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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhâes, Presidente do Sena

do Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 28, DE 1999

Aprova o texto da Convenção Internacional para a Proteção de Obtenções Ve
getais, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23
de outubro de 1978.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o texto da Convenção Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais, de 2

de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar

em revisão da referida Convenção, assim como quaisquer ajustes compl!9mentares que, nos termos do art. 49,
I, da Constituição Federal, acarretem §ncargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, de abril de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

(*) O texto da Convenção acima citado está publicado no DSF de 7-4-99.
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de Reforma do Poder Judiciário ..

16620 Terça-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1999

Nº 130/99 - Do Senhor Deputado Miro Tei- Nº 38/99 - Do Senhor Deputado Avenzoar
xeira, Líder do PDT, indicando os Deputados Fer- Arruda, solicitando registrar nos Anais da Ca~a
nando Coruja e Agnaldo Muniz para integrarem a manifesto do ex-Deputado Estadual Eilzo Matos, 16633
Comissão Especial destinada a proferir parecer à Nº 23/99 - Do Senhor Deputado Eduardo
PEC n2 14/95. 16631 Jorge, solicitando que os PLP nOs 8, 9 e 10, de

Nº 131/99 - Do Senhor Deputado Miro Tei- 1999, tramitem na Comissão de-Seguridade So-
xeira, Líder do PDT, indicando os Deputados João cial e Família.......................................................... '16633
Sampaio e Celso Jacob para integrarem a Comis- N2 21/99 - Do Senhor Deputado Jorge Ta-
são Especial destinada a analisar o PLP nº 8/99. .... 16631 deu Mudalen, solicitando o desarquivamento do

NQ 132/99 - Do Senhor Deputado Miro Tei- PL nº 3.012/92. 16633
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Indi~ação nll 6, de 1999 (Do Sr. Carlos
Dunga e outros) '- Sugere ao Poder Executivo,
por intenvédio da Secretaria de Estado de Plane
jamento e Avaliação, a permanência da distribui
ção de clilstas básicas nos estados do Nordeste..

Indicação nll 119, de 1999 (Do Sr. Airton
Dipp) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Agricultura e do Abasteci
mento, realizar o credenciamento do Banco de
Crédito Cooperativo S.A. - BANSICREDI, para
acessar diretamente as linhas de crédito do Pro
naf e do Prager, com o objetivo de repassar os
recursos diretamente aos seus associados ..
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Carlos Vi~ira) - Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Justiça, a adoção de
providências para determinação aos Detran, por
lei federal, da obrigatoriedade de somente expe
direm certificados ou transferências de veículos
adquiridos por al!enação fiduciária ou penhor
mercantil após registro dos contratos em títulos e
documentos, conforme previsto no art. 129 da Lei
nll 6.015, de 1973 .
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Projeto de Lei nll 382-E, de 1991 - Substi
tutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nll

382-0, de 1991, que "Dispõe sobre o aéesso ao
mereado de trabalho e determina outras provi-
dências" .

Projeto de Lei nll 610-A, de 1995 (Do Sr.
Humberto Costa) - Dispõe sobre proteção à tes
temunha de crime e dá outras providências. Pen
dente de pareceres das Comissões de Segurida
de Social e Família; de Finanças e Tributação; e
de Constituição e Justiça e de Redação .
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Augusto Nardes) - Altera os artigos 236 e 237 da
Lei nll 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil, tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicldade, técnica legislativa e,
no mérito, pela rejeição ..
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111 de outubro de 1998, que renova a permissão 17 de novembro de 1998, que renova a permissão
outorgada à FM Verde Vale Ltda. para explorar, outorgada à Rádio Vanguarda do Vale do Aço Ltda.
sem direito de exclusividade, serviço de radiodi- para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
de União da Vitória, Estado do Paraná. 16638 na cidade de Ipatinga;' Estado de Minas Gerais. 16649

Mensagem nll 415, de 1999 {Do Poder Exe- Mensagem nll 505, de 1999 (Do Poder Exe-
cutivo) - Submete à apreciação do Congresso cutivo) - Submete à apreciação do Congresso
Nacional, o ato constante da Portaria nll 230, de Nacional o ato constante do Decreto de 14 de
17 de novembro de 1998, que renova a permis- abril de 1999, que "Renova a concessão da Fun-
são outorgada à Lene Radiodifusão Ltda., origi- dação L'Hermitage para explorar serviço de ra-
nalmente Lene-RadiodifusãolEmpresa de Radio- diodifusão sonora em onda média, na cidade de
difusão Lelis Neiva Ltda., para explorar, sem di- Silvânia, Estado de Goiás". 16649
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão INDICAÇÃO
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Paracatu, Estado de Minas Gerais........................ 16639
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explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais". 16645
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cutivo) - Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nll 23, de 18
de março de 1999, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Capinópolis a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci-
dade de CapinópoJis, Estado de Minas Gerais. 16646

Mensagem nll 494, de 1999 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nll 24, de
18 de março de 1999, que outorga permissão à
Fundação Sara Nossa Terra para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito éle exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Araucária, Estado do Paraná. 16647

Mensagem nll 503, de 1999 (Do Poder Exe
cutivo) - Submete à apreciação do Congresso Na
cional o ato constante da Portarla nll 231, de 17 de
novembro de 1998, que renova a permlsslo outor
gada à Rádio Cidade de C8ratlnga Ltda. para ex·
plorar, sem dIreito de exclusividade, serviço de ra
dlocllfusão sonora em freqüência modulada, na ci-
dade de Caratlnga, Estado de Minas Gerais. 16648

Mensagem nll 504, de 1999 (Do Poder Exe
cutivo) - Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nll 228, de
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Projeto de Lei nll 1.91O-A, de 1996 (Do Se- ceres: da Comissão de Educação, Cultura e Des-
nado Federal) - PLS nll 204/95 - Autoriza o Po- porto, pela rejeição; da Comissão de Finanças e
der Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Tributação, pela adequação financeira e orça-
Ariquemes, no Estado de Rondônia; tendo pare- mentária, contra o voto do Deputado Messias
ceres: da Comissão de Educação, Cultura e Des- Gois; e da Comissão de Constituição e Justiça e
porto, pela rejeição, contra o voto do Deputado de Redação, pela inconstitucionalidade, contra o
Costa Ferreira; da Comissão de Finanças e Tri- voto do Deputado lédio Rosa. 16686
butação, pela adequação financeira e orçame"!tá- Projeto de Lei nll 2.628-A, de 1996 - (Do
ria; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Senado Federal) - PLS nº 90/96 - Autoriza o Po-
Redação, pela inconstitucionaiidade, contra o der Executivo a criar a Escola Agrotécnica de
voto do Deputado lédio Rosa. 16669 São João da Baliza, no Estado de Roraima; tendo

Projeto de Lei nll 1.962-8, de 1996 (Do Se- pareceres: da Comissão de Educação, Cultura e
nado Federal) - PLS nll 300/95 - Altera a deno- Desporto, pela aprovação, contra os votos do De-
minação da Escola Agrotécnica Federal de Som- putado Ademir Lucas e do Deputado João Fausti-
brio para Escola Agrotécnica Federal de Santa no, que apresentou declaração de voto; da Comis-
Rosa do Sul; tendo pareceres: da Comissão de são de Rnanças e Tributação pela adequação finan-
Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação; e ceira e orçamentária; e da Comissão de Constitui-
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re- ção e Justiça e de Redação, pela inconstitucionali-
dação, pela inconstitucionalidade. 16672 dade, contra o voto do Deputado lédio Rosa. 16689

Projeto de Lei nll 2.072-E, de 1989 - Projeto de Lei nll 2.630-A, de 1996 - (Do
Emendas do Senado ao Projeto de Lei nll Senado Federal) - PLS nll 93/96 - Autoriza o
2.072-C, de 1989, que "regulamenta a profis- Poder Executivo a criar a Escola Técnica Fede-
são de arqueólogo e dá outras providências"; ral de Rondonópolis, no Estado de Mato.Gros-
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de so; tendo pareceres: da Comissão de Educa-
Administração e Serviço Público, pela aprova- ção, Cultura e Desporto, pela aprovação; da
ção; e da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Tributação, pela ade-
de Redação, pela constitucionalidade, juridici- quação financeira e orçamentária; e da Comis-
dade e técnica legis!ativa. 16674 são de Constituição e Justiça e de Redação,

