Certo.

O SR. DEPUTADO CELSO GIGLlO - Sr.
Presidente, quando é a próxima reunião?

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- A próxima reunião será na terça-feira, dia 6, às 15h.

O SR. DEPUTADO CELSO GIGLIO - Mas não
correu o prazo ainda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Não, está correndo a partir de amanhã.

O SR. DEPUTADO CELSO GIGLIO - Mas na
próxima terça o prazo ainda não estará concluído.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Não. São dez dias.

O SR. DEPUTADO CELSO GIGLIO - Não
poderemos votar?

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Não. São dez sessões.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Dez
sessões do Plenário, não é isso, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE 'Deputado André Benassi)
- Isso, do Plenário.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Sr.
Presidente, tomando a liberdade e com a
aquiescência de V.Exa., eu gostaria de perguntar se a
Mesa está advertida de que há uma Resolução da
Mesa da Câmara de que projeto que retoma do
Senado, mesmo sendo PEC, em forma de
substitutivo, tem tratamento de matéria nova.
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Portanto, é bom que a assessoria esteja atenta a isso
por causa dos prazos. Não sei se precisa dessas
assinaturas, como falou o Sr. Relator, em se tratando
de matéria nova. Todos os projetos que retornam do
Senado em forma de substitutivo, mesmo que seja
PEC, tem tratamento de matéria nova.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
Esta Presidência tomará as providências

necessárias no sentido de sanar qualquer problema
futuro.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Com a palavra o Deputado Luciano Castro.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr.
Presidente, desculpe o atraso, mas estava envolvido
na relatoria de projetos importantes da Comissão de
Trabalho.

Vim aqui para parabenizar a instalação desta
nova Comissão, que trata da questão do precatório, e
a investida de V. Exa. no cargo de Presidente desta
Comissão, bem como a escolha do nosso Relator,
Deputado Milton Monti.

Essa é uma luta de quase quatro anos. Como
um dos autores do projeto, temos procurando
amadurecer essa questão. Esta matéria merece a
urgência urgentíssima desta Casa. Não é mais
possível protelarmos uma solução para problemas
que hoje afligem de modo especial os Municípios e
Estados brasileiros.

Por essa razão, Sr. Presidente, gostaria que V.
Exa. pudesse, na medida do possível e do rito
regimental, dar celeridade aos processos desta
Comissão para que pudéssemos, ainda neste
semestre, poder votar esta matéria no plenário da
Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Deputado Luciano Castro, esta Presidência,
consciente da responsabilidade e certo do trabalho
de V.Exa. e do esforço denodado da maioria da
Comissão para se chegar a um bom termo, declara
que vai ficar muito atenta para que, no prazo mais
curto possível, possa apresentar o relatório à
Presidência da Câmara.

Quero encerrar a reunião e dizer que no dia 6,
às 15h, será instalada novamente a Comissão.

Queria antes saudar o Líder do PFL, Deputado
Inocêncio Oliveira, ora presente.

O SR. DEPUTADO INOCÊNCIO OLIVEIRA 
Saúdo o Sr. Presidente, Deputado André Benassi, o
Deputado Herculano Anghinetti, saúdo todos da
Comissão. É com satisfação que estou aqui presente.
Vim fazer, como Líder do Partido, uma visita aos
órgãos técnicos da Casa e poder dar o testemunho do
pleno funcionamento, com uma boa assiduidade dos
nossos Parlamentares e, mais do que isso, o
conhecimento técnico de todos eles sobre as
matérias que lhes são pertinentes.

Além do mais, saliento, como uma coisa
importantíssima, que é na Comissão Técnica onde se
demonstra a verdadeira atividade do Parlamentar. Ela
precisa ser mais valorizada, seu trabalho precisa ser
mais reconhecido e divulgado. O Congresso Nacional
paga um preço muito alto porque se comunica muito
mal perante a opinião pública. Precisamos nos
comunicar melhor e fazer com que o trabalho
desenvolvido pelo Parlamentar nas Comissões
Técnicas, sobretudo nas comissões permanentes,
seja reconhecido.

No plenário, normalmente, o Parlamentar não
tem oportunidade de divulgar seus conhecimentos,
mostrar sua competência, a não ser os Líderes que
são talhados para isso, são escolhidos para
encaminhar as votações em nome de seus partidos.
Mas, se Deus quiser, cada um a seu modo, vamos
lutar juntos para valorizar o importante trabalho das
Comissões Técnicas da Casa, quer sejam as
Comissões Permanentes, quer sejam as Comissões
Especiais e as CPI, pois divulgando seus trabalhos
traremos, cada vez mais, o povo para dentro do
Poder. Nenhum Poder é tão diretamente ligado ao
povo quanto o Poder Legislativo.

Digo sempre uma frase: quando tudo faltar no
País, haverá sempre uma voz e uma tribuna em
defesa dos fracos, dos oprimidos e demais
necessitados. Esse é o Poder Legislativo. Se o Poder
Executivo é forte porque tem a chave do cofre do
tesouro, tem as Forças Armadas, os Ministérios, tem
30 mil cargos para serem distribuídos, se o Poder
Judiciário é forte porque um juiz, por uma decisão,
pode sustar qualquer medida de um dos Poderes, a
nossa força emana do povo, emana da opinião
pública.

Por isso, fortalecer cada vez mais o
relacionamento entre a opinião pública e o Poder
Legislativo é condição fundamental para
perseguirmos o Estado de Direito que desejamos
construir para o nosso País. Por isso, com esse
sentimento, digo que a minha presença é um
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reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelas
Comissões Técnicas da Casa.

Um abraço fraterno ao Sr. Presidente e, na sua
pessoa, a todos os integrantes deste órg,ão técnico.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Esta Presidência agradece as sábias palavras do
Líder Inocêncio de Oliveira e reconhece que,
realmente, o Congresso Nacional, por intermédio da
Câmara dos Deputados, tem um grande trabalho nas
Comissões Técnicas, que, de fato, é muito pouco
conhecido fora. Isso é uma falha lamentável que não
poderia acontecer. Mas cabe a nós, Deputados, e a
pessoas do quilate do Deputado e LídBr Inocêncio
Oliveira, demonstrar isso à sociedade brasileira. Sem
dúvida alguma, isso representa o pilar mestre da
democracia.

O SR. DEPUTADO OSVALDO BIl:>LCHI - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Pois não. Tem a palavra o Deputado Osvaldo
Biolchi.

O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI 
Aproveito a presença do Líder Inocêncio Oliveira
neste pequeno recinto para agradecer suas palavras.
Sei que S.Exa. sempre prestigiou nOSf>O mandato,
que é a nossa grande responsabilidade. 'E tem razão:
quanto menor o plenário, menos vem a imprensa.
Hoje estamos abrindo uma Comissão que apreciará
uma PEC extremamente importante, pois vimos que
empresas são credoras, empresas são d3vedoras e é
preciso de uma solução.

Entretanto, muito pouco se prestiglia o trabalho
das Comissões. Lembro-me que, quando eu era
Presidente da Comissão de Trabalho, Administração
e Serviço Público, naquele ano trabalhamos mais de
700 projetos de lei e pouco, quase nada apareceu.
Hoje temos uma mídia na mão; temos a TV Câmara,
jornais, a Rádio Câmara. Precisamos que a
Presidência da Câmara dos Deputados e todos que
compõem as Mesas valorizem os traballhos desses
Deputados, porque o povo não sabe o quanto
ganhamos nem conhece as miseráveis
infra-estruturas que temos nos nossos !Jabinetes ou
em nossos apartamentos, pensando, inclusive, que
cada um de nos temos à nossa disposição dois ou
três carros da Casa. Isso precisa ser esclarecido.
Assim como o Presidente da República tem a
possibilidade de requisitar a Imprensa Nacional,
precisamos dessas declarações, ou seja, dizer
quanto ganhamos e quanto acreSCl3ntamos de

dinheiro do nosso bolso para exercer com dignidade
a nossa profissão.

A presença do nosso Líder é importante, pois
sabemos da competência e especialmente da
liderança do Deputado Inocêncio Oliveira.
Gostaríamos que S. Exa. fosse portador disso junto à
Mesa, para trabalharmos com consciência e
aproveitarmos a oportunidade desta manhã, porque,
às vezes, é difícil falar com os nossos líderes - não é
o caso do Deputado Inocêncio Oliveira, não sou do
PFL, mas sou testemunha disso -, sobre a
valorização do nosso trabalho.

O povo deve saber quanto realmente um
Deputado ganha na Casa, quais são as
responsabilidades e competências. Às vezes,
dorme-se pouco ou nada, quem leva a sério, ou seja,
a grande maioria leva a sério. Isso é generalizado,
pois se diz que ninguém trabalha. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Deputado Osvaldo Biolchi, agradecemos a V. Exa. o
seu pronunciamento. É muito importante que a Casa
divulgue esses argumentos levantados por V. Exa. à
sociedade. Realmente, o povo conhece muito pouco
do que se faz aqui. E é preciso que o povo dê valor
àquilo que é feito na Casa. Com isso, sem dúvida
alguma, ele vai estar preservando aquilo de melhor
existe numa sociedade: o direito de participação e o
direito de ser livre, que só a democracia oferece.

Queria agradecer a todos os companheiros que
participaram, ao Deputado Ricardo Izar, que presidiu
inicialmente a sessão, ao companheiro Deputado
Paulo Kobayashi e a todos os nossos companheiros
que foram eleitos: o Deputado Milton Monti, Relator; o
Deputado Ricardo Fiuza, Primeiro Vice-Presidente; o
Deputado Professor Luizinho; o Deputado Nelson
Meurer. Quero gradecer também aos funcionários da
Câmara dos Deputados que estão à disposição desta
Presidência.

A Comissão se reunirá novamente na
terça-feira, dia 6, às 15h.

Muito obrigado.
Está encerrada a sessão.

Ata da segunda Reunião (Ordinária), Realiza
da em 20 de junho de 2000

Aos vinte dias do mês de junho do ano dois mil,
às quinze horas e cinqüenta e três minutos, no Plená
rio treze do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reu
niu-se, sob a Presidência do Deputado André Benas
si, a Comissão Especial destinada a proferir parecer
ao Substitutivo do Senado Federal à Proposta de
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Emenda à Constituição nº 407-G, de 1996, que "alte
ra a redação do artigo 100 da Constituição Federal".
Compareceram os Deputados André Benassi, Presi
dente, Ricardo Fiúza e Professor Luizinho, Vi
ce-Presidentes; Carlito Merss, Duílio Pisaneshi, Fer
nando Marroni, Fetier Júnior, José Antônio Almeida,
José Roberto Batochio, Jurandil Juarez, Milton Monti,
Paulo Kobayashi, Ricardo Izar e Roberto Brant - titu
lares; Almeida de Jesus, Antônio Palocci, Cláudio Ca
jado, Danilo de Castro, Eduardo Paes, José Carlos
Elias, Luiz Antônio Fleury, Nelo Rodolfo, Ronaldo
Vasconcellos, Rubens Furlan e Vicente Caropreso 
suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados
Antônio Carlos Pannunzio, Celso Giglio, Cleonâncio
Fonseca, Eujácio Simões, João Coser, João Henri
que, João Ribeiro, Jorge Alberto, José Carlos Vieira,
Lúcia Vânia, Luciano Castro, Max Rosenmann, Nel
son Meurer, Nilo Coelho, Osvaldo Biolchi, Paes Lan
dim, Regis Cavalcante e Sérgio Guerra. Compare
ceu, ainda, o Deputado José índio. Abertos os traba
lhos, o Deputado Professor Luizinho requereu a dis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior. Em vota
ção, foram aprovados, sucessivamente, o Requeri
mento e a Ata. Em seguida, o Presidente comunicou
o encaminhamento a esta Comissão dos seguintes
Expedientes: 1) Ofício nº 211 , de 1 de junho, do Dire
tor da Consultoria Legislativa, designando o Consul
tor Legislativo Dr. José Veríssimo Teixeira da Mata,
para prestar o necessário assessoramento aos traba
lhos da Comissão; 2) Documento da Secretaria-Geral
da Mesa informando a reassunção do Deputado Pau
lo Gouvea, em 1º de junho, e o afastamento do seu
suplente, Deputado José Carlos Vieira, Membro des
ta Comissão; 3) Correspondência do Senhor Getúlio
Lazzari, de 31 de maio, encaminhando cópia de carta
enviada ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em que,
tendo em vista o debate para aumento do prazo de
pagamento de precatórios para dez anos, sugere
"que as desapropriações que estão tramitando a mais
de vinte ou vinte e cinco anos e que tenham a senten
ça de primeira instância transitada em julgado, não
sejam atingidas pela nova lei"; 4) Expediente do Gabi
nete da Deputada Zila Bezerra, de 7 de junho, enca
minhando, para os efeitos legais junto a esta Comis
são, cópia do Ofício nº 1.723, do Gabinete da Presi
dência da Câmara dos Deputados, em que a Parla
mentar é designada para, representando esta Casa,
participar, na condição de observador parlamentar,
da 88ª Reunião da Conferência Internacional do Tra
balho, na cidade de Genebra, Suíça, no período de 4
a 15 de junho do corrente ano, considerando-se o

afastamento como missão oficial; 5) Ofício nº 1.228,
de 7 de junho, da Liderança do PFL, indicando o De
putado José Carlos Vieira para integrar, como Mem
bro titular, esta Comissão; e 6) Ofício nº 262, de 8 de
junho, da Liderança do Bloco PSDB/PTB, indicando o
Deputado Eduardo Paes para integrar, como Membro
suplente, esta Comissão. Passou-se à Ordem do
Dia: Apreciação do Parecer do Relator. O Presidente
concedeu a palavra, inicialmente, ao Deputado Milton
Monti, Relator, para leitura de seu Parecer. Usaram
da palavra, para discutir a matéria, os Deputados Ri
cardo Fiúza, Paulo Kobayashi, Eduardo Paes, Duílio
Pisaneshi e Milton Monti. Em seguida o Presidente
concedeu vista conjunta aos Deputados Ricardo Fiú
za e Eduardo Paes. Em resposta à Questão de
Ordem levantada pelo Deputado Jurandil Juarez, o
Presidente esclareceu que durante o prazo da vista
não são aceitas apresentações de emendas à Propo
sição e, às dezesseis horas e cinqüenta e três minu
tos, nada mais havendo a tratar, encerrou os traba
lhos, tendo antes convocado reunião para o dia vinte
e sete, terça-feira, às quinze horas. O inteiro teor da
reunião foi gravado e as notas taquigráficas, após
serem decodificadas, farão parte deste documento.
E para constar, eu, Estevam Dos Santos Silva, Secre
tário, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente, Deputado André Benassi,
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Havendo número regimental, declaro aberta a 2ª
reunião da 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 art. 100 da Constituição Federal.

Encontram-se sobre as bancadas cópias da ata
da reunião anterior. (Pausa.)

Estando as cópias já distribuídas, indago se fica
dispensada a leitura da ata. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Sr. Presidente, solicito a dispensa da leitura da ata.

O SR. DEPUTADO DUILlO PISANESCHI 
Está dispensada a leitura da ata, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Dispensada a leitura da ata, passamos à discussão.

Não havendo quem queira discuti-Ia, passamos
à votação.

Em votação. Os Srs. Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
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Comunico aos Srs. Deputados que esta
Comissão recebeu os seguintes expedientes:

Ofício nº 211, de 1º de junho, do Diretor da Con
sultoria Legislativa, designando o Consultor Legisrati
vo Dr. José Veríssimo Teixeira da Mata para prestar o
necessário assessoramento aos trabalhoB da Comis
são.

Documento da Secretaria-Geral da Mesa infor
mando a reassunção do Deputado Paulo Gouvea, em
1º de junho, e o afastamento do seu suplente, Deputa
do José Carlos Vieira, membro desta Comissão.

Correspondência do Sr. Getúlio Lazzari, de 31
de maio, encaminhando cópia de carta enviada ao
Deputado Mendes Ribeiro Filho, em que, tendo em
vista o debate para o aumento do prazo dE:! pagamen
to de precatórios para dez anos, sugere "que as desa
propriações que estão tramitando há mais de vinte ou
vinte e cinco anos e que tenham a sentenç:a de prime
ira instância transitada em julgado não s,ejam atingi
das pela nova lei".

Expediente do gabinete da Deputada Zila
Bezerra, de 7 de junho, encaminhando, para os
efeitos legais junto a esta Comissão, cópia do Ofício
nº 1.723, do gabinete da Presidência da Câmara dos
Deputados, em que a Parlamentar é desi!]nada para,
representando esta Casa, participar, na condição de
observadora parlamentar, da 88ª Reunião da
Conferência Internacional do Trabalho, na cidade de
Genebra, Suíça, no período de 4 a 15 de junho do
corrente ano, considerando-se o afastamento como
missão oficial.

Ofício nº 1.228, de 7 de junho, da Liderança do
PFL, indicando o Deputado José Carlos Vieira para
integrar, como membro titular, esta ComiBsão.

Ofício nº 262, de 8 de junho, da Liderança do
Bloco PSDB/PTB, indicando o Deputado Eduardo
Paes para integrar, como membro suplente, esta Co
missão.

O parecer foi distribuído aos Srs. DE3putados da
Comissão. Está faltando uma página, qUEl está sendo
distribuída.

Ordem do Dia.
A presente reunião é destinada à apreciação do

parecer do Relator ao substitutivo do Senado Federal
à Proposta de Emenda à Constituição nº 407-G, de
1996, que "altera a redação do art. 100 da Constitui
ção Federal" - precatórios.

Inicialmente, concedo a palavra ao Relator,
Deputado Milton Monti, para leitura do SEm parecer.

O SR. DEPUTADO MILTON MON1'1 - Emenda
à Constituição nº 407-G, de 1996, de autoria do

Senado Federal, que altera a redação do art. 100
Constituição Federal e acrescenta o art. 77 no Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias,
referente ao pagamento de precatórios judiciais.

Pela proposta acima epigrafada, os débitos de
natureza alimentícia são definidos, consoante o §
1E-A, acrescido ao art. 100 da Carta Magna. Por esse
dispositivo, os débitos de natureza alimentícia compre
endem aqueles decorrentes de salários, vencimentos,
proventos, pensões e suas complementações, benefíci
os previdenciários e indenizações por morte ou invali
dez, fundadas na responsabilidade civil, em virtude de
sentença transitada em julgado.

O § 1º do Substitutivo do Senado mantém a re
dação oferecida pela Câmara dos Deputados.

O § 2º do art. 100 é alterado, de tal sorte que os
créditos abertos para pagamento de precatórios se
rão consignados diretamente ao Poder Judiciário e
não mais às repartições competentes.

Ao atual § 3º acrescentou-se a expressão Fa
zenda Pública Distrital.

Em seu § 4º, a proposta prevê a fixação de valo
res distintos para precatórios de pequenos valores. E,
porfim, criminaliza-se a conduta omissiva ou comissi
va de Presidente de Tribunal que retardar ou tentar
frustrar a liquidação regular de precatórios.

Em seu art. 2º, o substitutivo oferecido pelo Se
nado Federal abre a possibilidade de parcelamento
dos precatórios pendentes na data da promulgação
da emenda e os que decorrem de ações ajuizadas até
31 de dezembro de 1999, estabelecendo as condi
ções de pagamento e as ressalvas.

Permitir-se-á a decomposição das parcelas, a
critério do credor. Prevê-se, outrossim, qUE' as
prestações não liquidadas poderão compensar
tributos devidos.

O parcelamento poderá ser de até dez anos. To
davia, esse limite cairá para dois anos, nos casos de
precatórios originários de desapropriação de imóvel
residencial do credor, desde que comprovadamente
único à época da imissão na posse.

Por fim, a Proposta dispõe que "O Presidente do
Tribunal competente deverá, vencido o prazo, ou em
caso de omissão no orçamento, ou pretensão ao dire
ito de precedência, a requerimento do credor, requisi
tar ou determinar o seqüestro de recursos financeiros
da entidade executada, suficientes à satisfação da
prestação".

A PEC nQ 407-G, de 1996, em 16 de maio do
corrente ano, foi considerada admissível ao sistema
de nossa Constituição, pela Comissão de Constitui-
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ção e Justiça e de Redação, que aprovou o parecer
da lavra do Deputado André Benassi.

Vem em seguida a esta Comissão Especial,
onde se" lança o presente parecer.

Nesta sede, foram apresentadas cinco
emendas.

É o relatório.
Voto do Relator.
Consoante o disposto no inciso I do art. 34, cabe

à Comissão Especial dar parecer sobre proposta de
emenda à Constituição. Segundo o § 22 do art. 34, é
da competência da Comissão Especial "(...) o exame
de admissibilidade e do mérito da proposição princi
pal e das emendas que lhe foram apresentadas {... )".

A admissibilidade da Proposta nE 407-G, de
1996, já foi discutida e aprovada na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

Nesta sede, no que concerne à proposta, ca
bem considerações de mérito. A propósito, impõe-nos
reconhecer as vantagens nela encerradas, que cons
tituem inequívoco aperfeiçoamento dos dispositivos
ora presentes no texto constitucional. A oportunidade
da proposta também nos parece patente.

Os novos dispositivos permitirão maior conver
gência entre os lídimos interesses dos credores e os
da Administração Pública, garroteada por grande
contingenciamento financeiro.

Esta Relatoria, ao reconhecer as dificuldades
de pagamento de Municípios, Estados e União, en
tende que a melhor alternativa é acolher o substitutivo
vindo do Senado Federal, aprovando-o de modo a
apressar o processo legislativo que conduz à promul
gação da presente proposta.

No que concerne à Emenda nº 1, há que se re
conhecer que nada a torna inadmissível. Atingiu o
quorum mínimo de apoiamento. Demais, o País não
vive sob estado de sítio ou de emergência ou ,inter
venção federal. Acresce que a emenda retro~tada

não macula qualquer dispositivo da Constituição pro
tegido por cláusula de intangibilidade, seja explícita,
seja implícita. ,

Não pode haver dúvida que o acréscimo sugeri
do às ressalvas do art. 77 constitui aperfeiçoamento
ao texto oriundo do Senado Federal (excluir dos par
celamentos créditos de massa falida e das empresas
em concordata). O exame de mérito abrange, todavia,
também o exame da oportunidade da medida. Ora,
qualquer atraso no processo legislativo parece a este
momento inoportuno e mesmo insuportável, pois Mu
nicípios, Distrito Federal e Estados já não podem es
perar.

A Emenda nE 2 também observa os requisitos
para apresentação de proposta de emenda à
Constituição. Este Relator não vislumbra óbice à Sua
admissibilidade.

Cuidando do parcelamento, esta emenda
dispõe que, para haver parcelamento, o juiz prolator
da sentença deve comprovar a incapacidade de
pagamento da entidade de Direito Público. Ainda
segundo essa emenda, o juiz decidiria "(...) observa
do o limite, consoante a capacidade da entidade de
direito público, aplicando-se, tanto quanto possível,
os mesmos parâmetros ao particular".

No mérito, este Relator considera que esta
emenda burocratiza em demasia processo, além de
sobrecarregar o Poder Judiciário. A avaliação da
capacidade de pagamento de entidade de Direito
Público constituiria uma série de atos da maior
complexidade que nada de positivo agregaria à
questão.

A Emenda nº 3 substitui, no caput do art. 22 da
PEC 407-G, a expressão "decisão editada" por "ato
editado". Ao ver desta Relatoria não se justifica o pu
rismo que anima a Emenda. Pedro Nunes, em seu
prestigioso Dicionário de Terminologia Jurídica, regis
tra como uma das acepções de decisão "Ato pelo qual
um agente da Administração ou do Poder Público re
solve ou soluciona atos ou fatos submetidos à sua de
liberação". Segundo contagem da Secretaria das Co
missões Especiais, a Emenda nE 3 não atingiu o quo
rum constitucional mínimo de apoiamento, devendo,
portanto, ser considerada inadmissível.

A Emenda nE 4 prevê a utilização imediata dos
créditos para compensar débitos tributários de seu
titular com a mesma Unidade Federada a que
pertence a entidade emitente. Segundo a referida
emenda, poderá haver ainda cessão de créditos com
a finalidade de compensação de débitos tributários.
Também a Emenda n2 4 não atingiu o quorum
constitucional de apoiamento, conforme contagem da
seção competente.

Este Relator rejeita também a troca da expres
são "exercício seguinte" por "exercício", objetivo da
Emenda nº 5. Trata-se de formulação já presente no
texto da Constituição e que não caberia agora retirar,
até porque responde bem à dinâmica do Poder Judi
ciário e da Administração Pública.

Ante o exposto, este Relator vota pela inadmis
sibilidade da Emenda n2 3 e da Emendá n2 4; vota, ou
trossim, pela admissibilidade das Emendas nll 1, nll 2
e nl! 5, rejeitando-as, no mérito. Vota também pela
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aprovação da PEC nQ 407-G, de 1996, na forma do
Substitutivo do Senado Federal

Este é o relatório, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Lido o relatório, vamos iniciar agora a fase de
discussão do parecer do Relator.

Os Srs. Deputados que desejarem discutir a
matéria deverão inscrever-se junto à Secretaria.

Informo, ainda, que o prazo para discutir a
matéria é de 15 minutos para os ffilembros da
Comissão e Líderes e de 10 minutos para os
Deputados que a ela não pertençam.

Após o encerramento da discussão, darei a
palavra ao Relator por 20 minutos, para a réplica.

Em discussão a matéria.
Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Fiuza.
O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho o maior
respeito pela opinião divergente dos companheiros, e
esta tem sido a minha conduta ao longo de 30 anos
nesta Casa. Eu não tenho o cacoete cultural de ser
adversário daqueles que pensam de forma diversa da
minha.

Entretanto, Sr. Presidente, permita-me dizer
que, ultimamente, tenho sido movido pela
preocupação de ver, cada dia mais, os direitos civis e
a sociedade civil no Brasil serem negligenciados por
um Estado que cada dia mais se transforma num
leviatã todo-poderoso.

Já disse à Comissão de Constituiçãe) e Justiça e
de Redação, por dez vezes, que não voto mais
nenhuma forçada de barra sobre constitucionalidade,
sob o argumento de que a situação exige isso.

Um dia desses, um nobre Parlamentar da
Oposição defendia o direito de o Ministério Público e o
Tribunal de Contas da União abrirem conta bancária
de qualquer pessoa trsica, sob alegação de que,
dessa forma, descobririam os crimes mais facilmente.
Eu me lembro dos julgamentos totalitários de Hitler e
Mussolini, com todas as justificativas, aplaudidas,
muitas vezes, e~tusiasticamente.

Está acontecendo agora algo gravEI. Depois da
471 reedição da medida provisória que institui o
CADIN, o Sr. Secretário da Fazenda - aliás, meu
particular amigo, nada democrata -, sem o menor
respeito ao direito da sociedade civil, incluiu no
projeto que, para recorrer ao Conselho de
Contribuintes, o contribuinte tem de depositar 30%,
para poder se defender administrativamente. Quero

ver o Deputado de oposição que vai segurar isso. Vão
chorar quando verificarem que, se votarem contra o
Governo, um simples fiscal poderá ser enviado à sua
empresa e multá-Ia em 3 ou 4 milhões de reais
injustamente, e provavelmente ela não terá 1,2
milhão de dólares ou de reais para recorrer
administrativamente.

Sr. Presidente, essa medida já foi reeditada sete
vezes depois que concluí o relatório. Só faltei me ajoe
lhar aos pés do Líder do Senado, Senador Antonio
Carlos Magalhães, do Presidente da Câmara, e o Sr.
Líder do Governo no Congresso Nacional não deixa
votar porque o Secretário Everardo Maciel disse que
o Conselho normalmente confirma 36% dos recursos.
Assim, S. Exa. aproveita para arrecadar 30% de todo
o mundo, que já é o que queria. Ou seja, nós, inte
grantes da sociedade civil, perdemos a vergonha na
cara.

E o que acontece? O ladrão, o sonegador tem o
direito, sim. Ele tem dinheiro, porque roubou,
sonegou. Deposita os 30% e se defende. Mas quem
não tem não se defende. Essa é mais uma medida
dessas.

Em nome da situação financeira de Estados e
Municípios - não falo da União, porque ela não preci
sa -, edita-se uma medida provisória que, na minha
opinião, é um acinte - ia usar uma palavra mais forte,
mas não o fiz em respeito ao Relator, que está apoi
ando essa medida - à estrutura democrática deste
País. Não estamos mais no Estado de Direito. A cada
milímetro estamos nos distanciando disso. Essa me
dida é um calote institucionalizado. Ninguém pensa
na situação de cada um, de per si, no cidadão que
trabalhou um projeto de irrigação a vida toda e por
qualquer motivo teve seu terreno desapropriado; na
família que teve um viaduto passando pelo seu único
bem, ou pelo seu segundo bem, aquele que gerava a
única renda da famflia. Só receberão através de pre
catório, depois de cinco ou seis anos de briga judicial,
já que o Estado brasileiro não pode ser executado,
porque tem o privilégio de ser impenhorável.

E eu sei que essa medida foi feita para atender o
Sr. Governador Mário Covas, porque já pediram
intervenção em oitenta Prefeituras de São Paulo - e
não quero atrapalhar; não quero atrapalhar. Ao
contrário, até toparia incluir no projeto um prazo de
vinte anos, porque algumas Prefeituras nem em dez
poderão pagar por causa da irresponsabilidade com
que foram geridas antes da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Espero que isso acabe. Essa lei tem um
significado profundo para este País.
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Sr. Presidente, esse projeto veio a esta
Comissão às carreiras. V. Exa. estava na Comissão
na sessão de instalação e viu que, no outro dia, já veio
pronto o relatório. As emendas foram entregues
ontem. Duas emendas que apresentei foram
rejeitadas, porque, no afã de pegar as assinaturas
nesse processo burocrático humilhante, o que eu
mesmo fiz, havia r:.tuplicidade de seis companheiros.

Em nome da Justiça, pedi ao Sr. Relator que
aprovássemos esse texto com algumas pequenas
modificações. Respondeu-me S. Exa. e outros
Parlamentares que isso faria um pingue-pongue,
obrigaria a votar o projeto. Mais uma vez votamos
contra a democracia e contra o Estado de Direito, sob
a alegação da pressa.

Vejam bem, Sras. e Srs. Deputados, muita gente
está dizendo que não é assim. Só se for requerido.
Não é. É obrigatória a inclusão no Orçamento. Mas
consta do § 4Q, art. 1Q: "A requerimento do credor,
ressalvados os créditos definidos, etc, etc, com
cláusula de juro e (ininteligível), no prazo máximo de
dez anos, permitida a cessão de títulos e sua
utilização na compensação de tributos com a
entidade emitente". Entidade. Suponhamos que não
haja o que compensar com a entidade, suponhamos
que a pessoa não tenha nenhum negócio com a
entidade. O DNER praticamente não cobra tributos.
Então, o que pedi a S. Exa., o Sr. Relator?

Em nome do bom senso, pedi que mudasse a
redação para permitir a compensação de débitos
tributários do titular com a mesma Unidade Federada,
repito, com a mesma Unidade Federada. Com a
mesma entidade não existe compensação, é fraude.
É fraude. Alguns companheiros me disseram: "Não.
Compensa com o IPI". Não, companheiros. Com a
mesma entidade. Sou um modesto advogado de
província e não aceito a interpretação que me foi
dada, que entidade significa Governo Federal,
estadual ou municipal. Não.

Faço um apelo ao Sr. Relator e a esta Comissão,
em nome dos cidadãos, que aceite mudar a redação
para: "compensar débitos tributários do seu titular
com a mesma Unidade Federada". Se o débito é da
União, com os impostos federais; se o débito é do
Estado, com os impostos estaduais; das Prefeituras,
com os impostos municipais. Isso é o mínimo que se
pode exigir de quem passou seis anos no Judiciário
tentando receber um precatório.

Sr. Presidente, também lembro que, quando se
diz até, só se excetuam os débitos de pequena monta.
Quero ver que administrador, ao invés de pagar os

precatórios em dez anos, pagará em três ou em dois.
Se ele assim fizer, no outro dia deverá comparecer ao
Tribunal de Contas ou a alguma CPI nesta Casa,
porque perguntarão: se tinha dez anos para pagar,
por que pagou em dois ou em três anos? Por que
pagou? Terá de se explicar. No outro dia,
instalar-se-á uma Comissão Parlamentar de
Inquérito.

O pedido que fiz ao Sr. Relator é extremamente
simples: que a entidade federativa, estadual ou
municipal comprove a incapacidade de pagamento,
algo simples ao se criar uma regra orçamentária. Não
é possível que com 100 milhões em caixa, tendo de
pagar um precatório de 300 ou soa mil reais,
façam-no em dez anos. Qual é o administrador que
pagará em um ano se a lei faculta o pagamento em
até dez? Na verdade, a lei não faculta, obriga, porque
quando prescreve "até dez anos" não demonstra em
que se baseia, critério subjetivo.

Sr. Relator, lamentavelmente, nas emendas
havia duplicidade nas assinaturas que, em atenção
aos companheiros, eu mesmo fiz questão de recolher.
Afirmei que, do ponto de vista processual e legislativo,
não existe essa expressão: "segundo decisão
editada". Assim consta do projeto: "Pendente de
pagamento, inclusive o remanescente juro e correção
monetária, poderão ser pagos segundo decisão
editada pelo Poder Executivo". Quero saber qual foi a
decisão editada pelo Poder Executivo nos últimos
cem anos. O Poder Executivo não edita decisão, edita
ato, pelo menos para que a lei não saia daqui um
monstrengo. S. Exa., o Relator, me disse que os
assessores fizeram essa adição dizendo ser decisão
um ato pelo qual o poder transmite. Não existe
publicar decisão. O Presidente da República não
decide; o Executivo não decide, baixa atos, decretos,
instruções normativas. Isso está errado.