Projeto de Lei nll 20431-A, de 1996 (Do pela inconstitucionalidade, contra o voto do De-
Senado Federal) - PLS nll 88/96 - Autoriza o putado lédio Rosa. 16692
Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Projeto de Lei nº 2.631-A, de 1996 - (Do
Federal de Alto Alegre, no Estado de Roraima; Senado Federal) - PLS nº 91/96 - Autoriza o Po-
tendo pareceres: da Comissão de Educação, der Executivo a criar a Escola Agrotécnica Fede-
Cultura e Desporto, pela aprovação, contra os ral de Mucajaí, no Estado de Roraima; tendo pa-
votos do Deputado Ademir Lucas e do Deputa- receres: da Comissão de Educação, Cultura e
do João Faustino, que apresentou declaração Desporto, pela aprovação, contra os votos do De-
de voto; da Comissão de Finanças e Tributa- putado Ademir Lucas e do Deputado João Fausti-
ção, pela adequação financeira e orçamentária; no, que apresentou declaração de voto; da Comis-
da Comissão da Amazônia e de Desenvolvi- são de Finanças e Tributação, pela adequação fi-
mento Regional, pela aprovação; e da Comis- nanceira e orçamentária; e da Comissão de Consti-
são de Constituição e Justiça e de Redaçãcr, tUição e Justiça e de Redação, pela incon$tituciona-" -..
pela inconstitucionalidade. 16679 Iidade, contra o voto do Deputado lédio Rosa. 16694

Projeto de Lei nll 20498-A, de 1996 - (Do Projeto de Lei nll 2.942-D, de 1992 - Subs-
Senado Federal) - PLS nll 95/96 - Autoriza o Pc- titutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nll

der Executivo a criar uma Escola Agrotécnica Fe- 2.942-C, de 1992, que "dispõe sobre a compen-
deral no Município de Tocantinópolis, Estado do sação financeira entre os sistemas de previdên-
Tocantins, e dá outras providências; tendo pare- cia social, nos casos de contagem recíproca do
ceres: da Comissão de Educação, Cultura:e Des- tempo de conttíbuição para efeito de aposentado-
porto, pela rejeição; da Comissão de Finanças e ria, e dá outras providências". ............................... 16697
Tributação, pela adequação financeira e orça" Projeto de Lei nll 3.1OS-A, de 1992 - (Do
mentária, contra o voto do Deputado Max Rosen- Senado Federal) - PLS nll 353/91 - Suprime a
mann; e da Comissão de Constituição e Justiça prescrição de ações penais, acrescentando pará-
e de Redação, pela inconstitucionalidade.......... 16683 grafo ao artigo 109 do Código Penal (Parte Geral,

Projeto de Lei nº 20499-A, de 1996 (Do Se- Lei t1ll 7.209, de 11 de julho de 1984); tendo parecer
nado Federal) - PLS nQ 89/96 - Autoriza o Poder da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal ção, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
de Caracaraí, no Estado de Roraima; tendo pare- legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, e do de
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nl! 1.806191, apensado, nos termos do parecer da (Às Comissões de Defesa do Consumidor,
Subcomissão Especial de Matéria Penal. (Projeto Meio Ambiente e Minorias; e de Constituição e
de Lei nl! 3.106. de 1992, tendo apensado o de nl! Justiça e de Redação (art. 54) -art. 24, /I)........... 16718
1.806191, ~ que se refere o parecer) 16701 leia-se: .

Pl'Ojeto de Lei nl! 3.599-B, de 1997 - (Do Pc- I!
der Executivo) - Mensagem nl! 997197 _ Estabelece PROJETO DE LEI N 3.009, DE 1997
normas para a organização e a manutenção de (Do Senado Federal)
programas especiais de proteção a vitimas e ates- PLS n" 59/96
temunhas ameaçadas e institui o Programa Federal' Estabelece a obrigatoriedade da inclu-
de Assistência a Vitimas e a Testemunhas Ames- são de eclusas e de equipamentos e procedi-
çadas; tendo parecer da Comissão de Finanças e mentos de proteção à fauna aquática dos cur-
Tributação, pela adequação financeira e orçamen- sos d'água, quando da construção de barra-
tária. Pendente de parecer da Comi~o de Consti- gens. .
tuição e Justiça e de Redação. 16706 (As Comissões de Minas e Energia; de De-

Projeto de Lei nl! 3.657-e de 1989 _ Subs- fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
titutivo do Senado Federal ao 'projeto de Lei n" e de Constituição e Justiça e de Redação (art.
3.657-B. de 1989, .que "dispõe sobre a extinção 54) -art. 24, /I).
progressiva dos manicômios e sua substituição (RepubJique-se em virtude de novo despa-
por outros recursos assistenciai,s..e regulamenta a cho do Sr. Presidente) 16718
intemação psiquiátrica.compulsQria";~ ....:.............. 16712 Onde se lê:

Projeto de Lei nl! 3.736-A, de 1ê97 - (Do PROJETO DE LEI NI! 3 745-C DE 1993
Senado Federal) - PLS nl! 77/97 - Dispõe sobre • ,
a identificação e publicação do estado de conser- Substitutivo do Senado ao Projeto de lei
vação das rodovias federais, e dá Óutras provi- nl! 3.745-8, de 1993, que "dispõe sobre a vacina-
dências; tendo parecer da Comissão de Viação e ção contra a febre aftosa, altera o Regulamento
Transportes, pela rejeição. 16716 do Serviço de Defesa Animal, aprovado pelo De-

ERRATAS creto nl! 24.548, de 3 de julho de 1934, ea Lei nIl
• 569, de 21 de dezembro de 1948, e dá outras

(Republique-se em virtude de novo despa- providências".
cho do Sr. Presidente)........................................... 16718 (Às Comissões de Defesa do Consumidor,
Onde se lê: Meio Ambiente e Minorias; de Agricultura e Políti

ca Rural; de Finanças e Tributação (art. 54); e de
PROJETO DE LEI NI! 288, DE 1999 Constituição e Justiça e de Redação (art. 54). ..... 16718

(Do Sr. Confúcio Moura)
leia-se:

Proíbe o trote de calouros nas instituições
de ensino superior. PROJETO DE LEI NlI 3.745-C, DE 1993

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Substitutivo do Senado ao Projeto de
Redação) 16718 Lei nl! 3.745-8, de 1993, que "dispõe sobre a va-
leia-se: cinação contra a febre aftosa, altera o Regula

mento do Serviço de Defesa Animal, aprovado
PROJETO DE LEI NI! 288, DE 1999 pelo Decreto nll 24.548, de 3 de Julho de 1934, e

(Do Sr. Confúcio Moura) a Lei nl! 569, de 21 de dezembro de 1948, e dá

Proíbe o trote de calouros nas institui- outras providências".
ções de ensino superior. (Às Comissões de Defesa do Consumidor,

(Apense-seao Projetode Lein" 1.023, de 1995) Meio Ambiente e Minorias; de Agricultura e Politi
ca Rural; de Finanças e Tributação (art. 54); e de

(Republique-se em virtude de novo despa- Constituição e Justiça e de Redação).
cho do Sr. Presidente)........................................... 16718 (Republique-se em virtude de novo despa-

Onde se lê: cho do Sr. Presidente) 16718

PROJETO DE LEI Nl!3.009, DE 1997 Onde se lê:
(Do Senado Federal) PROJETO DE LEI NI! 4.507, DE 1998

PLS oI! 59/96 (Do Sr. Paulo Paim)

Estabelece a obrigatoriedade da inclu- Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei n"
aio de eclusas e de equipamentos e procedi- 8.036, de 11 de maio de 1990, que "dispõe sobre
mentos de proteção à fauna aquática dos cursos o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e
d'água, quando da construção de barragens. dá outras providências", para permitir o saque



16718

16718

16719

PROJETO DE LEI NI2 4.507, DE 1998
(Do "Sr. Paulo PaTm)

Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei n12

8.036, de 11 de maio de 1990, que "dispõe so
bre o Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço, e dá outras providências", para permitir o
saque do saldo da conta vinculada para fins
de aquisição de terreno para construção da
casa própria.

(Às Comissões de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público; de Finanças e Tributação
(mérito e art. 54); e de Constituição e Justiça e de
Redação (art.54) - art. 24, /I).

{Republique-se em virtude de novo despa-
cho do Sr. Presidente) ..

Onde se lê:

PROJETO DE LEI NI2 4.611, DE 1998
(Do Senado Federal)

PLS n12 31/98
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do saldo da conta vinculada para fins de aqui- (Às Comissões de Defesa do Consumidor,
sição de terreno para construção da casa pró- Meio Ambiente e Minorias; e de Constituição e
prfa. Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, /I). 16719

(Apense-se ao projeto de Lein123.773, de 1997) 16718 Leia-se:

Leia-se: PROJETO DE LEI NII 4.630, DE 1998
(Da Sra. Maria Elvira)

Torna obrigatória a implantação de es
cadas para peixes em barragens construídas
em·cursos d'água de domínio da União.

(Às Comissões de Minas e Energia; de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
e de Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, /I).

{Republique-se em virtude de novo despa-
cho do Sr. Presidente)........................................... 16719

Onde se lê:
PROJETO DE LEI N12 4.610, DE 1998

(Do Senado Federal)
PLS n12 149/97

Define os crimes resultantes de discri
minação genética.

(À Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação) 16719

Leia-se:

PROJETO DE LEI NI2 4.610, DE 1998
(Do Senado Federal)

PLS nº 149/97

Define os crimes resultantes de discri
minação genética.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Famllia; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção).

(Republique-se em virtude de novo despa-
cho do Sr. Presidente) 16720

Onde se lê:

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO
NI2 2, DE 1995

(Do Sr. Roberto Magalhães e outros)

Dá nova redação ao artigo 62 da Consti
tuição Federal.

(À Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação) 16720

Leia-se:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N12 2, DE 1995
(Do Sr. Roberto Magalhães e outros)

Dá nova redação ao artigo 62 da Consti
tuição Federal.

(Apense-se à Proposta de Emenda à Cons
tituição n12 472, de 1997).

(Republique-se em virtude de novo despa-
cho do Sr. Presidente) 16720

Dá nova redação ao § 212 do art. 15 da Lei
n12 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui
Normas Gerais de Direito Financeiro para elabo
ração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distri
to Federal.

(À Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação) .

Leia-se:

PROJETO DE LEI NI2 4.611, DE 1998
(Do Senado Federal)

PLS n12 31/98

Dá nova redação ao § 212 do art. 15 da
Lei nll 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui
Normas Gerais de Direito Financeiro para e1abora
ção e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípíos e do Distrito
Federal.

(Às Comissões de Finanças e Tributação; e
de Constituição e Justiça e de Redação)

(Republique-se em virtude de novo despa-
cho do Sr. Presidente) .

Onde se lê:

PROJETO DE LEI NI2 4.630, DE 1998
(Da Sra. Maria Elvira)

Torna obrigatória a implantação de es
cadas para peixes em barragens construídas
em cursos d'água de domínio da União.
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Onde se lê:

PROJETO DE lEI N1I 4.344, DE 1998
(Do Senado Federal)

PLS nll 146/97

Dispõe sobre a coleta e disposição final
de baterias usadas de telefones celulares, e
dá outras providências.

(As Comissões de Economia, Indústria e
Comércio; de Defesa do Consumidor, Meio Am
biente e Minorias; e de Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54) - art. 24, 11) .

Leia-se:

PROJETO DE LEI NlI 4.344, DE 1998
(Do Senado Federal)

PLS nll 146/97

Dispõe sobre a coleta e disposição final
de baterias usadas de telefones celulares, e
dá outras providências.

(As Comissões de Economia, Indústria e
Comércio; de Seguridade Social e Famflia; de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mino
rias; .e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - art: 24, 11) .

SESSÃO ORDINÁRIA DE 19-4-99

IV - Pequeno Expediente
FRANCISTONIO PINTO - Desenvolvimen

to do setor turístico brasileiro. Realização de in
vestimentos no Município de Porto Seguro, Esta
do da Bahia, com vista às comemorações. dos
500 anos do descobrimento do Brasil .

RODRIGO MAIA - Anúncio de apresenta
ção de emendas ao projeto de lei de responsabili-
dade fiscal, de iniciativa do Governo Federal .

MENDES RIBEIRO FILHO - Agravamento
das dificuldades enfrentadas pelas municipalida
des em decorrência da aplicação da Lei Federal
nll 9.717, de 1998, e da edição da Portaria nll

4.992, de 1999, referentes à extinção dos Fundos
de Previdência dos Municfpios. Conveniência de
adoção de regra de transiçãp pelo Ministério da
Previdência e Assistência SociaL ..

RICARDO NORONHA - Irregularidades
praticadas pelQ Governo Cristovam Buarque, do
Distrito Federal. .

AUGUSTO FRANCO - Agravamento da
seca nos sertões dos Estados de Sergipe e Ala
goas. Exigência de destinação de recursos para
projetos de desenvolvimento sustentável na re·
gião Nordeste .

NILSON PINTO - Urgência na implanta
ção, pelo Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem - DNER, do Sistema de Integração do
Leste Paraense. Necessidade de restauração da

16720

16720

16721

16722

16723

16723

16724

Rodovia Transamazônica, trecho Pacajás - Itai-
tuba, Estado do Pará ,........... 16725

MARCONDES GADELHA - Considerações
acerca do lançamento, pelo Governo Federal, de
programas de amparo ao idoso............................. 16726

PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Presen
ça no plenário de vereadores.da Câmara.Legis
lativa de Cuiabá e do Presidente do Partido De
mocrático Trabalhista - PDT, do Estado de
Mato Grosso. 16727

WELLlNGTON DIAS - Críticas à alteração
do texto original da Medida Provisória nll 1.820, de
1999, relativa ao combate à agiotagem no País. ..... 16727

B. SÁ - Comemoração pelo Instituto Man·
guinhos, no Rio de Janeiro, do 90ll aniversário de
descoberta da Doença de Chagas. Louvor à me
mória do cientista Carlos Chagas. Maior empe
nho dos govemantes na prevenção e no combate
à doença. Implementação, pelo Ministério da
Saúde, do Programa de Melhoria Habitacional
para o efetivo combate ao inseto transmissor da
doença. 16727

JORGE ALBERTO - Conveniência de
aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Editorial ·Crime e Castigo" publicado pelo Jornal
do Brasil, sobre o assunto..................................... 16728

WILSON SANTOS - Imediata apuração de
denúncias sobre a existência de esquema de cor
rupção para sonegação fiscal no Estado do Mato
Grosso. 16730

PAULO PAIM - Dados da pesquisa de or
çamento familiar realizada pelo Instituto Intersin
dical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos
- DIEESE. Empenho pela aprovação do Projeto
de Lei nll 1, de 1998, sobre elevação do valor do
salário mínimo para 180 reais, com extensão a
aposentados e pensionistas. 16730

JOSÉ CARLOS ELIAS - Concessão pela
Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas
do Prêmio Mérito Lojista 98 à indústria de móveis
Movelar S.A., Município de Unhares, Estado do
Espírito Santo, 16731

ALOíZIO SANTOS - Fatores determinan
tes do desemprego no País. Supressão de pos
tos de trabalho na indústria do Estado do Espí
rito Santo. Redução de encargos sociais e qua
lificação dos trabalhadores brasileiros para ge-
ração de novos empregos. 16732

CLEMENTINO COELHO - Descrença da
população brasileira no Governo Fernando
Hennque Cardoso. Crise socioeconômica rei
nante no País. Urgente fortalecimento de pro
gramas sociais. Prioridade à reforma tributária.
Reformulação da política econômica do Gover-
no Federal. 16732
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HERMES PARCIANELLO - Repúdio a Desprestígio das universidades públicas. Suges-
atentado praticado contra Celso Três, Procurador tão de financiamento do Programa de Crédito
da República em Cascavel, Estado do Paraná. Educativo por meio de recursos dos depósitos
Aplauso à determinação e ao destemor do Procu- compulsórios do Banc9 Central, das loterias, (:lo
rador da República no enfrentamento do crime BNDES e de outras fontes alternativas. Compro-
organizado............................................................. 16733 misso do orador coma educação pública, gratui-