Sr. Presidente, será possível que, demorando
mais quinze dias ou um mês, não teríamos outras
críticas a fazer? Há aqui um trabalho da Ordem dos
Advogados do Brasil. Na sessão de abertura, V. Exa.
fez a eleição formal, no outro dia, o relatório já estava
pronto. O Sr. Relator é um gênio, porque fez tudo sem
sequer ver as emendas. Será que, em nome de uma
pressa nunca vista, mais uma vez atropelaremos a
sociedade civil para servir ao burocrata de plantão?
Estamos cedendo a cada milímetro. Prefiro ficar com
Montesquieu na divisão dos Poderes, no respeito à
lei. A cada dia estamos cedendo um milímetro aqui,
um milímetro acolá. A sociedade civil, no Brasil, não
existe. Basta dizer que, como Relator do Código Civil,
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não consegui inserir um capítulo de responsabilidade
civil do Estado, porque o Regimento não rne permitia
mais fazê-lo. Tal responsabilidade não ex~ste.

Em Pernambuco, uma empresa importou azeite
de oliva, como sempre o fez e com licença do
Ministério da Saúde. No dia em que o navio aportou,
foi editada nova portaria afirmando que também a
Secex deveria ser ouvida. O importador ajrirmou que,
no dia em que a transação comercial foi feita, havia
necessidade apenas da autorização do Ministério da
Saúde, mas isso de nada adiantou. Levaram sete
meses para resolver a questão. Todo o azeite
fermentou; os prejuízos foram imensos e houve falta
do produto nos supermercados. Um burocrata de
terceiro escalão é quem resolve a quest~ío, dizendo
que teria de analisar porque a Secex tinha de ser
ouvida.

Todos os dias os empresários enfrentam
situações como essa. Isso é a vergonha do chamado
Custo Brasil. Se há um projeto de reflorestamento a
seiscentos quilômetros da capital, o responsável tem
de se dirigir à sede do Incra, na capital, para pedir
autorização para desmatar, sendo que () projeto é
artificial. No mês seguinte, a guia tElm de ser
encaminhada, e esta deve conter o nome das
pessoas para quem a madeira será vendida. E tal guia
s6 pode ser emitida na cidade. Isso não é possível.

Esse projeto tem um sentido necessário para
que o País atinja o equilíbrio orçamentário. O
Presidente alcançou altos índices de impopularidade,
mas está fazendo um excepcional governo em
algumas áreas. Grandes transformações estruturais
foram atingidas a partir do equilíbrio da moeda - isso
tem de ser reconhecido. Pela primeira ve2: neste País
estamos enfrentando causas, e não efeitos. Mas esse
é um casuísmo que causa vergonha.

Sr. Relator, que façamos pequenos ajustes, que
decisões sejam mudadas para atos. Não são os
assessores que entendem do assunto. Muitas vezes
faço retornar pareceres da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação em virtude de erros e até
mesmo de inconstitucionalidades. Vamos dizer que
as Prefeituras têm até vinte anos para pagar, desde
que demonstrem a incapacidade de [pagamento.
Vamos dar à ,sociedade civil o direito. ..

O Brasil tem um cacoete bárbaro. O Estado
haseeu antes da Nação, a partir da vinda de João VI,
do baronato e das capitanias hereditária:s. E isso foi
muito reforçado posteriormente pela esdrúxula
aliança entre militares e burocratas. Nós nl:lda somos.

Vem agora a lei de desarmamento. Os
Deputados poderão ser presos por um soldado no
meio da rua caso portem uma arma a quinhentos
quilômetros da sua base. Estamos cedendo
milimetricamente.

Os grandes sociólogos da atualidade
preocupam-se extremamente com o que está
acontecendo em todo o mundo no que diz respeito às
instituições democráticas. O povo se apega ao
bem-estar social, ao seguro e ao emprego, enquanto
as instituições democráticas definham. Como prova
disso pode-se citar a baixa freqüência às urnas nos
países onde o voto não é obrigatório.

Estamos tentando consolidar o processo
democrático neste País para que não vivamos mais
no ciclo pendular do populismo e autoritarismo. Por
isso, peço, pelo amor de Deus e em nome da
sociedade civil, que aprovemos o projeto com
dignidade. Se for demostrado não ser possível pagar,
que o pagamento seja efetuado em vinte anos. Que
essa norma seja modificada.

Vamos pensar com eqüidade administrativa.
Quando se fala em compensação com a mesma
entidade, temos de levar em conta que, muitas vezes,
a entidade não tem o que compensar. Pelo menos
isso tem de ser assegurado para aquele que lutou, se
humilhou e morreu, enquanto a Justiça morosa
demorou seis ou sete anos para conceder o seu
precatório. Que essas pessoas possam ser
compensadas com impostos da mesma entidade
federativa.

Não sei mais o que dizer. Caso aprovemos o
projeto da maneira como está, estaremos cometendo
mais um grande ato de arbítrio. Essa é mais uma
pressão do Executivo sobre o Congresso, que a esse
Poder tem tudo dado. Estamos afrontando a
sociedade civil. Estamos deixando de pensar em
milhares de brasileiros que serão roubados, que há
seis anos têm seus débitos na Justiça e que, a partir
de agora, demorarão mais dez anos para receber.

Pelo amor de Deus, companheiros! Vamos
incluir a afirmação "desde que demonstrada a
incapacidade de pagamento". Trata-se de alguma
grande modificação, de estar contra a lei? Pelo amor
de Deus, isso é estar contra a lei? Estou contra a
imoralidade e a irresponsabilidade do gestor público,
um caloteiro nato, que nunca se preocupou com o
destino da sociedade civil ..

Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Acabamos de ouvir as palavras do nobre Deputado
Ricardo Fiuza.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo
Kobayashi.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAVASHI - Sr.
Presidente, Sr. Relator, nobres colegas Deputados,
com todo o respeito que tenho pela argumentação e
pelo Deputado Ricardo Fiuza, quero argumentar
favoravelmente ao parecer do Relator, que está em
nossas mãos; sou pela aprovação o mais
imediatamente possível, nos termos aprovados no
Senado Federal.

Quem ouve o Deputado Ricardo Fiuza
pronunciar-se tem a impressão de que este projeto
surgiu agora, de repente, trazido, talvez, pela
bancada paulista, a pedido do Governador Mário
Covas. E não é nada disso. Esta emenda à
Constituição tramita pela Casa desde 1996, e houve
discussão, encontrando um campo fértil neste
Congresso Nacional, exatamente porque a
Constituição Federal de 1988, que tentava solucionar
a questão dos precatórios, não arranjou uma solução
que efetivamente contemplasse e resolvesse esse
problema de natureza jurídica.

De 1996 para cá foi constituída uma Comissão
Especial neste Congresso Nacional e o tema foi
amplamente discutido nesta Legislatura aqui pelo
Relator, que hoje Preside esta Comissão, Deputado
André BenassL Foi ao plenário da Câmara dos
Deputados, discutido e votado em dois turnos, depois
foi remetido ao Senado Federal. O Senado analisou,
discutiu com a equipe econômica do Governo,
provocou modificações. Lá o projeto, relatado pelo
Senador Edison Lobão, foi aprovado em dois turnos,
com algumas modificações que, a nosso ver,
melhoraram o texto aprovado na Câmara dos
Deputados. Para cá retorna e temos aí, a meu ver,
três opções: a primeira, aprová-lo até 30 junho como
veio do Senado Federal; a segunda, aprovar após 30
de junho, mas ainda em tempo, para que a União, os
Estados e Municípios possam adaptar-se a essa
questão para o próximo ano, ou para os próximos
nove anos; a terceira, rejeitá-lo. São as três
çondições.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - V.Exa.
permite-me um brevíssimo aparte? V.Exa. tem muita
razão quando fala na segunda condição. Há tempo
demais de esta Comissão exercer o seu papel,
corrigindo, e votar este ano.

o SR. DEPUTADO PAULO KOBAVASHI - Eu
até concordo em parte com V.Exa. Acho que,
enquanto dúvida existir, apesar de já ter sido bastante
discutido, podemos continuar discutindo o projeto.
Mas acontece que o motivo da pressa maior foi dado
por esta Casa. Não fomos nós os culpados, não. Foi a
Comissão de Orçamento aqui da Casa, cujo Relator,
hoje Ministro, Deputado Carlos Melles, que inclusive
é do PFL, negociou politicamente, no bom sentido,
com todas as bancadas estaduais, e, nessa
negociação política, para aprovação do Orçamento,
destinou 673 milhões em emendas estaduais que
sairiam dos nove décimos que a União deixaria de
pagar por conta da aprovação até 30 de junho.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA 
Permita-me V.Exa. Esse foi o argumento de vários
companheiros que me procuraram, dizendo que
perderiam a liberação das emendas se esse dinheiro
do precatório não sobrasse. Isso foi-me dito várias
vezes; inclusive o Deputado Sérgio Guerra
pronunciou um discurso a esse respeito. Foi quando
eu disse que já permitimos a maior imoralidade deste
Governo, que foi o remanejar de verbas; abrimos o
Orçamento quatro, cinco ou seis meses passados.
Isso não é correto. Esse perigo não existe, porque o
Governo hoje pode remanejar rubricas.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAVASHI 
Olhe, não foi o Governo quem fez isso aqui. Todas as
emendas que aqui estão não beneficiam São Paulo,
não. Há uma obra do Estado de São Paulo
beneficiada parcialmente. Todas as obras que aqUi
estão, aliás, como sempre, beneficiam demais a
Bahia, Pernambuco, o Distrito Federal. Tudo certo;
não estamos reclamando. Todas essas obras que
aqui estão foram solicitadas por emendas aqui no
Congresso. É claro que, tecnicamente, o Governo,
que não criou essas emendas, poderia até
respeitá-Ias tirando de outras origens, mas a própria
origem que o Congresso descobriu nós estamos
tirando, se isso não for aprovado até de 30 de junho.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Essa aí
é a grande da pressão para aprovar esse monstrengo
a toque de caixa.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBAYASHI 
Quero lembrar aos colegas que será muito difícil
aprovar o projeto até 30 de junho. Claro, entre nós, até
não vejo condições para ser aprovado até 30 de
junho, a não ser se houver um grande acordo político
de todas as Lideranças desta Casa. N.ão há prazo
para votar em dois turnos. Acho que esta Comissão
deve, sim, cumprir o seu papel de entregar à
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Presidência da Casa e aos Líderes da. Casa este
trabalho. E depois, se vai ser aprovado em agosto,
setembro ou no ano que vem, isso foge à
competência da Comissão. Mas, de qualquer modo,
que não recaia sobre nós a responsabilidade de
dispositivo que a própria Comissão de Orçamento
expôs, foi aprovado no plenário e sancionado pelo
Presidente.

As dotações consignadas no Subtítulo do
Quadro 4, que é todo este quadro aqui, só serão
válidas se promulgada até 30 de junho de 2000 a
emenda à Constituição Federal proposta na Emenda
nº 90, que trata dos precatórios.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Veja
V.Exa. que não existe economia para a União nem
coisa alguma, nem a União precisa pagar precatório
com dez anos. Está aí a prova evidente, o corpo de
delito. Ou seja, o dinheiro que ela vai deixar de pagar
este ano a quem ela deve vai sair para emendas.
Portanto, não é porque não tenha recursos.

O SR. DEPUTADO PAULO KOBA'fASHI- Não
estamos discutindo o secundário, porque a rigor,
Deputado Ricardo Fiuza, também não estou
insistindo em votar até 30 de junho para salvar isso
aqui. Não fui eu o autor, não advoguei isso aqui, nem
fui membro da Comissão de Orçamelnto. Apenas
acompanhei minha Liderança na votação em
plenário. Então, não estou advogando. Apenas não
quero que recaia sobre esta Comissão da qual faço
parte a culpa de eventualmente não termos aprovado
até 30 de junho. Isso também é competência do
Plenário, e não desta Comissão. E acho até que,
mesmo esta Comissão encerrando as atividades e
aprovando o relatório do Relator, ainda não haverá
tempo para que a Presidência e as Lideranças
coloquem a matéria em votação, em dois turnos, até
30 de junho, e ainda a faça promullJar. Mas, de
qualquer modo, sou favorável a que se aprove do
modo como foi aprovado no Senado, exatamente
porque acompanhei a primeira discussão, a evolução,
e mais em função daquilo que realmente ocorre no
Estado e nos Municípios. Aí, concordo com V.Exa.

Então, para isso não é preciso aprovar até 30 de
junho, não. Pode ser 30 de agosto, 30 de setembro, ou
30 de outubro. Não é necessário que seja 30 de junho.
Acho apenas que nesta Comissão já im~taladae com
o parecer devidamente feito devemos aprovar de
imediato.

O SR. PRESIDENTE (Deput jo André Benassi)
- Com a palavra o Deputado Eduardo Paes.

o SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não pretendo
estender-me muito, até porque acho que a exposição
do Deputado Ricardo Fiuza já esclarece bem o
absurdo desta situação.

Acho que essa é uma questão política, acima de
tudo, Deputado Ricardo Fiuza. Lembro-me de que,
quando relatei o tema da Comissão Especial do
Salário Mínimo, o Governo nos intimava - essa é a
expressão que posso utilizar - para que aquela
Comissão identificasse recursos que possibilitassem
um reajuste maior para o salário mínimo ainda neste
ano e nos anos vindouros, que pudesse cobrir o
rombo da Previdência. Lembro-me de que uma das
fontes que identificamos seria essa. Existia essa PEC
aqui; tomamos o cuidado, naquela Comissão, de
identificar fontes que dependessem tão-somente de
esforço do Congresso Nacional, e uma das fontes que
identifiquei foi essa. Esse é só mais um argumento
contra a aprovação dessa matéria.

E, na tentativa de montar aquele relatório,
dizia-se que essa emenda não se conseguiria
aprovar, que era absurda, porque isso representa
gasto para o Governo daqui para frente. Diminui esse
ano, mas no ano que vem vai haver problema. Enfim,
a tese defendida pelo Deputado Rieardo Fiuza é de
que não podemos mais cometer aberrações jurídicas
por causa dessa urgência. Por exemplo, hoje os
jornais anunciam que o Governo cumpriu as suas
metas de superávit - um bilhão e tanto a mais. Quer
dizer, vamos continuar aprovando essas aberrações
jurídicas?

Desde que estou aqui, Deputado Ricardo Fiuza,
lembro-me de que já aprovei a prorrogação de uma
CPMF que não existia mais. Prorrogou-se algo que já
havia acabado. Já aprovei prorrogação de alíquota de
Imposto de Renda de Pessoa Física a maior. Quer
dizer, por um lado, o Governo faz uma política de
autoritarismo fiscal imenso para cumprir suas metas
e boa parte do Congresso aprova. Considero isso um
autoritarismo fiscal imenso. E de outro lado
desrespeita a estrutura jurídica do nosso País, não
permitindo que as pessoas gozem dos seus direitos,
até mesmo aqueles ganhos na Justiça. Como disse o
Deputado Ricardo Fiúza, depois de anos e anos de
batalha jurídica, elas não podem receber seus
precatórios. Reporto-me à exposição do Deputado
Ricardo Fiúza porque penso que S.Exa. expôs de
maneira brilhante a verdadeira questão.

Deputado Paulo Kobayashi, creio que não há
nada mais legítimo do que os Parlamentares virem
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aqui brigar para que as emendas apresentadas ao
Orçamento sejam respeitadas pelo Governo. Não é
possível que todas as vezes em que se quer aprovar
algo para aumentar a arrecadação ou ter mais
recursos em caixa venham dizer: "Se não aprovar
isso, não libero as emendas dos Parlamentares". Que
papel estamos cumprindo aqui, Deputado Ricardo
Fiúza? Que papel cumpre à Câmara dos Deputados e
ao Congresso Nacional?

Dessa forma, Sr. Presidente, acompanho a tese
do Deputado Ricardo Fiuza de que essa questão
demanda uma discussão maior. Eu, como o
Deputado Ricardo Fiuza, admito também discuti-Ia.
Creio que existem situações em que o Município e o
Estado não conseguem pagar mesmo, infelizmente
por irresponsabilidade, corrupção, incapacidade dos
administradores públicos. E por que o cidadão tem de
pagar por essa irresponsabilidade?

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
participei da Comissão de Reforma Tributária e vi o
tempo todo que queriam aprovar taxa disso, taxa
daquilo.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Nobre
Deputado, V.Exa. permite-me um brevíssimo aparte?

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Com
prazer.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Quero
deixar bem claro que sou favorável à emenda, com
duas pequenas modificações: primeiro, desde que o
Estado, a União e os Municípios comprovem a
incapacidade de pagar; segundo, que possa ser
compensado com o mesmo ente federativo, e não
apenas com a entidade.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Enfim,
Sr. Presidente, temos de tomar muito cuidado com
esse tipo de medida aprovada às pressas. Uma
Comissão que foi instalada no dia 31 de maio já está
aprovando o parecer do Relator hoje. Precisamos de
mais tempo para identificar e fazer modificá:ções
eventuais que precisem e possam ser feitas.
Infelizmente, temos de resolver as
irresponsabilidades já cometidas pelo Estado
brasileiro. E aí me refiro a todos os entes e níveis. Não
podemos prejudicar os direitos dos cidadãos.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Sr.
Presidente, vou pedir vista, por duas sessões, na
forma do Regimento.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES 
Acompanharei o Deputado Ricardo Fiuza.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Passo a palavra ao Deputado Duilio Pisaneschi.

O SR. DEPUTADO DUILlO PISANESCHI- Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tinha uma dúvida
que acabou de ser esclarecida pelo Deputado
Ricardo Fiuza. É permitida a cessão do título e a
utilização na compensação de tributos da entidade
emitente, Município e Município, Estado e Estado,
União e União. V.Exa. está querendo que seja
compensado entre qualquer uma das entidades?

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Não,
pelo próprio órgão emitente, entidade federativa. Só
quero que se acrescente a palavra "federativa". Custo
da União com a União, dos Estados com Estados,
Municípios com Município, porque aqui é só com o
órgão que expediu. Se for o DNER, é com o DNER. Se
for com o INCRA, é com o INCRA. Se for outra coisa,
é com outra coisa. Que esse título federal possa ser
compensado com tributos federais, os estaduais com
tributos estaduais. Essa interpretação abrangente
não está correta. É necessário que se coloque
"entidade federativa".

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassí)
- Informo aos Deputados que foi feito o pedido de
vista pelos Deputados Ricardo Fiúza e Eduardo Paes.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Não,
mas eu disse a V.Exa. que vou pedir vista. Quero que
os companheiros discutam, até para que possam
esclarecer. Não quero encerrar a discussão. Seria
grosseiro.

O SR. DEPUTADO DUILlO PISANESCHI 
Duas sessões. Então, gostaria de dizer aos
companheiros que temos algumas pendências,
mesmo após todas as discussões que tivemos na
Comissão, na Câmara e no Senado. Eu também
penso no lado do cidadão, caro amigo Fiuza e
companheiros, porque realmente a Constituição de
1988 foi falha quando dividiu em oito pagamentos e
não citou como seriam feitos esses pagamentos. E o
administrador brasileiro, com a Lei de Gerson na
cabeça - não sei como eu poderia designar -, pagou
2% num ano, 2% no outro ano, e acabaram ficando
para o último ano 90% a pagar. Então, esse coitado
que tinha o precatório esperou oito anos e não
recebeu. E tivemos mais cinco ou seis anos para
aprovar essa emenda à Constituição. Talvez muitos já
não estejam mais aqui porque não conseguiram
receber o seu valor. E nós vamos dar mais um tempo
para as Prefeituras, para os Estados e até para a
União, que não precisa de precatório para pagar,
porque está com superávit. Vamos postergar isso por
mais um ano para que esses cidadãos, os
contribuintes brasileiros, fiquem na penúria,
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esperando mais uma vez que isso seja jogado um
ano para a frente. E não conseguem receber o seu
bem, que foi ganho e trabalhado. Acho isso uma
injustiça. Pediria aos companheiros Ricardo Fiuza e
Eduardo Paes que peçam vista, ao invés de duas
sessões, por uma sessão, para que pudéssemos, o
mais rapidamente possível, julgar essa proposta de
emenda à Constituição e colocá-Ia em vigor ainda
neste exercício.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)

- Quero lembrar ao nobre Deputado Duilio
Pisaneschi que é regimental o pedidlo por duas

~ I
sessoes.

V.Exa. pede vista?
O SR~ DEPUTADO RICARDO FIUZA - Eu

disse que ia pedir vista. Vamos ouvir o Sr. Relator para
que possamos fazer um melhor juízo. Eu quero frisar,
pela décima vez, que sou favorável ao projeto. Acho
que aprovamos este ano. Vamos registrslr, desde que
comprovada a incapacidade de pagamento, que o
título possa ser compensado com a entidade
federativa para o sujeito não ficar com papel podre na
mão, que não vale nada. Vai dar um deságio de 90%.
Lembrem-se de que são dez anos. Duas bobagens. E
vamos dar urgência, vamos correr e aprovar isso?

O SR. DEPUTADO JURANDIL JU.AREZ - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Quero,
mesmo que de forma informal, fa~:er algumas
observações a respeito da discussão dos nobres
Deputados que usaram da palavra pa.ra discutir a
matéria, porque é importante. Talvez S.Exas. podem
ser convencidos a mudar de idéia. Também não sou
daqueles que misturam as divergências de opinião
com qualquer outro tipo de comportamento. Todos
aqui têm o direito de emitir sua opiniiio, que será
respeitada.

Primeiro, quero discordar do Deputado Eduardo
Paes em relação a aberrações jurídicaB. Não existe.
Acho inadequado dizer que isso é uma aberração
jurídica, até porque desde 1996 esse projeto está
tramitando. Não creio que a Câmara ou o Senado
estejam propensos a promover tais tipos de
aberrações, como foi exposto aqui.

Em relação à discussão maior, gostaria de
lembrar, como também foi lembrado por outros
Deputados nesta reunião, que essa PEC tramita há
muito tempo. Pedi que a assessoria fizesse um
levantamento. Ela foi aprovada no ano passado, pela
Câmara dos Deputados, com o quorum de 399 a 16.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Em que
ano foi?

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - No ano
passado, nobre Deputado. V.Exa. já estava aqui,
como eu e todos aqui estávamos. Foi aprovado pelo
Plenário. Então, não há por que se dizer isso. Pelo
menos eu imagino que os Deputados, quando vão ao
plenário, sabem o que estão votando. É o que se
espera. Portanto, é estranho dizer que desconhecem
a matéria, que é novidade, sendo que ela obteve 399
votos no primeiro e quase 380 no segundo turno, com
apenas 16 votos contrários, fruto de um grande
acordo entre todas as Lideranças da Casa. Então,
não posso concordar com isso. Temos de salientar
que, daquilo que votamos na Câmara e que retoma
ao Senado, não há nenhuma mudança em essência.
Alguns ajustes foram feitos, mas a essência não
muda. Então, vamos mudar de novo para que isso
volte outra vez ao Senado, sendo que o Senado já
deu a sua diretriz?

Em relação à questão da incapacidade, nobre .
Deputado Fiuza, acho que é uma questão
complicadíssima para se aferir. Até conversamos
sobre isso hoje, por telefone. Acho difícil, neste
momento, estabelecer que o Judiciário diga que
determinada entidade tem ou não capacidade de
pagar. É complicado, além do que também comungo
com a idéia de que temos de resolver o assunto. Caso
contrário, isso aqui volta para o Senado, do Senado
volta para cá, daqui volta para lá e não vamos ter
como solucionar esse assunto.

Em relação a se é decisão ou ato, quero lembrar
a V.Exa. que, primeiro, quanto à emenda que V.Exa.
faz - não posso duvidar que os nobres Parlamentares
do Senado da República, juntamente com toda a
assessoria, possam ter cometido uma falha desse
tamanho. Não posso acreditar nisso, porque o texto é
do Senado. Não é um texto da assessoria de um
Parlamentar que não tenha todo o cabedal jurídico
para poder elaborá-lo. Além disso, os nobres
Parlamentares que fizeram a Constituição de 1988 
inclusive V.Exa. -, no art. 33, usam a mesma
terminologia. Está escrito. na Constituição "por
decisão editada pelo Poder- Executivd'-;- Não-quero
acreditar também...

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Por
decisão editada?

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Por
decisão ...

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Editada.
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o SR. DEPUTADO MILTON MONTI- E é O que
está no texto.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Decisão
editada.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - É o que
está no texto.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Qual é a
forma... Mas aí não quer dizer...

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - V.Exa.
está dizendo (ininteligível).

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Não se
edita em forma de decisão.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - É o que
está no texto.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Aí, ele
baixa um ato, uma portaria...

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Eu não
posso imaginar...

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Não
existe, não existe. Eu nunca vi sair de... do Executivo...

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Nobre
Deputado, eu não concedi aparte. Dê-me licença.
Deixe-me terminar de falar.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA 
De~culpe-me V.Exa.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Eu ouvi
V.Exa. atentamente.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Eu peço
desculpas a \l.Exa.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Eu não
posso acreditar que os Constituintes de 1988 também
tenham cometido um erro tão grande como esse. A
mesma terminologia jurídica, utilizada pela
Constituição de 1988, é a terminologia adotada por
este Relator e pelo Senado Federal. Portanto, quero
desconsiderar, e tenho que desconsiderar a emenda.
Sinto muito.

Em relação ao ente, ou à entidade, fui verificar o
assunto. Temos de ressaltar a entidade emitente,
quer dizer, o Poder Público, ou a Fazenda nacional,
ou uma autarquia, que é um braço do Poder Público.
Uma empresa de economia mista não recebe
precatórios, não entra nesse processo. Só entra no
processo de precatórios entes ligados à Fazenda
Pública, e por isso responde ao Tesouro, estando
escrito aqui entidade ou ente federativo. ~ um outro
purismo que acho extremamente desnecessário. Fui
verificar, consultei diversos advogados a respeito do
assunto e deixaram-me totalmente tranqüilo, porque
também não aceitaria estabelecer uma norma que

não pudesse ter a eficácia que desejamos. Embora
se exponha a dificuldade, ou até mesmo se prolongue
o prazo por dez anos para pagamento dos
precatórios, há de se ressaltar que pela primeira vez
se estabelece um mecanismo eficiente para que, ao
fim desses dez anos, realmente essa decisão seja
cumprida. Pelo que temos visto, inclusive fruto da
Constituição anterior, quando o prazo foi de oito anos,
foi total o descumprimento dessa disposição. Não se
cumpriu. O mecanismo atual está falido, precisa ser
modificado. Esse é um grande aperfeiçoamento que
estamos promovendo na nossa Constituição,
permitindo que se dê um fim a esse estoque de
precatórios que temos .no País.

V.Exa. citou muito bem, Deputado Fiuza, a Lei
de Responsabilidade Fiscal. E, mais do que isso,
após a Constituição de 1988, poucos juízes ou
nenhum juiz concede a emissão de posse numa
desapropriação sem o pagamento do valor real.
Vamos, com isso, passar o País a limpo, como
estamos passando com diversas medidas. Acho que
essa é mais uma delas. Vamos dar conta de zerar o
estoque de precatórios que existem, porque temos a
certeza que novo estoque nesses montantes não se
formarão mais, por diversas outras medidas que
estamos tomando. .

Por isso, quero mais uma vez dizerque ponderei
as emendas apresentadas à Comissão, levando em
consideração aquilo que esta Casa já aprovou, repito,
por 399 votos, aquilo que o Senado modificou, as
necessidades e as oportunidades que temos neste
momento. Por essa razão, Deputado, concluí por não
aceitar nenhuma das emendas, porque, além dos
motivos técnicos e jurídicos, quero ver esse processo
ser acelerado.

Como disse o Deputado Paulo Kobayashi,
talvez não consigamos fazer neste primeiro semestre,
mas precisamos resolver esse assunto. Temos de
tratar, internamente, da burocracia da apresentação
de uma emenda por um Parlamentar. É um absurdo o
Parlamentar ter de percorrer gabinetes - é uma
maratona - ou até usar outros métodos que existem
nesta Casa. Essa é uma deficiência, como a
deficiência de não termos a finalização de um
processo quando se trata de uma PECo A PEC vem
para cá, volta para o Senado, e se tirarem uma vírgula
no Senado ela volta de novo para cá. E isso não
acaba, não tem fim. Temos, então, que conviver com
todas essas realidades que acabei de citar.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado
Ricardo Fiuza.
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. O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Meu
querido Relator, V.Exa. não sabe o apreço que tenho
por V.Exa. Estou absolutamente de acordo com
V.Exa. Quero dizer que, de uma vez por todas,
precisamos arrumar as finanças deste País, e que
esse passado de irresponsabilidade prec:isa ter uma
previsão de pagamento. Mas, infelizmente, não
vivemos num País sério. Nós tributamos o
aposentado, que já não tinha mais nenhuma relação
de emprego com o Governo e tinha cumprido com as
-suas obrigações. E tributamos Imposto de Renda ao
aposentado. Portanto, não somos um País sério.
Quem pode garantir que um título emitido pelo
Governo não vai ser modificado, daqui a. nove anos,
por uma outra lei? Tenho certeza absoluta de que
V.Exa., como patriota que é, está preoc:upadíssimo
com essa engrenagem absurdamentl9 lenta do
processo de ir e voltar, e que está tomando essas

. decisões em função desse objetivo qUEl é nobre, o
tempo. Mas se tivéssemos uma forma de, pegar duas
pequenas emendas e não atrasar, sei que V.Exa.
aceitaria aquela que diz "desde que demonstrado",
porque o Ministério do Planejamento., com uma
fórmula dessas, em dez minutos, diz que tantos por
cento do Orçamento não podem ser comprometido a
mais com precatório. São segundos, e cria-se uma
regra.

Segundo, 'o título é entidade, não é ente
federativo, Excelência. V.Exa. vai ver que os tribunais
não vão dar, vão ficar atrelados às entidades. Tenho
certeza - conheço o coração de V.Exa..- de que, se
V.Exa. não tivesse essa preocupação tão grande em
dotar a Nação desse instrumento, que tem um lado
extremamente positivo, se tivéssemos um jeito de não
atrasar, V.Exa. acataria essas duas emendas. Injusto
é pegar um ente federativo que possa pagar, num
prazo de dez anos, e acabar a vida dl9 empresas,
cidadAos etc., lamentavelmente.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Quero
dizer, só complementando, nobre Deputado, que fiz
algumas consultas. Sei que no mundol jurídico há
sempre posições divergentes, mas as consultas que
fiz me dão plenas condições. Imaginemos que venha
a ser o DNER, que não tem uma arrecadação
tributária, ou mesmo o INCRA, desdle que seja
autarquia, portanto um braço direto do. Poder
Executivo. Quando a responsabilidade é diretamente
da Fazenda, haveria uma total relação, El portanto os
tributos correspondentes da Fazenda, daquela
entidade, poderiam ser compensados. Essa é a
informação que obtive, não se enquadrando,

evidentemente, o caso de empresas mistas,
empresas públicas, até porque as empresas também
não têm precatório. Na execução de um determinado
valor, de uma dívida, cumpre-se o rito com precatório
justamente com a Fazenda Federal, Estadual ou
Municipal, ou com suas autarquias. E cumpre-se o
rito do precatório justamente com a Fazenda e
autarquias porque se considera que elas são
interligadas e por isso também haverá compensação.

Infelizmente, a mudança de qualquer vírgula
nesse texto ensejará, nobre Deputado, talvez um
pingue-pongue interminável que não queremos que
aconteça. Tenho certeza de que V.Exa. também não
quer isso. Talvez estejam sendo penalizadas, como
disse V.Exa., as entidades que tenham condições de
pagar. Acho uma definição difícil. Nós, que
conhecemos o Orçamento, que sabemos como isso
pode ser feito, como é tão bem e habilmente exposto
pelas equipes econômicas, não só do Governo
Federal, Estadual e Municipal, sabemos que isso
pode ser mascarado e também incorrer na mesma
circunstância que estamos propondo para todos. É
muito subjetivo dizer: "Essa entidade tem condições
de pagar, ou não?" Se uma entidade diz que, no
Orçamento, ela não deve pagar o precatório e deve,
sim, atender a um programa de renda mínima, quem
é que vai dizer que ela vai ter dinheiro sobrando? Ela
está atendendo a um programa social. Então, não é
possível dizer que a entidade terá ou não condições
de pagamento. Essa é a minha opinião, tendo sido
Prefeito, como fui, e conhecendo o Orçamento. Sei
que é muito manipulável essa questão de dizer que
está sobrando dinheiro no Orçamento para pagar
isso.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Não é
sobrando, Excelência.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Não vai
estar nunca. Então, quero, mais uma vez, ponderar
aos nobres Deputados desta Comissão que todas
essas circunstâncias, na verdade, motivaram o meu
relatório. Acho que essa compensação de tributos é
um avanço extraordinário e vamos fazer com que
efetivamente se cumpra o pagamento ao longo de
dez anos. É claro, mas que se cumpra, porque vai ser
uma coisa automática; não tem que ter a emissão do
chefe da entidade. Vai-se lá e compensa-se na boca
da tesouraria, e pronto. Então, acho que avanços
estão sendo feitos. Perfeição? Acho que talvez
tenhamos coisas que podemos até corrigir para
melhorar no futuro, mas temos de resolver o assunto.
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o SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Exce
lência, posso fazer uma pequena pergunta? V. Exa. se
incomodaria de, na sua exposição de motivos, dizer
que a Comissão manteve a palavra "entidade" porque
entende como ente federativo e que a compensação
poderá ser feita com qualquer ente ou com qualquer
entidade nos três níveis?

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI- Farei isso.
E melhora, sim.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA 
Melhora, porque amanhã V.Exa. vai poder ver o
espírito do legislador.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Será
acatada a sugestão de V.Exa.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Discor
do, porém, da interpretação. Mas é como digo. E hoje,
inclusive, vou jantar com o Ministro do Supremo, e vou
trocar umas idéias com S.Exa. Mas entidade não é
ente federativo.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Será
acatada, com todo o prazer.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ - Sr.
Presidente, peç0 a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRE~IDENTE (Deputado André Benassi)
~ Tem V.Exa. a p~lavra.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ - Sr.
Presidente, gostaria que a Mesa informasse se, com
pedido de vista, poderemos abrir algum prazo para
apresentação de emendas. Na verdade, então, a
opção é pela aprovação ou pela rejeição do relatório
do Relator?