" . IGEOVAN FREITAS - Outorga, pela Câma- ta e de qualidade.....1'".......................................... 16740
ra Legislativa do Distrito Federal, do título de Ci- CLEMENTINO ICOELHO (Como Líder) -
dadão Honorário de Brasllla a Antônio Soares Posicionamento do ~overno Federal, contrário à
Neto, Toniquinho. Congratulações com a popula- redução da carga tri .utária vigente no País e à
ção indígena brasileira pelo transcurso do Dia alteração dos critério utilizados para distribuição
Nacional do índio -19 de abril.............................. 16734 de recursos aos estados e municípios. 16744

LUIS BARBOSA - Transcurso do Dia Na- CAIO ~IELA (C~Imo Líder) - Incidentes nas
clonal do índio - 19 de abril................................... 16735 cidades de Uruguaia a, no Brasil, e Paso de los

SERAFIN VENZON - Inconformismo com Ubres, na ~rgentina" envolvendo comerciantes,
a pretendida privatização do Banco do Estado de taxistas e fiscais aduaneiros. Necessidade de in-
Santa Catarina - BESC. 16736 tervenção das Changelarias dos dois países para

ALBÉRICO CORDEIRO _ Reunião dos regulamentação do çomércio popular e do tráfe-
Prefeitos do Estado de Alagoas para discussão go de táxis,· através tia ponte internacional, entre
sobre os efeitos da seca na região Nordeste. as duas cidades de ~nteira :.... 16744
Destaque do problema, pelo jornal Gazeta de GERALDO MAGELA (Como Líder) - Exce-
AI8g08I, com o editorial "Estado de Calamida- lência da "Administração Cristovam Buarque, do
de", publicação de domingo último. Sugestões Distrito Fedéral. Cafáter inovador e progressista
encaminhadas pelo orador ao Governador e ao da administração petista. Imediata instalação da
Vice-Governador de Alagoas para enfrentamento Comissão Parlamentar de Inquérito, no âmbito da
do problema........................................................... 16736 Câmara LEigislativa do Distrito Federal, aprovada

EURípEDES MIRANDA _ Participação do para apurar denúncias sobre uso de verbas públi-
Ministério de Minas e Energia nas negociações cas para publicidade partidária no Governo Cris-
entre a Prefeitura Municipal de Jaru e as Centrais tovam BuarQue. 16746
ElétricaS de Rondônia S.A. - CERON. Redução NEY LOPES - Implantação do federalismo
de recursos orçamentários destinados à reforma regional no País. Reformulação do sisterna políti-
agrária. .. 16737 co-eleitoral brasileiro. Artigo "Federalismo Regio-

BISPO WANDERVAL -Imediato esclareci- nal", de autoria do orador, publicado pelo jornal
menta pelo Governo Federal sobre contratos Correio Brpzlllense.:............................................ 16747
mantidos entre a empresa TBA Informática e ór- NEUTON LIMA - Considerações acerca do
gãos governamentais. Anúncio de encaminha- crescimento da violência no País. Encaminhamento
mento de requerimentos de informações sobre o de indicação à casa Civil da Presidência da Repú-
assunto. 16738 b1ica em favor da realização de campanha para o

RITA CAMATA - Transcurso do Dia Na- desarmamento da população brasileira................... 16751
cional do índio - 19 de abril. Agravamento da AGNELO QUEIROZ - Caráter dúbio das
situação das comunidades indígenas no País. críticas do Presidente Fernando Henrique Cardo-
Cumprimento das disposições constitucionais so quanto ao posicionamento da Conferência Na-
brasileiras no tocante à proteção das culturas cional dos Bispos do Brasil - CNBB, sobre temas
Indígenas. 167;38 políticos. Omissão presidencial no tocante à não-

V - Grande Expediente apuração de práticas de corrupção em órgãos da
GILMAR MACHADO - Áreas básicas de administração. Fracasso da poUtica econômica

atuação parlamentar do orador. Desmonte do en- governamental. Descaso do Governo com as
sino público e gratuito pelo Govemo Fernando questões sociais do País. 16757
Henrique Cardoso. Cortes orçamentários na área BISPO RODRIGUES (Como Líder) - Ine-
de educação. Desvirtuamento, pelo Governo xistência, no âmbito do Governo Federal, de
Federal, da Lei de Diretrizes e Bases da Edu- medidas contra eventuais blecautes. Suspen-
cação - LDB. Caráter insatisfatório do Fundo são do processo de privatização de Fumas
de Investimentõ do Ensino Fundamental - Centrais Elétricas S.A. 16760
"Fundão". Desqualificação da formação huma- DR. HÉLIO (Como Líder) - Indignação
nística no ensino brasileiro. Desaparecimento da sociedade com trotes de natureza violenta
dos cursos técnico-profissionalizantes no País. impostos a calouros por universitários vetera-
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nos. Realização pela Comissão de Direitos Hu- ALOIZIO MERCADANTE, SAULO PEDRO-
manos, com aparticipaçãode representantes de $A, J~RGE COSTA, WELLlNG~ON DIAS, ~L-

universidades, de audiência pública para discus- MIR SA, AGNELO QUEIROZ, JOAO GRANDAO,
sãodotema ~................................ 16761 ELTON ROHNELT, AIRTON CASCAVEL, FER-

DARCI COELHO - Urgência de reforma ju- NA~D? CORUJA - Transcurso do Dia Nacional
diciária no País. 16762 do Indlo. 16777

JUQUINHA - Causas do recrudescimento PRESIDENTE •(Aloizio Mercadante) -
da violência no País. Sugestões de medidas go- Transcurso do Dia do Indio. 16799
vemamentais para superação d~ problema.......... 16763 VIII- Encerramento

PAES LANDIM (Como Líder) :... Relevância 2 - ATOS D~ PRESIDENT~ .
dos trabalhos desenvolvidos pela Fundação Bra- a) ~xo~eraçao: C~r1os Batista SIlva, .Josa-
desco na área educacional. Destinação à entida- fa Frankhn Miranda Rodrigues, José AntÔniO Pe-
de de recursos do Fundo de Amparo ao Traba- dro de Bastos, José Bueno Lima, Leda Mércia
Ihador- FAT, para custeio de cursos de qualifica- Lopes, Thaís Sperafico.......................................... 16812
ção profissional. Instalação, pela Fundação Bra- b) Dispensa: Estevam dos Santos Silva.... 16812
desco, de escolas no Estado do Piauí. 16766 c) Nomeação - Tornar Sem Efeito: Geral-

JOÃO GRANDÃO - Transcurso do Dia Na- do Mota da Rocha, Gerson da Silva Cardozo, Liz
cional do fndio - 19 de abril. Preservação da cul- Raquel Nunes da Costa. 16812
tura indígena. Retomada da tramitação do Proja- d) Nomeação: Carla Batista Silva, Carla
to de Lei nll 2.057, de 1991, sobre instituição do Maria Ribas Claro, Carlos Gentil Vasconcelos,
Estatuto das Sociedades Indígenas. Exigência, Circe Valério da Silva Salustiano, Daise Rodri-
pela sociedade, de providências do Poder Públi- gues Álvares, Deborah Burmeister de Vargas,
co acerca da mortandade indiscriminada de ín- Fábio Rodrigues Borba, Flávio de Almeidà Sal-
dios e da desapropriação de suas terras. Imedia- les Júnior, Gelismar George Godinho, Glauco
ta demarcação de reservas indígenas. Promo- Moacir Aio, Hélio Alves Menaguali, Israel Fer-
ção, pelo Governo do Estado de Mato Grosso do nando de Carvalho Bayma, Leda Mércia Lopes,
Sul, de encontro para debate da situação dos ín- Luciana Ferreira Cunha, Márcio Yokoyama de
dios sui-mato-giossenses. Adoção, pelo Govemo Oliveira, Marco Antônio Pastana Siqueira, Ma-
Federal, de política a favor da população indíge- ria José de Moura Silva, Martha Jaqueline Reis
na........................................................................... 16768 Marques, Monique Lopes Valente de Souza, Oli-

EDUARDO PAES - Conveniência de ado- veiros Neves da Silva, Patrícia Rosas da Silva,
ção do salário mínimo regionalizado no País. Sandra dos Santos Bastos, Sidnei de Oliveira,
Anúncio de apresentação de emendas à propos- Thaís Sperafico ;: 16813
ta govemamental de reforma tributária. 16772 e) Designação Por Acesso: Jorge Henri-