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Segundo a assessoria, é possível a apresentação
de destaque. Não se pode mais apresentar emendas.
Foi feito o pedido de vista?

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Sim, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Então, concedida vista ao Deputado Ricardo Fiuza.
E também há a manifestação de interesse do
Deputado Eduardo Paes.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA 
Faremos vista em conjunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado André Benassi)
- Agradeço a todos a presença.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os tra
balhos, antes convocando para terça-feira, dia 27, às
15h, a próxima reunião. A Secretaria encaminhará a
pauta da reunião aos Srs. Deputados.

Está encerrada a presente reunião.
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Ibrahim Abi-ackel •.............. PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
João Magalhães PMDB
José Militão P8DB
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 PMDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio 11 I • PPB
Romeu Queiroz , ~ . PSDB
Ronaldo Vasconcellos , .. PFL
Saraiva Felipe PMDB
Saulo Coelho PSDB
Sérgio Miranda PCdoB

Silas Brasileiro.: PMDB
Tilden Santiago PT
Virgilio Guimarães : PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Wilson Cunha PL
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 P8DB
Max Mauro 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
Celso Jacob PDT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno P8DB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
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 Egydio PFL
Laura Carneiro PFL
Luis Eduardo PST
Luiz Sérgio PT
Marcia Fortes ......•...•........ PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid........•............ PDT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiv~ PSL



Paulo Baltazar PSB
Paulo de Almeida PST
Paulo. Feij ó PSDB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PDT

São Paulo
Alberto Goldman PSDB
Alberto Mourão PMDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo 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. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araúj o PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi .....•............. PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoino PT
José índio PMDB
José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Lulza Erundina PSB
Maluly Netto PFL

MarcelQ 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
José Magalhães PMDB
Murilo Domingos PTB
Osvaldo Sobrinho PTB
Oswaldo Soler PSDB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Rogério Silva PFL

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
Aldo Arantes PCdoB
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
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha •......•............ PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira '" PT
Flávio Derzi •................... PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Alex Canziani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio
Matos S. PART.
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Moacir Piovesan PDT
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti ......•........ PSDB
Oliveira Filho .........•........ PSDB
Osmar Serraglio ........•........ PMDB
Padre Roque PT
Rafael Greca PFL
Renato Silva PSDB
Ricardo Barros ...............•.. PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis ....•. PFL
Carlito Merss ..........•........ PT
Edinho Bez ......•............', " . PMDB
Edison Andrino ..•....•.•........ PMDB
Eni Voltolini ...•.............•. PPB
Fernando Coruja ........•........ PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB

João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki , PT
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna '" .PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp .......•............. PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Cezar Schirmer PMDB'
Darcísio Perondi PMDB
Edir Oliveira , PTB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim.•.................. PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDr
Roberto Argenta PHS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius PSDB



PPS

Walfrldo Mares Guia (PPS) Agnaldo Muniz
Secretário(a): Caria Rodrigues de Medeiros
local: Anexo 11
Telefone: 318-6900/6905/7011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Manoel Castro (PFL)
1ll Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
3ll VIce-Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
Titulares .. Suplentes

Suplentes

Eujácio Simões

Juqulnha
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

3 vagas

Ciro Nogueira
José Carlos Vieira

José Lourenço
Moreira Ferreira

Nice Lobão
Osvaldo Coelho

Pauderney Avelino
1 vaga

Antonio Palocei
Geraldo Magela

Henrique Fontana
MiitonTemer

Herculano Anghinetti
Luis Carlos Heinze

2 vagas

PT

PFL

PDT

PPB

Bloco (PL, PSL)

PPS

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Antônio do Valle

Armando Monteiro
Coriolano Sales

Luiz Dantas
4 vagas

Dr. Heleno João Almeida
Eliseu Moura (P/:,B) 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

Jorge Tadeu Mudalen
1 vaga

Marcos Cintra

Pedro Eugênio Emerson Kapaz
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11 Telefones: 318-6960/6989/6955

. COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Aníbal Gomes
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa
João Magalhães
Mauro Benevides

Bloco (PSB, PC do B)
Dr. Evilásio Eduardo Campos

Wanderley Martins 2 vagas
1 vaga

Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Manoel Castro
Mussa Demes
Roberto Brant
1 vaga

Edinho Bez
Gastão Vieira
Germano Rigotto
José Aleksandro (PSL)
José Priante
Milton Monti
Pedro Novais
1 vaga

Eni Voltolini
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
1ll Vice·Presidente: Simão Sessim (PPB)
2ll Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
311 Vice-Presidente: Manoel Salviano (PSDB)
Titulares

Carlito Merss
João Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzoini

José Militão
Max Rosenmann
RodrigoMaia
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêda Crusius
1 vaga

1 vaga

Suplentes

Luciano Bivar

Agnaldo Muniz

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

IrisSimões

MiriamReid

Alberto Mourão
Gastão Vieira

Luiz Bittencourt
Milton Monti

Osmar Serraglio
Rita Camata

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Santos Rlho

1 vaga

Iara Bernardi
Professor Luizinho

Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Clementino Coelho (PPS)

José Linhares

PT

PFL

PPB

PDT

Bloco (PSDB, PTB)

Clovis Volpi
Dino Femandes

Femando Gonçalves
Lidia Quinan

Nelson Marchezan
Paulo Mourão

Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSB, PC do B)
Agnelo Queiroz

PPS

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Custódio Mattos

Bloco (PL, PSL)
Jonival Lucas Junior (PFL)

Rubens Bueno
Secretário: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024/7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Eurico Miranda
Rafael Greca (PFL)
Renato Silva (PSDB)

EberSllva

Bloco (PSDB, PTB)
Ademir Lucas
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Eduardo Seabra
FlávioAms
Marlsa Serrano
Nilson Pinto

Esther Grossi
Gllmar Machado
1 vaga

Presidente:
1ll Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
2ll Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3ll Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
Titulares

Celclta Pinheiro
Luis Barbosa
Nlce Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

João Matos
Maria Elvira
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchl
Paulo Lima
Zé Gomes da Rocha



Bloco (PMOB, PST, PTN)

Suplentes

Inácio Arruda

Fernando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

Aleione Athayde
Cunha Bueno

Fernando Coruja

Aroldo Cedraz
Euler Ribeiro

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Wagner Salustlano

Bispo Wanderval
Djalma Paes (PSB)

José de Abreu
Paulo de Almeida (PPB)

Remi Trinta
SUas Brasileiro

Udson Bandeira

Aloízio Santos
Duilio Pisanesehi

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazziotin (PedoB)
Xico Graziano

PFL

POT

PPS

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSOB, PTB)

POT

'Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

PT

PPB

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Paulo BaJtazar

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bittencourt
Ricardo Izar
Salatiel carvalho

Edmar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Ben-Hur Ferreira
1 vaga

Badu Picanço
João CoIaço (PMDB)
Márcio Blttar (PPS)
Ricarte de Freitas
sebastião Madeira
1 vaga

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

Presidente: Salatiel Carvalho (PMDB)
1ll Vice·Presidente: Celso Russomanno (PPB)
2ll Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
3ll Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
TItula....

Celso Russomanno
Fernando Gabeira (PV)

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Ronaldo Vasconcellos

Fernando Coruja Alceu CoIlares
José Roberto Batochio Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida Dr. Evilásio
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Fernando Zuppo

Suplentes

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paes Landim

Robson Tuma
Vie Pires Franco

Gustavo Fruet
João Henrique

Mauro Benevides
Nelo Rodoifo

Pedro lrujo
Pedro Novais

Ricardo Izar
Themístocles Sampaio

Udson Bandeira
1 vaga

PFL

PPS

Bispo Rodrigues
J()sé A1eksandro

Paulo BaJtazar
Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSOB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
João Almeida

João Leão
Luiz Antonio Fleury

Marcus Vicente
Max Rosenmann

Nelllon Marquezelli
Nicias Ribeiro

Odílio Balbinotti
Sérgio Reis

Bloco (PSB, PCdoB)

Bispo Wanderval
1 vaga

Evandro Milhomen
Luiza Erundina

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 CONSTITUI(~ÃO

E JUSTiÇA E DE REDAÇJ~O

Presidente: Ronaldo casar Coelho (PSDB)
1ll Vice'Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
2ll Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
3ll Vice-Presiclente: Ary Kara (PPB)
Titulares

AntOnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavigne
Vilmar Rocha
1 vaga

Cezar Sehirmer
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédio Rosa
Júlio Delgado
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna

André Benassi
Eduardo Paes
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Murilo Domingos
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Fax:' 318-2146

Geraldo Magela
João Paulo
José Dirceu
José Genoíno
Marcelo Déda
Waldir Pires

AryKara
Augusto Farias

PT

PPB

Dr. Rosinha
José Machado
Marcos RoIim

Nc~lson Pellegrino
Pmfessor Luizinho

,.e/ma de Souza

Cleonâncio Fonseca
DI'. Benedito Dias

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci PaiV/i, Valdemar Costa Neto

PPS

Regis Cavalcante Edinho Araújo

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6929/6935



Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Marcos Cintra

Celso Jacob

Carlito Merss
Geraldo Simões
João Fassarella

Edison Andrino
Germano Rigotto
Nelson Proença
Zaire Rezende

1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandir _
Eduárdo Paes
/lídia Quinan

Marisa Serrano
Xico Graziano

, Augusto Nardes
1 vaga

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia

Ricardo Fiuza
Ronaldo Vasconcellos

1 vaga;

PT

PFL

PDT

PPB

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PFL
Marcondes Gadelha Jaime Martins
Neuton Lima Laura Cameiro
Nice Lobão Moroni Torgan
Reginaldo Germano Roland Lavigne
1 vaga Zila Bezerra

PT
Marcos Rolim Femando Ferro
Nelson Pellegrino 2 vagas
Padre Roque

PPB
José Linhares Eurico Miranda
1 vaga Jair Bolsonaro

PDT
Miriam Reid EberSilva

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Wilson Cunha Lincoln Portela

PPS
Regis Cavalcante Márcio Bittar
Secretário: Marcio Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Clementino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

Gerson Gabrielli
Jairo Cameiro
Paulo Octávio
Roberto Pessoa
Rubem Medina

João Pizzolatti
Júlio Redecker

Enio Bacci
Bloco (PSB, PCdoB)

João Sampaio (PDT) .e Veda Crusius (PSDB)
Bloco (PL, PSL)

João Caldas

Ana Catarina
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
MúcioSá

Presidente: Enio Bacci (PDT)
12 Vice-Presidente: João Sampaio (POT)
22 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

A1ex Canziani
Emerson Kapaz (PPS)
Mareio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

Suplentes

João Pizzolatti
Simão Sessim

Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

Cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior
Mário Assad Júnior

Pedro Fernandes
Zila Bezerra

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmidt
2 vagas

PFL

Bloco (PSDB, PTB)
Ademir Lucas

Albérico Cordeiro
Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Mosconi
Juquinha

Manoel Salviano
Bloco (PMDB, PST, PTN)

PPB

PT

PDT
Sérgio Novais (PSB) " Francisco Sousa

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda Dr. Evilásio

Bloco (PL, PSL)
João Sampaio (PDT)

Adolfo Marinho
Oino Fernandes
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp
1 vaga

Gustavo Fruet
João Mendes
José rndio
Norberto Teixeira
Zaire Rezende

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José rndio (PMOB)
12 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
20 Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSOB)
32 Vice-Presidente:
Titulares

Euler Ribeiro (PFL)
1 vaga

Badu Picanço Danilo de Castro
Eduardo Barbosa Femando Gabeira (PV)
Flávio Ams Marcos de Jesus
José Antonio Almeida (PSB) N1lmário Miranda (PT)
Max Mauro Oswaldo Soler
Sebastião Madeira Walter Pinheiro (PT)

, Bloco (PMDB, PST, PTN)
Alberto Fraga Elcione Barbalho
Flávio Derzi Udson Bandeira
Júlio Delgado 3 vagas ,
Rita Camata
1 vaga'"

1 vaga

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Canno Lara

PPS
Rubens Furlan Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Marcos Rolim (PT)
12 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
22 Vice-Presidente: Miriam Reid (PDT) ,
32 Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares ' Suplentes

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos



C()MISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTUI~A E
pOLfTICA RURAL

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Gerson Péras (PPB)
1RVice-Presidente: Waldemlr Moka (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3R Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares

A1dir Cabral
Átila Lira

José Carlos Martinez
Léo Alcântara
Magno Malta

Marcus Vicente
Nilson Pinto

Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio Dórla

Walfrldo Mares Guia
1 vaga

PV

PFL

Bloco (PSDB, PTB)

Roberto Balestra (PPB) 1 vaga
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIIaNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Santos Filho (PFL)
1RVice-Presidente: Salvador 21mbaldi (PSDB)
2ll Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
3R Vice-Presidente: Irls Simões (PTB)
TItulares Suplentes

Albérico Cordeiro
Alberto GoIdman
Augusto Franco
Irls Sil11ões
João Almeida
Julio Semeghini
Luiz Moreira (S. Part.)
Luiz Piauhyllno
Narcio Rodrigues
Oswaldo SoIer
Pedro Canedo
Salvador 21mbaldi
SilasCâmara

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Franclsíônlo Pinto AntOnio José Mota
G988ivaldo lsaias Henrique Eduardo Alves
Hermes Parcianello José Prlante
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Filho
Jorge Wilson Zaire Rezeocle
José de Abreu 5 vagas
Marçal Filho
Marcelo Barbierl
Mattos Nascimento
Nelson Proença

Arolde de Oliveira Adauto Pereira
Cesar Bandeira Francisco Coelho
Corauci Sobrinho Gerson Gabrielli
José Mendonça Bezerra Gilberto Kassab
José Rocha José Carlos Aleluia
Maluly Netto Neuton Lima
Mário Assad Júnior Ney Lopes
Reginaldo Germano Paulo Magalhães
Santos Filho Paulo Octávio
Vlc Pires Franco Sérgio Barcellos

PT
Jorge Bittar Angela Guadagnln
Marcos de Jesus (PSDB) Antonio Carlos Blscaia
Paulo José Gouvêa (PL) Babá
Pedro lrujo (PMDB) Esther Grossl
Pinheiro Landim (PMDB) João Grandão
Walter Pinheiro Paulo Delgado

1 vaga
PPB

Odelmo Leão José Janene
Oliveira Filho Nelson Meurer
Paudemey Avelino (PFL) Wlgberto Tartuce
Robérlo Araújo (PL) Yvonilton Gonçalves
Wagner Salustiano 1 vaga

PDT
Dr. Hélio Vivaldo Barbosa
Eurfpedes Miranda 1 vaga

Suplentes

Flubens Bueno

Lincoln Portela

Alberto Fraga
Armando Abflio

João Magalhães
João Matos

Jurandil Juarez
Milton Monti

Pinheiro Landim
3 vagas

JoãlO Caldas (PL)
1 vaga

Almir Sá
1ryKara

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luiz Femando
VadãoGomes

8I~tinho Rosado
Gervásio Silva

Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Wemer Wanderer
Zezé Perrella

1 vaga

Av,enzoar Arruda
Jair Meneguelli

Luiz Mainardi
Paulo Rocha

WaIdomiro Fioravante
1 vaga

Antônio Jorge
Caio Riela

Chiquinho Feitosa
Félix Mendonça
Julio Semeghini

Lidia Quinan
Luiz Ribeiro

Nilton Capixaba
Paulo Kobayashi

Roberto Pessoa (PFL)
Sl~rgio Carvalho

Sérgio Barros

PT

PDT

PPS

PPB

Aldo Rebelo
Paulo JOSlt Gouvêa (PL)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

PFL

Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gerson Péres (PPB)
Luiz Dantas
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themfstocles Sampaio
Waldemir Moka
1 vaga

Valdir Ganzer (PT)

Adelson Ribeiro (PSC)

Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli.
Nelson Meurer (PPB)
Oclnio Balbinottl
Saulo Pedrosa
Valdeci Oliveira (PT)
Xico Grazlano

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

João Tota (PPB)
Romel Anizio (PPB)

Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
KátiaAbreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Salomão Cruz (PPB)
ZilaBezerra

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Speraflco
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

PFL
Antônio Geraldo Deusdeth Pantoja
JairoAzi Jaime Martins
Paulo Marinho José Egydio
Robson Tuma Medeiros
1 vaga Ursicino Queiroz

PT
Wellington Dias Gilmar Machado
2 vagas Pedro Celso

1vaga
PPB

Márcio Reinaldo Moreira Dilceu Sperafico
Simão Sessim 1 vaga

POT
Celso Jacob 1 vaga

Bloco (PSB,PC do B)
Luiz Femando (PPB) Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)
Valdemar Costa Neto 1vaga

PPS
1 vaga Regis Cavalcanti
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo \I
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela Eduardo Campos (PSB)
Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 - Reunião: 4gs feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Suplentes

Airton Dipp

Haroldo Lima

Amon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Pedrosa

1 vaga

POT

Bloco (PSB,PC do B)
Olimpio Pires

Alexandre Cardoso

Darcfsio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
1 vaga ~'G4'

Presidente: Cleuber Cameiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
32 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
Titulares

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

Suplentes

Renildo Leal
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis

Bloco (PSOB, PTB)

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
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
1 vaga

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Atceste Almeida
Antonio Feijão
Betinho Rosado ('PFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima

Gervásio Silva
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian

Fernandb Ferro
Luiz Sérgio,
Professot E:uizinho

José Jarlene
Vadão GOJTles
Yvoniltori Gonçalves

PFL

PT

PPB

Edinho Bez
Luiz Piauhylino (PSDB)

Salatiel Carvalho
2 vagas

Eliseu Resende
Lael Varella

Pedro Bittencourt
Rafael Greca

1 vaga

Adão Pretto
Iara Bemardi

Virgflio Guimarães
i,

B. Sá (PSDB)
Ricardo Barros

Romel Anizio

Affonso Camargo
Almerinda de Carvalho
Cleuber Cameiro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Egydio
Laura Cameiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella

Antonio Joaquim Araújo
José Linhares
Nilton Baiano
1 vaga

Alceu Collares
Seraflm Venzon .

PFL

PT

PPB

POT

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

Dr. Hélio"
1 vaga



Suplentes

Alceste Almeida
Anibal Gomes
Carlos Dunga

FrancistOnIo Pinto
Hermes Parcianello

3 vagas

Coronel Garcia
Dr. Helena

Narcio Rodrigues
Pastor Valdeci Paiva (PSL)

Paulo Feijó
SilasCâmara
Silvio Torres

Vittorio Medloli
3vag~

Bloco PSDB,PTB

Bloco (PMOB,PST,PTN)

PFL
Aracely De Paula Affonso Camargo
Eliseu Resende AntOnio Carlos Konder Reis
IIdefonço Cordeiro JairoAzi
João Ribeiro Leur Lomanto
Neuton Lima MussaDemes
Oscar Andrade Paulo Braga
Pedro Fernandes 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 Celso
Teima De Souza Wellington Dias

PPB
Albérico Filho (PMDB) JoãoTota
Almir Sá Nilton Baiano
Glicon Terra Pinto (PMDB) Pedro Valadares (PSB)
Philemon Rodrigues (PL) Telmo Kirst
Raimundo Santos (PFL) 1 vaga

PDT
Francisco Sousa Miriam Reid
Luis Eduardo Olfmpio Pires

Alberto Mourão
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Eunfcio Oliveira
João Henrique
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir SChmidt

Aloizio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAçAo E TRANSPORTES

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
12 Vlce-Presidente:Pedro Fernandes (PFL)
22 Vice-Preaidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)
Titular..

Suplentes

Fax: 318·2156

Pedro Eugênio

Pedro Eugênio

Hugo Blehl
JoãoTota

1 vaga

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

EdinhoBez
Geovan Freitas

lédio Rosa
Júlio Delgado

Osvaldo Biolchi
1 vaga

Arthur VirgRio
José Militão
Lúcia Vânia

Narcio Rodrigues
Rodrigo Maia

2 vagas

Carlos Santana
FElmando Marrani

José Pimentel

Eurfpedes Miranda

A1merinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
1 vaga

RoIand Lavigne

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

PPS

Bloco (PL, PSL)
Armando AbRio (PMDB)

Bloco (PSB,PC do B)

Laire Rosado
Paulo de Almeida (PPB)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
2 vagas

Vivaldo Barbosa

COMISSÃO DE TRABALHe), DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO I)ÚBLlCO

Presidente: Jovalr Arantes (PSDB)
12 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
22 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
32 Vice-Presidente:
Titulares

Angela Guadagnin (PT)

Secretário: Elofzio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 318·7016 à 7021

Alexandre Santos
Fátlrna Pelaes
Jovalr Arantes
Marcus Vicente
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique

Herculano Anghinettl
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

DjalmaPaes
Jandira Feghali

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano castro
Medeiros
Wilson Braga

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

Bloco (PSB,PCdoB)

Edinho Araújo

secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 à 6976

Bloco (PSB, PCdoB)

Vanessa Grazziontin

Bloco (PL, PSL)

Eduardo Campos (PSB)

PPS

Pedro Celso (PT)

1 vaga

Cabo Júlio

1 vaga

Gonzaga Patriota

Eujáclo Simões
Bloco (PL,PSL)

PPS

Jandira Feghali

De Velasco

1 vaga



COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Bloco (PSB,PCdoB)
Evandro Milhomen José Antonio Almeida

Bloco (PL,PSL)

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 (PSOB.PTB)

FAX: 318-2125

Eduardo Jorge
José Dirceu

José Genuíno
Marcelo Déda

1 vaga

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Pedro Corrêa
Roberto Balestra

1 vaga

Abelardo Lupion
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Castro
Luciano Pizzatto

Manoel Castro
Mário Assad Júnior

Vilmar Rocha

Bonifácio de Andrada
Celso Giglio

Feu Rosa
João Castelo

José Carlos Elias
Ricardo Rique M

Silvio Torres
Vicente Arruda

Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

Antonio Feijão
Edson Andrino

Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo Isaias

Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento

Moacir Micheletto
Paulo Lima

1 vaga

PT

PFL

POT

PPB

PHS

Ayrton Xerez

Júlio Redeckek (PPB)

PPS

Dr. Heleno (PSDB)

Fernando Zuppo
Wanderley Martins

Bloco (PSB,PCdoB)
Manoel Salviano (PSDB)
Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PL,PSL)

Roberto Argenta

Aldo Rebelo
Pedro Valadares

Airton Dipp
Neiva Moreira

João Herrmann Neto

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/6992 à 6996

Wilson Cunha

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgilio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Lamartine Posella
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashi (PSDB)
Synval Guazzelli
1 vaga

Bloco (PMOB,PST,PTN)

Aroldo Cedraz
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Non6
Leur Lomanto
Wemer Wanderer

Aldir Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PCdoB)
Jair Bolsonaro
1 vaga

Arnon Bezerra
Arthur Virgilio
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Magno Malta
Paulo Mourão
Vittorio Medioli

Agnaldo Muniz

José Pimentel
Valdir Ganzer

Wellington Dias

Luiz Fernando
Salomão Cruz

Badu Picanço
João Castelo

Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry
Sérgio Reis

Euler Ribeiro
João Ribeiro
KátiaAbreu

Sérgio Barcellos
1 vaga

José AJeksandro

Giovanni Queiroz

Confúcio Moura
Mário De Oliveira

3 vagas

PPS

PFL

Robierio Araújo

PT

Euripedes Miranda

PPB

'Bloco (PMOB,PST,PTN)

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
12 Vice-Presidente: Vittorio MedioU (PSDB)
22 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
32 Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB,PTB)
Antonio Carlos Pannunzio Augusto Franco

Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

POT

Márcio Bittar

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo"
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Anlvaldo Vale
Josué Bengtson
Nllton Capixaba
Renildo Leal
Rlcarte de Freitas
Sérgio Carvalho

Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zila Bezerra

Elcione Barbalho
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Udson Bandeira
1 vaga



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPC)STA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NA 308-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PAI~ÁGRAFO 211

DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO fEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO IPÚBLICO)

Proposição: PEC 308-Al96 Autor: Jandira Feghali
e Outros

Bloco· PMDB • PST· PTN

PFL

6 vagas

Rubens Bueno

Félix Mendonça
Féu Rosa

Léo Alcântara
Marinha Raupp
Rafael Guerra

Renildo Leal
2 vagas

Elcione Barbalho
Moacir Micheletto

5 vagas

PPS

Agnaldo Muniz

Bico PMDB • PST • PTN

PFL

Bloco PSDB - PTB

PHS

Djalma Paes 1 vaga

Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
LocaI: 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 CONSTITUCIONAL NA 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMONIO GENÉTICO)

Proposião: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
12 Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes

B.Sá
Femando Gonçalves
Max Mauro
Nilson Pinto
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Grazlano

Carlos Dunga
Francist6nio Pinto
Glycon Terra Pinto
Jorge Costa
Luiz Bittencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe

Suplentes

Almerinda e Carvalho
José Carlos Vieira

Moroni Torgan
Ney Lopes

Robson Tuma
Wilson Braga

4 vagas

PT

Bloco PSDB • PTB

Antonio Clutos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feij6
5 vagas

Presidente: Claudio Cajado (PFL)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
32 Vice-Presidente:
Titulares

lédio Rosa
Laire Rosado
Luiz Dantas
Pedro Irujo
Remi Trinta
Zaire Rezende

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Sl*lbra
Fátima Pelaes
José Teles
Pedro Henry
Ricardo Rique

Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha
1 vaga

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Jairo Cameiro
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Mário Assad Júnior

Alcione Athayde
Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo

PPB

PDT

3 vagas

Cláudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Gervésio Silva
JairoAzi

Joel Hollanda
José Egydio

Medeiros
Paulo Marinho
Zezá Perrella

Olimpio PiresJoão Sampaio

Jandira Feghali

Philemon Rodrigues

Bloco PSB • PC do B

Bloco PL, PS'

1 vaga

Jlosé Aleksandro

PT
Adão Pretto
Femando Ferro
Padre Roque
Valdeci Oliveira

PPB
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biel

João Grandão
Marcos Afonso

"-2-vagas-

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júmor (PFL)

- 1 vaga



PDT 1 vaga Virgllio Guimarães

Pompeo de Mattos Fernando Coruja
PPB

Bloco· PSB • PCdoB Fetter Júnior Eliseu Moura
João Pizzolatti Gerson Peres

Vanessa Grazziotln 1 vaga Romel Anizio 2 vagas
Sampaio Dória (PSDB)

Bloco· PL· PSL

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva PTB

Félix Mendonça Celso Giglio
PPS Walfrido Mares Guia Eduardo Paes

Ayrton Xerêz Fernando Gabeira (PV)
PDT

PHS Eurfpedes Miranda Enio Bacoi
1vaga Fernando Zuppo

Walfrido Mares Gula (PTB) 1 vaga
Secretária: Edla Calheiros Bispo Bloco PSB • PCdoB
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061 Fax: 318-2140 Eduardo Campos Sérgio Miranda

PSDB

Moroni Torgan (PFL) Coronel Garcia
Alberto Goldman Sebastião Madeira Pedro Canedo

Anivaldo Vale 1 vaga Sérgio Reis
Antonio Cambraia PT

Inaldo Leitão Fernando Ferro Márcio Matos
Manoel Salviano Nelson Pellegrino Padre Roque

SOvio Torres
1 vaga PPB

Celso Russomanno Jonival Lucas Júnior (PFL)

Avenzoar. Arruda
Nilton Baiano José Janene

Henrique Fontana PTB
João Fassarella Magno Malta Renildo leal

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO
N1l175, DE 1995, QUE ·'ALTERA O CAP(TULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rlgotto (PMOB)
1g Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2Il Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3g Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL .

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
19 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
2g Vice-Presidente: Femando Ferro (PT)
3g Vice-Presidente: .
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Confúcio Moura
3 vagas

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

SUas Câmara (PTB)
1 vaga

Ronaldo Vasconcellos (PFL)

PMDB

Eber Silva (PDT)
Laura Cameiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Marcos Cintra

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Waldemir Moka
1 vaga

Barbosa Neto
EdinhoBez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
2 vagas

Betinho Rosado
Cleuber Cameiro

Oeusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia

Manoel Castro
Paudemey Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

PT

PSDB

PMDB

Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoinl

Antonio KaAdir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rlgotto
José Priante
Luiz Blttencourt
Paulo Lima

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
MussaOemes
Paulo Magalhães
Pedro Femandes
Roberto Brant
Ronaldo Calado



PDT PHS

Wanderley Martins 1 vaga Renildo LeaL (PTB) Francisco Rodrigues (PFL)

Paulo Baltazar

Bloco PSB ~ PCdoB
Secretário: Erles Jannes Costa Gorini
Local: Anexo 11, sala 151-B

José Antonio Telefone: 318-7066

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, 8/139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO J~MAZÔNIA

Proposição: RCP 2199 Autor: Sérgio Calvalho e Outros

Presidente: Lucino Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: A1ceste Almeida (PMOB)
22 Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
32 Vice-Presidente: Almir Carvalho (P8DB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSOB)
Titulares Suplentes

Átila Lins I::xpedito Júnior
Luciano Castro Sérgio Barcellos
1 vaga ZilaBezerra

PT

Nilson Mourão Babá
Valdir Ganzer Paulo Rocha

PPB

Almir Sá JoãoTota
Luiz Femando salomão Cruz

POT
Giovanni Queiroz Eurápedes Miranda

Bloco PSB ~ PCdoB

Evandro Milhmen Van,asaB Grazziotin

Bloco PL ~ PSL

Robério Araújo J,osé A1eksandro

Bloco PL ~ PST ~ PMN ~ PSD ~ PlSL

Pastor Valdeci Paiva

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO Nll 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 111 DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDo-SE O § 2ll DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALfsTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NIl455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 203195 Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
111 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2ll Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3ll Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
Titula.... Suplentes

6 vagas

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

IrisSimões
1 vaga

Alberto GoIdman
Femando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

PFL

PT

PPB

PTB

PSDB

PMDB

Or. RosInha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner SaJustiano

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz NonO (PFL)
Lufs Eduardo (POT)
Roberto Brant (PFL)
Vrttorio MedioU

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Blttenoourt
Nelo RocIoIfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
JoeI de Hollanda
José Ronaldo
santos Filho
Vic Pires Franco

Badu Picanço
Max Rosenmann

Nicias Ribeiro
Uilton Capixaba

Jorge Costa
Marcos Afonso (PT)

Osvaldo Reis

PFL

Bloco PSDB ~ PTB

Bloco PMDB ~ PST ~ PTN

Cabo Júlio

Josué Bengtson
Nilson Pinto
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

A1ceste Almeida
Antonio Feijão
Confúcio Moura



PDT
1 vaga Agnaldo Muniz (PP8)

Bloco PSB • PCdoB
Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

José Roberto Batochio Fernando Coruja
",-

Bloco PSB • pedoB
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco PL· PST· PMN • PSD • PSL
De Velasco Linceln' Portela

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 A

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
32 Vice·Presidente:
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares Suplentes

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Jaime Martins
JairoAzi
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 Marchezan
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Herculano Anghinetti
José Unhares
1 vaga

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Ciro Nogueira
Luis Barbosa
Maluly Neto

Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgnio Guimarães

3 vagas

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N1I 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL

E PELOS MUNiCíPIOS"
Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente:
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 Santos
Ursicino Queiroz Vilmar Rocha
Wilson Braga 1 vaga

PMDB
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti JoãoColaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
1 vaga

PSDB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocci Ângela Guadagnin
Dr. Rosinha Jair Meneguelli
Fernando Ferro Márcio Matos
GUmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Robério Araújo (PL)
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves
1 vaga 1 vaga

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

PDT
Alceu Collares Dr. Hélio

Bloco PSB • PCdoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL • PST - PMN • PSD - PSL .
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 8/169-8
Telefone: 318-7060



COMISSÃO ESPECIAL DESTII~ADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMIITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CON'rANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,>
RELATIVOS À REGULAMENTA,ÇÃO DO

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
CONFORME PREVISTO NO

ARTIGO 192 DA CONSTITUIÇAo FEDERAL
Presidente: Danilo de castro (PSDB)
1ll Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
~ Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3ll Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares SUp1ent8s

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ni 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇAo 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)
1ll Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
~ Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3ll Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
TItula.... Suplentes

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Paudemey Avelino
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Rubem Medina

Coriolano 8aJes
Edlnho Bez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
8alatiel carvatho

Antonio cambraia
Antonio Gandir
DanilQ de castro
Manoel 8aIviano
Narclo Rodrigues
Veda Crusius

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzolni
Wellington Dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Eduardo Paes
Rodrigo Maia

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

O:>rauci Sobrinho
João Ribeiro
José Egydio

Luciano Pizzatto
Manoel castro

Paes Landim
Robson Turna

ju,tOnio do Valle
Arrnando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi
MiltonMontl

1 vaga

Jovalr Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
sampaio Dórla
Xico Grazlano

1 vaga

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Delfim Netto
Herculano Anghinettl

MárcIoHeinaldo Moreira

Fermmdo Gonçalves
José Carlos Elias

A1merinda de carvalho
Átila Lins
Couraucl Sobrinho
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
NeutonUma

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano CaI:>ral
Gustavo Fruet
2 vagas

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulalê Cobra

Marcelo Déda
3 vagas

AryKara
Augusto Farias
Gerson Peres

Nelson Marquezelli
1 vaga

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Gesar Bandeira
IIdefonço Cordeiro

Marcondes Gadelha
Medeiros

Nice Lobão
Raimundo Santos

Robson Tuma.