LÚCIA VÂNIA - Urgente criação do Progra- que Pereira Cartaxo de Arruda.............................. 16816
ma Especial de Desenvolvimento do Entorno do f) Designação: Cleide dos Santos Oliveira,
Distrito Federal para implementação dos objeti- Nelson Bento de Morais. 16816
vos da Região Integrada de Desenvolvimento do 3 - DIVERSOS
Distrito Federal e do Entorno - RIDE. 16775 a) Departamento de Finanças - Prestação

VI- Comunicações Parlamentares de· Contas Analítica do Fundo Rotativo da Câma-
POMPEO DE MATTOS - Propostas de ra dos Deputados, referente ao mês de março de

mudanças no Programa de Crédito Educativo. 1999. 16817
Anúncio de apresentação de projetos de lei sobre COMISSÕES
a utilização dos recursos do FGTS para o custeio 4 - ATAS DAS COMISSÕES
da educação e a extensão do crédito educativo a) Comissão de Amazônia e de Desenvol-
para o ensino de 2ll grau. 16776 vimento Regional, 1li Reunião (Instalação e Elei-

PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Suspen- ção do Presidente e dos Vice-Presidentes) em
são da sessão......................................................... 16777 3-3-99, 21 Reunião (Ordinária), em 11-3-99 e 3!

VII- Homenagem Reunião (Ordinária), em 25-3-99........................... 16820
PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Reaber- b) Comissão de Finanças e Tributação, 7!

tura dos trabalhos. 1677.7 ReunLão (Ordinária) em 14·4-99............................ 16822
PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Convite c) Comissão de Fiscalização Financeira e

ao Sr. Márcio Lacerda, Presidente da Fundação Controle, 11 Reunião (Instalação e Eleição do
Nacional do fndio - FUNAI, para composição da Presidente e. dos Vice-Presidentes), em 3-3-99, *
Mesa Diretora. Presença de lideranças indígenas 21 Reunião (Audiência Pública), em 10-3-99, * 3"
no plenário. 16777 Reunião (Audiência Pública), em 17-3-99, * 41
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Reunião (Audiência Pública), em 24-3-99 e .. 51 6 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETO
Reunião (Audiência Pública), em 7-4-99. 16825 a) Comissão de Finanças e Tributação,

.. Atas com notas taquigráficas. nll 3, em 16-4-99. 16941
5 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS 7 - M.ESA •
a) Comissão de Seguridade Social e Famí- 8 - LIDERES_E VICE·L1DERES

lia, n2 7, em 19-4-99. 16~39 9 - COMISSOES

Ata da 49ª Sessão, em 19 de abril de 1999
Presidência dos Srs.: Paulo Pedrosa, Dr. Hélio, Aloizio Mercadante,

§ 22 do art. 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO
(Às 14 horas) .

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Ha
vendo número regimental.

Está aberta a sessão. I

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

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

11 - LEITURA DA ATA

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO, servindo
como 22 Secretário, procede à leitura da ata da ses
são antecedente, a qual é, sem observações, apro
vada.

O SR. PRESIDENTE (PaUlo Pedrosa) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. B. SÁ, servindo como 12 Secretário, pro
cede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

'OFÍCIOS

Do Sr. Francisco Arlindo Ribeiro de Amorei·
ra, Procurador de Justiça do Estado -do Ceará,
nos seguintes termos:

OF. S/N2

Fortaleza, 4 de março de 1999

Exm2 Sr. Deputado Federal Dr. Michel Temer,
Presidente da Câmara.

.Senhor Deputado Federal,
No exercício da cidadania, permita-me dirigir-me

a Vossa Excelência no propósito de colaborar na refor
ma do Poder Judiciário Nacional a respeito da premen
te necessidade do controle da Função Jurisdicional,
apresentando a propositura da inclusão no art. 83 do

C6cligo de Processo Civil do inovador inciso 11I,
acrescentando-se ao caput da regra processual:

Art. 83. Intervindo como fiscal da lei, o Ministé
rio Público:

11I - terá os pareceres com direito de voto, nos
processos em que oficiou, nas sessões de julgamen
tos dos Tribunais de Justiças, dos Tribunais de Con
tas e dos Conselhos de Contas dos Municípios.

Isso porque, sendo da competência do Ministério
Público intervir nos processos como fiscal da lei, não
tem voz nem vez nos julgamentos coletivos em graus
de recursos e originários, nas sessões do Segundo
Grau de Jurisdição, seja, nos Tribunais Estaduais, Fe
deral, Superior ou no Supremo Tribunal Federal.

Oportuno sobrelevar-se que, nos julgamentos
dos processos, a decisão de mérito das questões de
fato e de direito, por votação unânime ou por maio
ria, é da competência legítima dos Desembargado
res Judicantes, por haver-se em maior número de
pares nas sessões das Câmaras Julgadoras, que,
proporcionalmente, adequar-se-ia ao voto único do
Ministério Público, àqueles com maior número de vo
tantes nos julgados.

Já, alterando-se as legislações processuais ci
vil e penal, a dar o direito de voto ao Ministério Públi
co nos julgamentos em segundo grau de jurisdição,
haver-se-ia a Justiç~ para Todos, por ser a Institui
ção essencial à função Jurisdicional do Estado, in
cumbindo-se da defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais in
disponíveis.

Sendo de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que dispõem sobre a organização
do Ministério Público e das normas gerais, fazer-se
iam as alterações no Código de Processo Civil e Pe
nai mediante Emendas Constitucionais, especifica
damente o inciso IX do art. 93 e o art. 129 da Consti
tuição da República Federativa do Brasil. Pois, é ao
Poder Legislativo, exercido pelo Congresso Nacio-
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nal, que se compõe da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, a discussão, a votação e a aprova
ção dos projetos de lei de iniciativa do Poder Execu
tivo, à sanção ou promulgação.

Assim é que, haja vista as normas preceptoras
da Carta Magna, propomos ao Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República Federativa do Brasil e
a S. Exll Ministro da Justiça as alterações legislativas
às funções institucionais do Ministério Público.

Por um Poder Judiciário Democrático de Direi
to, aproveito o ensejo aos meus protestos do mais
profundo respeito.

Atenciosamente, - Francisco Arlindo Ribeiro
de Amoreira, Procurador de Justiça.

À Comissão Especial destinada a apre
ciar a PEC nQ 96, de 1992 (RICO, art. 254).
Oficie-se ao Requerente.

Em 19-4-99. - Michel Temet, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Carlos Lapa, 12 Vlce-Líder
do PSB da Assembléia Legislativa do Estado de
Pernambuco, nos seguintes termos:

OFíCIO N2 39/99'
Senhor Presidente,
Temos a honra de dirigirmo-no~ a V. Exª para

solicitar providências no sentido de apresentar uma·
Emenda à Constituição Federal que permita ao de
putado denunciado por crime comum ou contraven-·
ção penal, abdicar da sua imunidade parlamentar,
mediante comunicação sua ao Presidente da As
sembléia Legislativa a que pertence.

Nossa preocupação, a priori, é de não confun
dirmos Imunidade com Impunidade.

Apresentamos proposta de Emenda Constitu
cional em 17-3-99, nos seguintes termos:

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2 5/99

Ementa: Acrescenta ao art. 82 da
Constituição do Estado de Pernambuco
os parágrafos 82, 92 e 109•

Artigo único. Acrescente-se ao art. 82 da Cons
tituição do Estado de Pemambuco, os parágrafos 82 ,

92 e 102; com a seguinte redação:
II§ B2 O Deputado denunciado por crime co

mum ou contravenção penal, poderá abdicar da sua
imunidade parlamentar, mediante comunicação sua
ao Presidente da Assembléia Legislativa do estado;

§ 92 O Presidente da Assembléia encaminhará
cópia dessa comunicação, de que trata o parágrafo

anterior, ao Presidente do Tribunal competente para
o processo e julgamento.