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
. 3vag~

4 vagas

Eurico Miranda
2 vagas

Max Mauro
Nilton Capixaba

Enio Bacci
POT

Pompeo de Mattos Enio Bacci
PDT

Coriolano sales (PMDB)

Bloco PL· PST - PMN - PSD· F'SL Bloco PSB - pedoB

Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL) José Antonio Djalma Paes

secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, AnexcllI, 8/165-B
Telefone: 318-7061

DjaIma Paes

Bloco PSB· pedoB

Sérgio Miranda

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL

Bispo Wanderval Ronâldo 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 ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 13/95 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
111 Vice-Presidente:
211 Vice·Presidente:
311 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PST)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco PMOB· PST • PTN

Francisco Garcia
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Raimundo Santos

Alceste Almeida
Jorge Costa
1 vaga

PMOB

PSOB

IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Luis Barbosa

Sérgio Barcellos

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis

1 vaga

Titulares

Augusto Franco
Chiquinho Feitosa
Inaldo Leitão
Sérgio Guerra

Armando Monteiro
MúcioSá
Olavo Calheiros

César Bandeira
José Khoury
José Thomaz NonO

Avenzoar Arruda
José Pimentel

Suplentes

Bloco PSOB • PTB
Antonio Cambraia

João Almeida
José Carlos Elias

Sérgio Reis

Armando Abmo
Pinheiro Landim

1 vaga

PFL
Ciro Nogueira
Costa Ferreira
Wilson Braga

PT

Femando Ferro
Wellington Dias

Antonio Feijão (PST)
B.Sá
Nicias Ribeiro

Or. Rosinha
Marcos Afonso

PT

Badu Picanço
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

João Grandão
Padre Roque

Pedro Corrêa
Antonio Joaquim Araújo

Olfmpio Pires

PPB

POT

Cleonâncio Fonseca
1 vaga

1 vaga

Almir Sá
Oliveira Filho

Renildo Leal

PPB

PTB

Yvonilton Gonçalves
1 vaga

Josué.6engtson

Eduardo Campos

João Caldas

Bloco PSB • PCdoB

Bloco· PL, PSL

Haroldo Lima

!;ujªci9 Simões.. _ _

PV

Pedro Eugênio (PPS) Regis Cavalcante (PPS)
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo li, sala 151·6
Telefone: 318·7061

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCID~NCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RGP-22L96 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (P$D8)
111 Vice-Presidente: A1merinda de Carvalho (PFL)
211 Vice-Presidente: Iara Banardi (PT)
311 Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

POT

Agnaldo Muniz (PPS) Femando Zuppo

Bloco PSB • PCdoB

Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-8
Telefone: 318-7058

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO DE

INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR
ProposiÇão: RCP 16/95 Autor: Oep. José Pimentel e Outros

Presidente: José ThomilZ NonO (PFL)

111 Vice-Fresidente: Chiquil1ho Feitosa (PSDB)
211 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)

311 Vice·Presidente:
Relator: Múcio Sá (PMDB)

Fátima Pelaes
UdiaQuinan
Maria Abadia
Marinha Raupp

Bloco' PSOB • PTB

Eduardo Barbosa
FlávioArns

Marisa Serrano
Veda Crusil-ls



Bloco PMOB • PST • PTN

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

PFL

AJmerinda de carvalho
KátlaAbreu
Nice Lobão

PT

AngeJa Guadagnln
Iara Bernardi

PPB

Júlio Delgado
MSlrcelo Barbieri

1 vaga

Cl31cita Pinheiro
Laura Camiro

1 vaga

Arlindo ChinagJla
Dr. Rosinha

Ana catarina
Anlbal Gomes
João Magalhães
José Indio
Norberto Teixeira
1 vaga

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Geraldo SilTlÕes
Wellington Dias
2 vagas

PMOB

PSOB

PT

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

4 vagas

Eber Silva Pompeo de Mattos

Bloco PSB· PCdoB
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

AJcione Athayde
Dr. Benedito Dias

Miriam Reid

Jandira Feghali

Antonio Je18quim Araújo
1 vaga

POT

Dr. Hélio

Bloco PSB· PCcIoB

Teima de Souza (PT)

Bloco PL • PSL

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Celso Giglio
Max Mauro

PPB

PTB

POT

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Ro~Anizio

Renildo Leal
1 vaga

PPS

Edinho Araújo R~lis Cavalcante

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
T~eÚ)Oe:318·70661318-7055

COMISSÃO ESPECIAL DESTIN,ADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ni 891, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FI:DERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VERI:ADORES
PROPORCIONAL À POPULAC~ÃO)

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafa~ Guerra (PSDB)
12 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2!l Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zazé Parrella (PFL)
Titulares Suplentes

Philernon Rodrigues

Regis cavaJcante (PPS) 1 vaga

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de~om~ Especiais, Anexo li, Sala_16B-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO
Ni 98, DE 1999, QUE "ALTERA O ART. 30

PARA ACRESCENTAR INCISO CONFERINDO
COMPETêNCIA AO MUNiCípIO PARA

DETERMINAR ATRIBUiÇÕES DE
VICE-PREFEITO"

PV

Suplentes

Autor:remando Zuppo
e Outros

Bloco PSOB, PTB

Antonio Carlos Pannunzio
Danilo de Castro

IrlsSirnOes
José Carlos Elias

Bloco PL· PST • PMN • PSO • PSL

Remi Trinta

AJex Canziani
Augusto Franco
Caio Riela
celso Giglio

Proposição: PEC 98/99

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
12 Vice-Presidente: AJex canziani (PSDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: JCl8quim Francisco (PFL) '.
Titulares

1 vaga

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Maluly Netto
Moreira Ferreira

Paulo Marinho
flioland Lavigne

PFL
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrela
Zila Bezerra

Robério Araújo



Bloco PMOB, PST, PTN

POT

José Roberto Batochio Coriolano Sales (PMOB)

Bloco PSB· PCdoB
José Antonio Aldo Rebelo

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL
Lincoln Portela João Caldas

PPS

José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis

Coriolano Sales
Gustavo Fruet .
João Matos
Júlio Delgado
Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

PFL
Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Jonival Lucas Junior
Paulo Braga
Vlc Pires Franco

PT
Avenzoar Arruda
José Machado
Márclo Matos
1 vaga

PPB

Antonio Joaquim araújo
Simão Sessim
Telmo Kirst

POT

Femando Zuppo

Bloco PSB, PC do B

Haroldo Uma

Bloco PL, PSL

1 vaga

PPS

Rubens Furlan

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Saulo Pedrosa
Silvio Torres

Alberto Mourão
Cezar Schirmer

Gessivaldo Isalas
3 vagas

Adauto Pereira
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
Pedro Pedrossian

Zila Bezerra
1 vaga

4 vagas

3 vagas

EberSilva

1 vaga

Marcos Cintra

Agnaldo Muniz

Titulares

PFL
Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

PMOB
Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PSOB
Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

PT
Iara Bemardi
Marcelo Oéda
Marcos Rolim
1 vaga

PPB
Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner SaJustiano

PTB
Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Ayrton Xerêz

Suplentes

AntOnio Geraldo
Cesar Bandeira

Francisco Garcia
Paeslandim

Pedro Blttencourt
Raimundo Santos
Wemer Wanderer

6 vagas

André Benassl
Feu Rosa

José Mllitão
Nelson otoch

2 vagas

Femando Ferro
Geraldo Magela

José Pimenta!
Waldir Pires

Celso Russomanno
2 vagas

Edlr Oliveira
Femando Gonçalves

1 vaga

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318·8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI NR 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
111 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
211 Vice-Presidente: Iara Bemardi (PT)
311 Vice·Pr~sidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

PV

Or. Evilásio (PSB) 1 vaga
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 NR 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRONICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Or. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
111 Vice-Presidente:
211 Vice-PresidenlS: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wigberto Tartude (PPB)
Relator: Julio Semeghinl (PSDB)
Titulares Suplentes



PFL

Bloco PMDB, PST, PTN

Hermes Parcianello
Jorge Costa
.Jorge Pinheiro
MarçaJ Filho
Marcelo Barbieri
Nelson Proença
Pinheiro landim

PT

PPS

1 vaga

Eduardo Jorge
3 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Femando Gonçalves
Magno Malta

Augusto Nardes
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1I 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice·Presidente: Leur Lomanto (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL
Antônio Carlos KorlCier Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Larldirn
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

PMDB
Darcísio Perondi
Edison Andrino
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 Déda
Milton Temer

PPB
Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

PTB
Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

PDT
1 vaga

Bloco PSB· pedoB
Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco PL - PST - PMN • PSD - PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

7 vagas

IrisSirnões
Luiz Ribeiro

Mareio Fortes
Maria Abadia

Nelsion Marquezelli
P/lulo Kobayashi
Bomeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

Pedro Eugênio

4 vagas

Luís Eduardo

1 vaga

Celso Russomanno
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

FrandscoRodrigues
Joelé Carlos Vieira

Moroni Torgan
Paulo Marinho

PEldro Bittencourt
Zezé Perrella

1 vaga

Pastelr Valdeci Paiva

PPB

PDT

Bloco PL, PSL

Bloco PSDB, PTB

Bloco PSB, PC do B

Dr. Hélio

Marcos Cintra

AJex Canzlani
Julio 8emeghinl
Luiz Plauhyllno
Narclo Rodrigues
RIcardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zirnbaldi
Walfrido Mares Guia

Arolde de Olivejra
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielll
Luciano Pizzatto
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vlc Pires Franco

Cunha Bueno
Ellseu Moura
Wlgb&rto Tartuce

Emerson Kapaz

Dr. Evilásio

Jorge Bittar
Professor Luizinho
WaIt8r Pinheiro
1 vaga

PV PV

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li, ~vimento Superior, Sala 165-16
Telefone: 318-6874

Fernando Gabeira M!'1lrCos Rolím (PT) FemarlCio Gabeira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço da Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318·8428

1 vaga



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)
1" Vice·Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
~ Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3R Vice·Presidente: Coronel Garcia (P8DB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco pse, PC do e

PFL

4 vagas

Osvaldo Biolchi
6 vagas

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

KátiaAbreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Roland Lavigne

1 vaga

Carlito Merss
Geraldo Magela

Paulo Paim
Wellington Dias

Dr. Hélio

1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
2 vagas

POT

Djalma Paes

Fernando Coruja

PPB

Coriolano Sales
Darcisio Perondi
Euler Morais
João Matos
Silas Brasileiro
Themistocles SaJ1;lpaio
1 vaga

A1merinda de Carvalho
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Medeiros
Moroni Torgan
NiceLobâo
Urslcino Queiroz

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Luiz Mainardi
Maria do Carmo Lara

PT

Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Bloco PMOB, PST, PTN

Celso Russomanno
José Linhares
1 vaga

Zulaiê Cobra
2 vagas

João Tota
1 vaga

Fernando Marroni
João Coser

José Carlos Vieira
Oscar Andrade

Wilson Braga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

PPB

PSDB

PFL

PMoe

PT
Marcos Afonso
Wellington Dias

AryKara
1 vaga

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatlel Carvalho

PTe
Duillo Pisaneschi 1 vaga Lincoln Portela

Bloco PL, PSL
Robério Araújo

POT
Or. Hélio Fernando Zuppo Rubens Bueno

PPS
1 vaga

Bloco PSB - pedoB PHS
Gonzaga Patriota 1 vaga

Bloco PL - PST - PMN • PSD· PSL
Lincoln Portela João Caldas

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165·B
Telefone: 318·7062/7061 Fax: 318·2140

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 (P8DB)
1" Vice·Presidente:
~ Vice·Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3" Vlce·Presidente:
Titulares Suplentes

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lldla Quinan
Lúcia Vânia

Bloco PSDB, PTB
Carlos Mosconi

Eduardo Seabra
FlávioAms

Saulo Pedrosa

Roberto Argentina 1vaga

Secretário (a): Cily Montenegro
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165·B
Telefone: 318-70576

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI
N2 2.186, DE 1996, DOS SENHORES

DEPUTADOSEDUARDOJORGE,FERNANDO
GABEIRA E OUTROS, QUE "DISPÕE SOBRE1Â

SUBSTITUiÇÃO PROGRESSIVA DA
PRODUçAo E DA COMERCIALIZAÇÃO DE",

PRODUTOS QUE CONTENHAM
ASBESTO/AMIANTO E DÁ"OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 2.186196 Autor: Eduardo Jorge e

Fernando Gabeír'a
Presidente: Aávlo Derzi (PMDB)
1" Vice-Presidente: Lldia Quinan (PSDB)
2" Vice·Presidente: João Paulo (PT)
3" Vice-Presidente: salomão Cruz (PPB)
Relator: João Ribeiro (PFL)



Bloco PMOB, PST, PTN

PFL

PT

Ciro Nogueira
JOSÉI Carlos Vieira

José Egydio
José Mendonça Bezerra

Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian
Ur:siclno Queiroz

José Machado
3 vagas

AimirSá
José Janene

Simão Sessim

Adauto Pereira
Costa Ferrelra

Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrel/a

Anivaldo Vale
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

PFL

PT

PPB

PSOB

PMOB

Gerson Gabrielli
Lavoisier Mala
MossaDemes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

2ll VICe-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
311 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbleri
Osvaldo BioIchi
Waldir Schmidt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
JavalI' Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chinag/la
Jair Meneguelli
Luiz MaInardi
Walclomiro Fioravante

AryKara
Ibrahim Abi·Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Suplentes

Luiz Bittencourt
Udson Bandeira

5 vagas

Arliindo Chinaglla
DI'. RosInha

Valdeci Oliveira
1 vaga

A1e):andre santos
DI'. Heleno

Fátima Pelaes
Lúcia Vânia

lPaulo Mouião
Walfrido Mares Gula

2 vagas

Alcione Athayd&
Cleonâncio Fonseca

1 vaga

MiriamReid
PDT

PPB

Bloco PSDB, PTB
Titula,,"

Jovalr Arantes
Juquinha
Lidla Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
Pedro Henry
1 vaga

Flávio Derzi
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Saiatlel Carvalho
Themrstocles sampaio
Zé Gomes da Rocha

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves

Femando Coruja

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
João Paulo
Paulo Rocha

Aroldo Cedraz
Gilberto Kassab
João Ribeiro
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Calado
Sérgio Barcellos

Bloco PL, PSL

Pastor Valdeci Palva Marcos de Jesus (PSDB)

PHS
Ronaldo Vasconcellos (PFL) 1 vaga

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Locai: Anexo 11 - Sala 165·B
Telefone: 318·8790 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTIN,ADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI Ni! 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE: "REGULA
A FAL~NCIA, A CONCORDATA PREEVENTIVA E

'A RECUPERAÇÃO DAS EMPREE~ASQUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIU,
E DÁ OUTRAS PROVID~NCIIAS"

Proposição: PL 4.376193 Autor: P,:xler Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)1!l Vice-Presidente:

Bloco PSB, PC do B

PPS

1 vaga

1 vaga

2 vagas
PTB

POT

Rubens Bueno Pedro Eugênio
secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone: 318·7060 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7!! DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSA~A
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros

Bloco PL - PST - PMN • PSO - PSL

Paulo José Gouvêa De Velasco

Bloco PSB - PCdoB

Clementino Coelho (PPS)

Duilie Pisaneschi
1 vaga

Femando Coruja

Hubens Furlan

1 vaga

PPS
Emerson Kapaz

Pedro Valadares



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 PER[ODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITU[DO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
12 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi·Ackel (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

Presidente: Aldir Cabral (PSDB)
12 Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

Abelardo Luplon Adauto Ferreira
Aldir Cabral (PSDB) Francisco Coelho
Gervásio Silva Francisco Rodrigues
José Thomaz Nonõ IIdefonço Cordeiro
Laura Cameiro Reginaldo Germano
Lavoisier Maia Sérgio Barcellos
Wilson Braga Vic Pires Franco

PMOB
Alberto Fraga Alberto Mourão
Hélio Costa Mendes Ribeiro Filho
Jorge Pinheiro Synval Guazelli
Marcelo Barbieri 3 vagas
Nair Xavier Lobo
1 vaga

PSOB

Coronel Garcia Antonio Feijão (PST)
Marcus Vicente Amon Bezerra
Moroni Torgan (PFL) Badu Picanço
Paulo Feij6 Max Rosenmann
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho
1 vaga 1vaga

PT

Geraldo Magela Carlos Santana
José Dirceu Fernando Marroni
Marcos Rolim Wellington Dias
Nelson Pellegrino 1 vaga

PPB

Edmar Moreira Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa 2 vagas

PTB

Luiz Antonio Fleury Roberto Jefferson

POT

Eurfpedes Miranda Wanderley ~rtins

Bloco PSB· pedoB

Gonzaga Patriota f-gne1o Queiroz

Bloco PL • PST· PMN • 'PSO - PSL .
Cabo Júlio -'''', Paulo José Gouvêa

Affonso Camargo
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo OCtávio
Roberto Brant
1 vaga

Gassivaldo lsaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo~ima

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes :
Silvio Torres
Vicente Arruda

Femando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington DiaS
,! l., " .

PMOB

PSDB

PT

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Lourenço

José Mendonça Bezerra
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3yagas

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1 vaga.