§ 10. A imunidade parlamentar não alcança fa
tos criminosos ou contravencionais cometidos antes
do exercício da fljnção-parlamentar e-nem se--eSteR~

de aos praticados após a cessação definitiva do
mandato do Deputado.1I

Como IIjustificativall
, apresentamos o seguinte

texto:

Não existem verdades nem direitos absolutos.
Toda essência é condicional às circunstâncias que a
envolvem. A imunidade parlamentar é a prerrogativa
conferida ao Poder Legislativo para garantia do livre
exercício das funções parlamentares. Não é direito,
pois, dos Parlamentares considerados individual
mente, mas do colegiado que eles representam.
Esta é a essência de todo o postulado da imunidade
parla~entar. .

.Mas essa garantia constitucional é mais um
resquício do temor dos regimes autoritários vividos
pelo País, quando os direitos do cidadão eram cons
tantemente violados. Nem () Congresso Nacional fi
cava imune.

Ad cautelam ou para memória de todos, essa
prerrogativa deve permanecer intocável. Entretanto,
é preciso não generalizar. Quem melhor pode identi
ficar uma ameaça injusta ou intentos de perseguiçõ
es, é o próprio parlamentar. E se este não vê na de
núncia do Ministério Público nenhuma marca, sinal
ou indício de perseguição, que vise, de alguma for
ma, tolher, impedir, arrefecer o livre exercício das
funções parlamentares, não há por que proteger-se
ele sob o manto da imunidade que objetiva, tão-só, à
projeção do livre desempenho das suas atividades
parlamentares.

Muitas vezes, a posição, comumente; adotada
pela Assembléia, negando, indistintamente, licença,
impede que o membro denunciado pela prática de
um fato criminoso, possa esclarecer ou justificar-se
perante a sociedade.

A inclusão do § 8º ao art. 8º da Constituição do
Estado de Pernambuco, não altera, em sentido al
gum, o instituto da imunidade parlamentar, este con
tinua íntegro, apenas concede ao deputado o direito
de se ver processado e julgado, cônscio de que sem
prejuízo do exercício livre de suas funções parla
mentares. Outrossim, vem atender o princípio de
que IIquem pode o mais, pode o menosll

• Se ao de
putado é permitido renunciar ao próprio mandato,
muito mais ser-Ihe-á admitido abdicar de uma prerro
gativa funcional.
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Outrossim, informo-lhe que as vagas restantes
serão preenchidas oportunamente, e ao ensejo reno
vo a Vossa Excelência protestos de estima e consi
deração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do
PMDB.

OF.lGAB.lIIN2 523

Suplente
Eunício Oliveira

Brasília, 19 de abril de 1999

Senhor Deputado,
Faço retomar às mãos do eminente colega o

requerimento de autoria de Vossa Excelência, que.
"solicita a transformação em Comissão Geral, da
sessão Plenária do dia 6 de abril de 1999, a fim de
debater os efeitos, na saúde humana, do consumo
de alimentos em cujos processos produtivos são uti
lizados proclutos químicos e biológicos, e daqueles
derivados de moclificações genéticas", por não con
ter número mínimo de assinaturas.

Aproveito a oportunidade para renovar mani
festação de apreço. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder
do PMDB, nos seguintes termos:

OF.lGAB.lI/Nº 506

Brasília, 12 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Em referência ao Ofício nº 105/99-SGM/P en

caminho a Vossa Excelência os nomes dos Deputa
dos do PMDB, que integrarão a Comissão Especial
destinada a apreciar e a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição nº 455, de 1997, que "Dá
nova redação ao art. 222 da Constituição Federal".

Titulares
Henrique Eduardo Alves
João Colaço
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pastor Jorge
Pinheiro Landim

Brasília, 14 de abril de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
RICARDO NORONHA passa a participar, na quali
dade de Titular, da Comissão Parlamentar de Inqué
rito destinada a investigar o avanço e a impunidade
do narcotráfico.

Oficie-se ao Requerente.
Em 19-4-99. - Michel Temer Presi-

dente. '

Do Sr. Deputado Michel Temer Presidente da
Câmara dos Deputados, nos seguintes termos:

A disposição do § 10 não contraria a do art. SGM/P n2 324
84 do Código de Processo Penal. posto que a com-
petência pela prerrogativa de função aoTribunal de
Justiça, com relação aos deputados, mantém-se
inalterável. E não poderia ser de outro modo, uma
vez que ao legislador esladual"é-vedaào-Iegislar so
bre direito processual. Entretanto, tal disposição
opõe-se à Súmula 394 do Supremo Tribunal Fede
ral, que entende ampliar a competência especial por
prerrogativa-de função, mesmo ql,le o inquérito ou a
ação penal tenham início a cessação do mandato
ou, ainda, estender essa competência com relação
aos crimes cometidos antes da função, enquanto
esta durar. Como se sabe, as decisões do Supremo
Tribunal Federal muitas vezes estão mais impregna
das de cunho político, buscando atender certas si
tuações temporárias. Na realidade, nem súmulas e
nem acórdãos jurisprudências são leis. E S'omente es
tas podem obrigar alguém a fazer ou a deixar de fazer
alguma coisa, como proclama a Constituição Federal
no inciso 11 do seu art. 52. Não tardará que nova orien-
tação seja aclamada pela Suprema Corte, com relação
a essas dilações de prerrogativa de função, para
restringi-Ias aos exatos termos da lei, que apenas
determina a competência especial apenas e en
quanto durar o exercício parlamentar. Não custa an
tecipar e dar à Nação o exemplo, ao tempo em que
ate~de os anseios de toda sociedade, que já não
maIs suport~ o excesso de privilégios e prerrogativas,
e~ uma socIedade, cuja Lei Maior apregoa e consagra
a Igualdade entre todos, "sem distinção de qualquer
natureza".

Diante do exposto, como forma do Poder
Legislativo demonstrar sUa preocupação com o
instituto da Imunidade, muitas vezes confundida
com a abominável Impunidade e por questão de
~ustiça, é que solicitamos de V. Exll empenho,
Junto aos seus pares, para que este pleito torne-se
realidade.

Sem mais no momento, aproveitamos o ensejo
para externar protestos de alta estima e consideração.

Cordialmente, Carlos Lapa - Deputado 1Q

Vice-Líder do PSB, Pernambuco. '

À COrnissão-de Constituição e Justiça
e de Redação, nos termos do art. 254 do
RICD.
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Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Uder do PMDB.

Defiro. .
Em 14-4-99. - Michel Temer, Presi

dente.

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

OFíCIO NII 130/99 - PDT

Brasília, 8 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados FERNANDO CORU
JA e AGNALDO MUNIZ para integrarem, como
membros Titular e Suplente, respectivamente, a Co
missão Especial destinada a proferir parecer à PEC
nll 14195, que "Dispõe sobre o perfodo de funciona
mento do Congresso Nacional, alterando o artigo 57
da Constituição Federal·.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e( apreço. - Deputado Miro
Teixeira, Uder do PDT.

OFíCIO NII131/99-PDT

Brasflia, 8 de abril de 1999

Sehhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados JOÃO SAMPAIO e
CELSO JACOB para integrarem como membros Ti
tular e Suplente, respectivamente, a Comissão Es
pecial destinada a analisar o Projeto de Lei Comple
mentar nll 8199, que "Dispõe sobre a relação entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municf
pios, suas autarquias, fundações, sociedades de
economia mista e outras entidades públicas e suas
respectivas entidades fechadas de previdência com
plementar, e dá outras providências·.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Miro
Teixeira, Uder do PDT.

OFíCIO NII132199-PDT

Brasflia, 8 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados ALCEU COLLARES
e DA. HÉLIO para integrarem, como membros Titu
lar e Suplente, respectivamente, a Comissão Espe
cial destinada a analisar o Projeto de Lei Comple-

mentar nll 9/99, que "Dispõe sobre as normas gerias
para a instituição de regime de previdência comple
mentar pela União, pelos Estados, pelo Distrito Fe
deral e pelos Municfpios".

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Miro
Teixeira, Uder do PDT.

OFíCIO NII 133/99-PDT

Brasília, 8 de abril de 1999

S.nhor Presidente,
.Nps termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência ps Senhores Deputados ALCEU COLLARES
e DA. HÉLIO' para integrarem, como membros Titu
lar e Suplente, respectivamente, a Comissão Espe
cial destinada a analisar o Projeto de Lei Comple
mentar nll 10/99, que ·Dispõe sobre Regime de Pre
vidência Complementar, e dá outras providências·.

"
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes-

tos de. consideração e apreço. - Deputado Miro
Teixeira, Uder do PDT.

OFíCIO NII 134/99-PDT
" ;

Brasflia, 8 de abril de 1999

~enhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados POMPEU DE MAT
TOS e SERAFIM VENZON, para integrarem, como
membros Titular e Suplente, respectivamente, a Co
missão Externa destinada a "averiguar denúncias da
ocorrência de pesca predatória e trabalho escravo
nas águas do litoral sul do Brasil, nos Estados do
Rio Grande do Sul e Santa Catarina·.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Miro
Teixeira, Uder do PDT. .

Do Sr. Deputado Roberto Jefferson, Lfder
. do PTS, nos seguintes termos:

OFíCIO NII 186/99

Brasília, 14 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, os Srs. Deputados MAX MAURO (PTB
- ES) e CHICO DA PRINCESA (PTB - PR), na qua
lidade de Titulares; e RENILDO LEAL (PTB - PA ) e
CAIO RIELA (PTB - RS), na qualidade de Suplen
tes, para integrarem a Comissão Especial destinada
a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui
ção nll 14, de 1995, que "Dispõe sobre o perfodo de



Brasília, 6 de abril de 1999

Brasília, 25 de março de 1999

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, informo a V. Exí!. que, por

provocação do Deputado Padre Roque, esta Comis
são entendeu que o Projeto de Lei nº 4.828/98, que
"dispõe sobre a produção, o comérciQ e a fiscaliza
ção de sementes, e dá outras providências", trata de
matéria da competência deste órgão técnico.

Desta forma solicito a V. Exí!. que sejam toma
das providências a fim de que o referido projeto tam
bém seja distribuído para esta comissão, conforme
estabelece o Regimento Interno.

Antecipadamente, grato sou.
Atenciosamente, - Deputado Luiz Piauhylino,

Presidente.

Senhor Presidente, '
Solicito de V. Exí!., nos termos regimentais, pro

vidências no sentido de ser apensado ao Projeto de

Defiro.
Redistribua-se o PL nº 4.828/98, para

incluir a Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática no d~spacho ini
ciaI, que deverá pronunciar-se antes da última
comissão de mérito (RICD, art. 141). Em con
seqüência, institua-se Comissão Especial, nos
termos do art. 34, inciso \I do Regimento Inter
no, para apreciação do referido Projeto.

Oficie-se ao Requerente.
Em 30-3-99. - Michel Temer, Presi

dente.

Da Sra. Deputada Maria Elvira, Presidente
da Comissão de Educação, Cultuta e Desporto,
nos seguintes termos,

OFíCIO Nº P-225/99

Brasília, 13 de abril de 1999

Brasília, 14 de abril de 1999.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, os Srs. Deputados DuíLlO PISANESCHI
(PTB - SP) e EDUARDO SEABRA (PTS - AP), na
qualidade de Titulares; e FERNANDO GONÇALVES
(PTB - RJ) e MAGNO MALTA (PTB - ES), na quali
dade de Suplentes, para integrarem a Comissão Es
pecial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nQ20, de 1995, que "Estabe
lece o Parlamentarismo".

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e apreço. - Deputado Roberto Jefferson,
Líder do PTB.

OFíCIO NQ 188/99

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais o Sr. Deputado CAIO RIELA (PTB - RS),
para integrar, na qualidade de titular, a Comissão
Especial destinada a analisar o Projeto de Lei Com
plementar nQ10, de 1999, do Poder Executivo, que
"dispõe sobre o regime de previdência complemen
tar, e dá outras providências", em substituição ao Sr.
Deputado JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB - PR).

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e apreço. - Deputado Roberto Jefferson,
Líder do PTB.

Defiro.
Em 19-4-99. - Michel Temer, Presi

dente.

Da Sra. Deputada Luíza Erundina, Líder do
Bloco Parlamentar PSBIPCdoB,. nos seguintes
termos:

OF.lAlPSSI N2 43/99

Brasília, 13 de abril de 1999

Senhor Presidente, •
Tenho a honra de indicar à Vossa Excelência os

Deputados PEDRO EUGÊNIO· (titular) ie VANESSA
GRAZZIOTIN (suplente) como membr~ da Comisão
Especial destinada a proferir parecer ~ Proposta de
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funcionamento do Congresso Nacional, alterando o Emenda à Constituição nQ627, de 1998, do Senado
artigo 57 da Constituição Federal". Federal, que "Altera os artigos 29 e 212 da Constitui-

Ao ensejo, renovo ~ Vossa Excelência protes- ção Federal" (Municípios), em substituição ao já indi-
tos de estima e apreço. - Deputado Roberto Jefferson, cado.
Líder do PTB. Atenciosamente, - Deputada Luíza Erundina,

OFíCIO Nº 187/99 Líder do PSB/PCdoB.
Defiro.
Em 19-4-99. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Luiz Piauhylino, Presidente
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, nos seguintes termos:

OF. CCTCI-P Nº 149/99



Brasília,7 de abril de 1999

Brasília, 7 de abril de 1999

Indefiro, o desarquivamento dos Proje
tos de Lei nQs 3.012192 e 3.013/92, dada a
intempestividade do pedido (a matéria en
contra-se definitivamente arquivada).

OfIcle-se ao Requerente.
Em 8-4-99. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Werner Wanderer, nos se
guintes termos:

Senhor Presidente,
De acordo com o Regimento Interno da Câma

ra dos Deputados art. 105 parágrafo único, requeiro
o desarquivamento do Projeto de Lei nll 3.012192,
que dispõe sobre a assistência matemo-infantil. (De
vendo o INAMPS destinar dez por cento de suas re
ceitas à prestação de assistência matemo-infantil e
ao atendimento especializado aos portadores de de
ficiência física, sensorial ou mental).

Atenciosamente, - Jorge Tadeu Mudalen, De
putado Federal.

Indefiro, o desarquivamento dos Pro
jetos de Lei nQs 3.012192 e 3.013/92, dada a
intempestividade do pedido (a matéria en
contra-se definitivamente arquivada). Oficie
se ao Requerente.

Em 8-4-99. - Michel Temer, Presidente.

OF.GAB.JTM. NQ 22199

Senhor Presidente,
De acordo com o Regimento Interno da Câma

ra dos Deputados art. 105 Parágrafo único, requeiro
o desarquivamento do Projeto de Lei nQ3.013/92,
que dá nova ao artigo 444 da Consolidação das Leis
de Trabalho. (Proibindo qualquer tipo de discrimina
ção no tocante a salário e critério de admissão do
portador de deficiência).

Atenciosamente, - Jorge Tadeu Mudalen,
Deputado Federal.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Defiro. Apense-se o PL nll 72199 ao PL
nQ2.240/96.

Oficie-se à Requerente.
Em 19-4-99 - Michel Temer. Presi

dente

Do Sr. Deputado Ave~oar Arruda nos se
guintes termos:

OF NQ 38-B/99 - AA

Brasília, 23 de março de 1999

Senhor Presidente,
Solicito que Vossa Excelência, ao distribuir os

Projetos de Lei Complementar nQs 8, 9 e 10 de 1999,
sobre Previdência Complementar, faça com que eles
tramitem a Comissão de Seguridade Social e Família.

Agradeço antecipadamente.
Atenciosamente, Eduardo Jorge, Deputado

Federal- PT/SP.

Oficie-se ao Requerente informando
que serão instituídas, nos termos do art. 34,
inciso 11 do RICO, comissões especiais para
apreciação dos PLP nlls 8,9 e 10, de 1999.

Brasília, 17{de março de 1999

Excelentíssimo Senhor,
Encaminho a V. ExA a transcrição de um mani

festo enviado ao meu gabinete pelo ex-Deputado
Estadual Eilzo Matos, filiado aó PMDB/PB.

Solicito a V. ExA que seja registrado nos Anais
da Casa.

Atenciosamente, Avenzoar Arruda, Deputado
Federal- PT/PB.

Indefiro, por falta de amparo regimental.
Oficle-se ao Requerente,

Em 19-4-99 - Michel Temer. Presidente

Do Sr. Deputado Eduardo Jorge nos seguin-
tes termos: .