4 vagas

Secretáriá: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone,: 318-6674

Ayrton Xerêz

PPS

Regis Cayálcante

Gerson Peres '.
Ibr,ahim Abi-Ackel~ ,
Luiz Fernando' ,

Celso Giglio

José Roberto Batochio

,PTB'"

POT

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

VadãoGomes

Josué Bengtson

Femando Coruja



PFL

1 vaga Edinho Araújo (PPS)

Secretária: Lella Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129·B
Telefone: 318-8431

1 vaga

1vaga

Suplentes

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Armando Abflio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Femandes
Werner Wanderer

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

AntOnio Jorge
Nelson Marquezelli

1 vaga

André Benassi
B.Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

PedroHenry
Ronaldo Cezar Coelho

PT

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NSl 136, DE 1999,
QUE "DISPOE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"

Autor: Poder Executivo

PV

Bloco PSB - PCdoB

Bloco PL • PST - PMN • PSD • PSL
Eujácio Simões

Proposição: PEC 136/99
Presidentll: Carlos Mosconi (PSDB)
12 Vlce-r·' :Aidente: Jorge Alberto (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3Q Vice-Presidente: Herculano Anghinetli (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
TItulares

Jandira Feghali

Átila Lins José Carlos Aleluia
Ciro Nogueira Leur Lomanto

Lufs BarbosaFrancisco Rodrlgues
MedeirosJoão Ribeiro
MussaDemesJoaquim Francisco
Neuton LimaLufs Barbosa
RoIand Lavigne1 vaga

Barbosa Neto Armando Monteiro
Cezar Schlrmer Darcfsío Perondi

Dlarcfsio Perondi Jorge Alberto
Larnartlne PossUa Nelson Proença

MúcioSá Osmânio Pereira
Ricardo Izar Osmar serraglio

Alex Canziani Alexandre Santos
Carlos MosconiA1oizio Santos
lnaldo LeitãoFeu Rosa
Luiz Carlos HaulyMareio Fortes

Marcus Vicente Nelson otoch
NelelOn Marchezan Veda Cruslus

João Coser Arlindo Chinaglla
Luiz Sérgio Geraldo Simões

José PimentelValdeci Oliveira
Marcelo Déda1 vaga

Herculano Anghinetli
Júlio Redecker Nelson Meurer

Telmo Kirst Pedro Corrêa
1 vaga

Fernanclo Gonçalves
Albérico Cordeiro José Carlos Elias

1vaga Femando Coruja

PT

PFL

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

R91~is Cavalcante

Bloco PSB - PCdoB
José Antonio

Bloco PL - PST - PMN • PSD • PEiL
CaboJ(alio

PPS

Dr. Evlláslo

Márcio Blttar

Secretário: Francisco Lopes
Local: serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168·A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISsAo ESPECIAL. DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI NSl 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DiSPÕE SOIBRE A

CRIAÇAo DA AGêNCIA NACIOINAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAIMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E'DÁ OUTRAS PROVIDêNCIIAS"
Proposição: PL 1.615199 Autor: Pcxier Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1Q Vice-Presidente:
2!l Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3il Vice-Presidente:
Relator: Ellseu Resende (PFL)
TItulares SuplentM

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Dumo Pisaneschi

Olfmpio Pires

A1cione Athayde
Almir Sá
AryKara

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Ellseu Resende
Ildefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

AntOnio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

Alberto Goldrnan
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Snvio Torres

1 vaga



João Caldas
Bloco PL· PST· PMN • PSD • PSL

1 vaga 1 vaga
Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL

Paulo José Gouvêa

Bloco PSB • PCdoB
Jandira Feghali

Pedro Eugênio

Bloco PSB • PCdoB

PPS

José Antonio

Edinho Araújo

Alexandra Cardoso

PPS

Or. Evilásio

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DESEUSTRABALHOS,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 (PSOB)
22 Vice-PresidentE!: Wellington Rocha (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)

Titulares Suplentes
PFL

Aldir Cabral Abelardo Lupion
Ciro Nogueira Antônio Geraldo
José Thomaz Nonô Corauci Sobrinho
Laura Carneiro Gervásio Silva
Marcondes Gadelha Mário Assad Júnior
Moroni Torgan Reginaldo Germano
Robson Tuma Werner Wanderer

PMDB
Alberto Mourão Jorge Pinheiro
João Colaço Nair Xavier Lobo
João Magalhães Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Tadeu Mudalen 3 vagas
Pinheiro Landim
1 vaga

PSDB
Coronel Garcia Mário Negromonte
Rl:\fael Guerra , Paulo Kobayashi
Roberto Rocha i' Sérgio Barrqs
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
Ibrahim Abi·Ackel Oliveira Filho

PTB
Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson José Carlos Martinez

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 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 (PMOB)
12 Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2º Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
32 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSOB)

Titulares Suplentes

PFL
Jaime Martins José Egydio
João Ribeiro Oscar Andrade
José Carlos Aleluia Paulo Braga
José Thomaz Nonô Robson Tuma
Luciano Castro Wilson Braga
Medeiros 2 vaga
1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer Marçal Filho
Gastão Vieira Osvaldo Biolchi
Hélio Costa Osvaldo Reis
Jorge Alberto Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Wilson 2 vagas
Ricardo Izar

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Alexandre Santos
Helenildo Ribeiro Or. Heleno
Léo Alcântara Jutahy Júnior
Raimundo Gomes de Matos Marcus Vicente
Saulo Pe,drosa Nicias 'Ribeiro
Vicente Arruda 1 vaga

PT
Fernando Marroni Henrique Fontana
Geraldo Magela José Genoíno
Marcelo Déda 2 vagas
1 vaga

PPB
Hugo Bie! Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel Romel Anízio
Jonival Lucas Júnior (PFL) Yvonilton Gonçalves

PTI3
Celso Giglio Luiz Antonip, fleury
Walfrid~ fv1ares Guia Silas Câmara

PDT
Eurípedes Miranda Fernando Ooruja

1 vaga 1 vaga



1 vaga
PDT

Wanderley Martins
Bloco PSB· PCdoB

1 vaga

PDT

Serafim Venzon

Dr. Evilásio Jandira Feghali
Bloco PL • PST· PMN • PSD· PSI.

Cabo Júlio Paulo .José Gouvêa
Paulo Baltazar

Bloco PSB • PCdoB
1 vaga

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone: 318-8428 F,ax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTIN'~DAA
PROFERIR PARECER À PROPOE~TA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nt 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO 112 [)O ART. 54

DO ATO DAS DISPOSIÇOE:S
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEÇ 294195 Autor: Sérgio BarcEJllos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
111 Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2" Vice-Presidente: Carlos Santana (pn
311 Vice-Presidente: Dino Femandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

PMDB

Bloco PL • PST - PMN • PSD - PSL

Eujácio Simões Cabo Júlio

Suplentes

Aloízio Santos
Dadu Picanço

Danilo de Castro
Eduardo Paes

José Carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Pedro Canedo
Vicente Caropreso

Bloco PMDB, PST, PTN

André Benassl
Celso Giglio
Duilio Pisaneschi
Lúcia Vânia
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra

Bloco PSDB, PTB

Presidente: André Benassi (PSDB)
111 Vice-Presidente: Ricardo Fiuza (PFL)
211 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
311 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Milton Monti (PMDB)

TItulares

PPS

1 vaga 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 8/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 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

Ayrton Xerêz

6 vagas

Ciro Nogueira
Deulldeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Nauton Uma
Paulo Marinho

Ronaldo Calado

PPS
Emerson Kapaz

A1ceste Almelda
carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge WIlson
Marcelo Barbleri
1 vaga

Aro/do Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Cameiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Helena
Helenildo Ribeiro
Rommef Feijó
Sérgio Reis

PSDB
Antonio C8r1I:>8 Pannunzio

Bonifácl,Q de Andrada
Saulo Pedrosa

3 vagas

João Henrique
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Menti
Osvaldo BIolchi
Ricardo Izar

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

4 vagas

Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

Almir Sá
Iberê Ferreira
YvoniltDn Gonçalves

1 vaga

PT
4 vagas

PPB
-JoIoTota

2 vagas

PTB
NeIs<ln Marquezelll

João Ribeiro
José carlos Vieira
Luciano Castro
Paes Landim
Ricardo Fiuza
Roberto Brant

Carlito Merss
Fernando Marroni

PFL

Claudio Cajado
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Mussa Demes
Ronaldo Vasconcellos

Zila Bezerra

PT
Antonio Palocci

Avenzoar Arruda



Alberto Goldman (PSDB)Antonio Carlos Pannunzio

João Coser
Professor Luizinho

Cleonâncio Fonseca
Fetter Júnior
Nelson Meurer

José Roberto Batochio
Bloco PSB, PC do B
José Antonio Almeida

Eujácio Simões

Régls Cavalcante

PPB

PDr

Bloco PL, PSL

PPS

PHS

Iara Bernardi
1 vaga

João Pizzolatti
Luis Carlos Heinze

1 vaga

Fernando Coruja

Sérgio Miranda

1 vaga

Rubens Furlan

PSDB

Anivaldo Vale Bonifácio de Andrada
Antonio Carlos Pannunzio Inaldo Leitão
Nelson Otoch João Almeida
Ricardo Ferraço João Castelo
Silvio Torres Jutahy Junior
Veda Crusius Luis Carlos Hauly

PT
Babá José Genofno
João Paulo Marcelo Déda
José Machado Professor Luizinho
José Pimentel Waldir Pires

PPB
Gerson Peres Alcione Athayde
Nelson Meurer Antonio Joaquim Araújo
Romel Anizio Wagner Salustiano

PTB
Eduardo Seabra Josué Bengtson
Fernando Gonçalves Walfrido Mares Guia

PDT
EberSilva Fernando Coruja

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N1I 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-D/97 Autor: Senado Federal

e Outros

PFL

Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
12 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)
Titulares

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo 11 - Sala 165 - B
Telefone: 318-7064

Marcos Rolim (PT)

Átila Lins
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Nauton Lima
.Pedro Fernandes

Wilson Braga

Ana Catarina
Francisco Silva (PST)

Luiz Bittencourt
Nalo Rodolfo

2 vagas

PFL

PMDB

Cabo Júlio

Sérgio Miranda

PV

Bloco PSB - pedoB

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL

José Antonio

Barbosa Neto
Damião Feliclano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelll
Wilson Santos

Fernando Gabeira

1 vaga

Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo li, S/165·B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OfERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MrNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
12 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
22 Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
32 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)
Titulares Suplentes

Almerinda de Carvalho
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Medeiros
Niée Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vesconcellos

Suplentes

Fax: 318-2140

Jorge Wilson
Júlio Delgado

MúcioSá
Waldir Schmidt

2 vagas

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
Luis Barbosa

1 vaga

PMDB

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

Armando Monteiro
. Carlos Dunga

Francisfônlo Pinto
Mauro Benevides
Osmar serraglio
Ricardo Izar



Dino Fernandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

PSDB
Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

Marcos Rolim

Luis Carlos Heinze

Miro Teixeira

PT

PPB

PDT

Nilmário Miranda

1 vaga

1 vaga

PT Bloco PSB, PC do B

PV

Bloco PSB • PCdoB

Djalma Paes Jandira Feghali

Bloco PL· PST· PMN • PSD • PSL
João Caldas De Velasco

Cabo Júlio

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra '

1 vaga

Wanderley Martins

Herculano Anghinetti

PT

PDT

PPB

Edmar Moreira

De Velasco

Olimpio Pires

Pedro Celso

Bloco pse, PcdoB
Agnelo Queiroz 1 vaga

Regis Cavalcante Ayrton Xerêz

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala Hl5-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-214D

PFL

Paulo Octávio Jaime Martins
Ronaldo Vasconcellos Roberto Brant

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
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
Presidente: Paulo Octávio (PFL)
12 Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
2ll Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB, PTe

Bloco PMDB,PST,PTN

Hélio Costa Jorge Pinheiro
Osmânio Pereira Luiz Bittencourt

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

PPS

Suplentes

l.uiz Piauhylino
Marisa Serrano

Pedro Henry

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Laura Camero
Sérgio Barcellos

Almir Sá
João Tota

Ricardo Barros

Caio Riela
SilasCâmara

Eurípedes Miranda

Babá
Carlos Santana

Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante

PTB

PPB

PDT

Bloco PSDB, PTB

PFL

Bloco PMDB, PST, PTN

Eduardo Paes
Magno Malta

Alceu Collares

Reginaldo Germano
RobsonTuma

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Coriolano
Osvaldo Biochi

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim
Pedro Celso

Pedro Eugênio (PPS) Airton Cascavel (PPS)

Secretário: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo lij, S/165·B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A M"RTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

Proposição: Autor: Miro Teixeira

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
12 Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
2!l Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
32 Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)
Titulares



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI NSI 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 Nl!S 4579, DE 1998,
4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.

Proposição: PL nQ4.842198 Autor: SENADO FEDERAL

Presidente: Zezé Perrelta (PFL)
1QVice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
SQ Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes

B.Sá
Carlos Batata
IrisSimões
Renildo Leal
Rlcarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Carlos Dunga
Gessilvado lsaias
Moacir Micheletto
Pedro Novais

Bloco PSDB, PTB

Fátima Pelaes
Femando Gonçalves

Lidia Quinan
Max Mauro

Sérgio Carvalho
Svaga(s)

Bloco PMDB,PST,PTN

7vaga(s)

SUas Brasileiro
2 vagas

PFL

Euler Ribeiro Eliseu Resende M

José Thomaz NonO José Múcio Monteiro
Luciano Plzzatto Roberto Argenta (PHS)
Neuton Lima Roland Lavlgne
Ney Lopes Ronaldo Vasconcellos
Raimundo Santos Sérgio Barcellos
Zéze Perreila Wilson Braga

PT
João Grandão Marcos Afonso
ValdeclOliveira
Padre Roque
Valdir Ganzer Paulo Rocha
1 vaga

PPB
Dilceu Speraflco Nelson Meurer
Roberto Balestra Salomão Cruz
'Romel Anizio 1 vaga(s)

PDT
Pompeo de Mattos Dr. Hélio

Bloco PSB, PcdoB
Vanessa Grazzlottln 1 vaga(s)

Bloco PL,PSL
Paulo José Gouvea Pastor Valdecl Palva

PPS
Emerson Kapaz 1 vaga(s)

PV
Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)

Secretárlo(a): Cliy Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165·B
Telefone: 318-7056



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÚES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

IDOSOS: LEGISLAÇÃO (2.ED.)

~~

._ll (d~1 \(' \1)

ISBN: 85-7365-067·2

R$3,54

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRiÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

R$ 2,67

RELATÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISiÇÃO DE MADEIREIRAS, SERRARIAS

••• POR GRUPOS ASIÁTICOS

ISBN: 85-7365.()59-1

R$10.95

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

ISBN: 85-7365-004-8

R$5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

ISBN: 85-7365.()7Hl

R$1,10

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-065-6

R$1,99

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 31 B-6477n27i.
Inform ';ÕeS: Coordenação de Publicações. Telefone: (06i) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

RELATÓRIO DA 11 CONFERêNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-040-0

R$ 5,50

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
HOMOSSEXUAL

..... ~'i:, ....

1,# l/ll·... ·, I rj. "lt''''l'~ I 1'11,1 t1",~

Ik "'_

ISBN: 85-7365-008-5

R$2,20

RELATÓRIO DA 111 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN. 85-7365-055-9

R$ 9,55

RELATÓRIO DAS ATMDADES DE 1997 
COMISsAo DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7~1-9

R$ 3,30

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 DE00CUMEN1'~ E INFORMAÇÃO

COOROENAÇAO DE PUBltcAçoes .
TITULOS PUBLICADOS -199912000

ENOEREços DOS DEPUTADOS

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTóRIO
BIOGRÁFICO: 51- LEGISLATURA, 11H4803

ISBN: ~(v.1)
ll5-7365-060-5(v.2)

R$!50,OD C2Y.)

CONSTITUIÇÃO DA REPOBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1918)

GUIA TELEFONICO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

R$1D,52

DEPUTADOSBRASILEIROS : REPERTÓRIO
-J5lQGRÁFlCO: 51- LEGISLATURA. 1....

,2003 : SUPLEMENTO .

ISBN: 85-1365-069-9

RI 1.32

RELATóRIo DA UI CONFERêNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

R$9,55

L.ocafI de vendi: MIdIa UvrarIL Ed. PrIndpIIe Anexo rv dI.CImn dele~. Telefones: (061) 318-847711271. '
I~:~. Publlce9l1M. TtIifone; (001) 31a-aecsa: e-tiIII: ~.cedI(Dc:amara.aov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

IDOSOS : LEGISLAÇÃO (2.ED.)

-~

I1QDl ~ ,
~ >~ , •

- i ' . I

, . . ' ...
_II (iISI.·\<:·\O

'. ,

ISBN: 85-7365-007-2

R$3,54

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRiÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

R$2,67

RELATÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISiÇÃO DE MADEIREIRAS, SERRARIAS

••• POR GRUPOS ASIÁTICOS

ISBN: 85-7365-059-1

R$10.95

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

ISBN: 85-7365-064-8

R$5,94

RETOMAR os-FlNANetAMENTOS DO FGTS
PARA OSANEAMENTO

ISBN: 85-7365-{)71.()

R$1,10

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365.()65-6

R$1,99

Locais de venda: M/dia Uvraria. Ed. Principal e Anexo"IV ~~ Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477n271.
Informações: Coo«Ienaçao de Publicações. Telefone: .(061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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