OF. EJ Nº 23/99
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Lei n!l2.240/96, do Senhor Luiz Mainardi, que "altera Em 19-4-99. - Michel Temer, Presi-
dispositivo da Lei nº 8.436, de 25 de junho de 1992, dente.
que 'institucionaliza o Programa de Crédito Educati- Do Sr. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, nos
vo para estudantes carentes', modificada pela Lei nQ· seguintes termos:
9.288, de 1Qde julho de 1996", o Projeto de Lei nQ

72/99, da Senhora Nice Lobão, que "altera o art 52 OF.GAB.JTM NII 21/99
da Lei nQ8.436, de 25 de junho de 1992, que institucio-
naliza o Programa de Crédito Educativo para estudan
tes carentes", por tratarem de matérias análogas:·

Atenciosamente - Deputada Maria Elvira, Pre
sidenta.
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OFíCIO NII 229/99

Senhor Presidente,
Sirvo-me do presente, para solicitar a obse

quiosa atenção de Vossa Excelência, no sentido de
determinaLcLdesarquivameAt&--dos-projelos de lei,
bem como da Proposta de Emenda à Constituição nll

615/98, de minha autoria, que encontravam-se em
tramitação na anterior Legislatura, em face da conti
nuidade de meus trabalhos nesta insigne Casa.

Na certeza de um parecer favorável, antecipo
meus agradecimentos.

Atenciosamente...., Werner Wanderer, Deputa
do Federal- PFUPR.

Defiro, nos termos do art. 105 parágra
fo único do RICO, o desarquivamento das
seguintes proposições: PEC nll 615)98, PL
nlls 3.035/92, 3.119/9~, 3.788/97, 3.789/97,
4.080/98 e prejudico quanto ao PL nll

3.228/92 por ter sido' arquivado definitiva
mente. Oficie-se ao requerente.

Em 11-3-99. - Michel Temer, Presi-
dente. "

REQUERIMENTOS I'.

Do Sr. Deputado Geraldo Magela, nos Be-:

guintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Geraldo Magela)

Requerer tramitação conjunta do
Projeto de Lei n2 4.264198 com o PL nll

3.599197.

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 142 do Regimen

to Interno da Câmara dos Deputados a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei nll 4.264/98 e do Pro
jeto de Lei nll 3.599/97, por tratarem da mesma
matéria.

N. Termos,

P. Deferimento.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1999. - De

putado Geraldo Magela.

Defiro, nos termos do art. 142, e
art. 143, 11, b do RICO, a apensação do
PL nll 3.599-B/97 ao PL nll 610/95, res
salvando que a este já se encontra apen
sado o PL nll 4.264198. Oficie-se, ao requerente.

19-4-99. - Michel Temer, Presi-

Da SrI Deputada Marisa Serrano, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO
{Oa-Senhora Marisa Serrano)

Requer o desarquivamento de pro
posições

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do

Requerimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exll o desarquivamento dos projetos de
lei, a seguir relacionados, que são de minha autoria:

- PL nll 2.562196;
- PL nll 3.722197;
- PLP nll 121/96'.,

.-Sala das Sessões, de 1999. - Deputada Mari·
sa Serrano, PSDB/MS.

Defiro, nos termos do parágrafo único
do art. 105 do RICO, o desarquivamento das
seguintes proposições: PL nll 2.562196 e PL nll

3.722/97. Indefiro, contudo, o pedido quanto
ao PLP nQ 121/96, que restou prejudicado em
face da aprovação do substitutivo ao PLP nll

14195, ao qual se achava apensado.

Oflcie-se à requerente.
Em 19-4-99. - Michel Temer, Presi

dente.

Da S,.a Deputada Zulaiê Cobra nos seguin-
tes termos: •

REQUERIMENTO
(Da SrlI Zulaiê Cobra)

Requer a reinstalação da Comissão
Especial de Reforma do Poder Judiciário.

Senhor Presidente,

Diante dos fatos, hoje em evidência, sobre a
criação, pelo Senado Federal, de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigar irregularida
des no Poder Judiciário e, diante da imprescindível
manifestação de apoio desta Casa, é que requeiro a
V. Ex' a reinstalação da Comissão Especial de Re
forma do Poder Judiciário, que teve sua instalação
no início de 1995 e sua paralisação em novembro de
1996. E, conseqüentemente, a participação explícita
da Câmara Federal, sob seu comando, na questão
da Reforma do Poder Judiciário.



Abril de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 20 16635

SaIa das.Sessées, 18 de março ele 1999. - De
putada Zulaiê Cobra.

Oficie-se à requerente comunicando
lhe que já foi constituída e instalada a Co
missão Especial destinada ao' -exame da

PEC nº 96, de 1992, que trata da reforma do
Poder Judiciário.

Em 19-4-99. - Michel Temer, Presi
dente.

MENSAGEM N2 366, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Solicita a retirada do Projeto de Lei n2 470, de 1995, que "Dá
nova redaçao ao § 12 do art. 12 da Lei n2 5.700, de 12 de
setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentaç!o dos
Símbolos Nacionais", encaminhado à Câmara .....àos Deputados por
intermédio da Mensagem n2 523, de 1995.

(DEFIRO. PUBLIQUE-SE)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Solicito a Vossas Excelências, de confonnidade com a Exposição de Motivos do
Senhor Chefe da Casa Militar da Presidência da República, a retirada do Projeto de Lei If 470, de
1995, que "Dá nova redação ao § IR do art. 12 da Lei rf 5.700, de 1R.de setembro de 1971, que
dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais", encaminhado à Cimara dos
Deputados por intermédio da Mensagem nR 523, de 1995.

Brasília, 18 de março de 1999.

~~J-
EM rf 6 -CHlCM

Brasília, 11 de março de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Proponho a Vossa Excelêncía o envio de Mensagem ao Congresso Nacional,

solicitando a retirada do Projeto de Lei If 470, de 1995, que dá nova redação ao § III do art. 12 da

Lei rf 5.700, de IR de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos

Nacionais, encaminhado por intermédio da Mensagem rf 523, de 11 de maio de 1995, tendo em vista



16636 Terça-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1999

Respeilosamtllle.

o leor do meSIIlO ler sido considerado no recente PL • de maior abrangêllcia • apreciado pela Casa

Civil.

EM'" 42 1MC

BllIlilia,lB de março de 1m.

(d1~ND~
Chefe da·C..a Militar da Presidência da República

Aviso n' 355 - C. Civil.

Bruilia, 18 de lJIIl'ÇO de 1999.

Senhor Prime:lrO Secretário,

Encaminho a essa SecrelariaMensagem na qual o Excelenlínirno Senhor Presidente
da República solicila a retira1ado Projeto de Lei ri' 470, de 1995.

Atenciosamente~

~~SlBARR~
Chefe da Ca.. Civil

da Presidência de República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBffiArAN AGUIAR
PrimeÍ1:o Secretário da Câmrrra dos Deputados
BRASILIA-DF.

MENSAGEM NO 404. DE 1999
rDO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciaçtio do Congresso Nacional, o ato constante de
Decreta de 30 de narc;o de 1999, que "Remova a conce.sa.o
outorgada à Rádio São Paulo Ltda., para explorar 8erviço de
radiodifus~o sonora em. onda média, na cidade dê. SAo Paulo I

Estado de S~O Paulo" ~

ExceJentíslimo Senhor Presidente da República,

Submeto à conslderaçio de Vossa ExC&lincia o incluso Processo Administrativo n'
50830.000167194, am que a RádiO Jornal de Sio Paulo LIda. solicita renovação da concellio p_
axplolllr serviço de radiodifusão sonora em onda mé<lia, na cidade do Sio Paulo, Estado de Sio
Paulo.

2. A outorga em apreço foi originariamente deferida à Ridio Cometa S.A., conforme
Portaria MVOP nl 709, de 17 de setembro de 1957, e renovada, por dez anos, a partir de 11 de mato
de 1974, noslennos da Portana n' 155. do 7 dolevareiro de 1975, obseM.ndo-le, ainda, qua elte
mesmo ato transferiu a outorga para a RádiO Jornal de São Paulo Ltda.

3. A entidade adquiriu a condiçlio de concessionária em virtude de aumento de pot6ncia
autorizado para 05 seus transmissores.

4. Medianle Processo Administrativo protocolizado sob n' 29100.173941183, a
concessionária pleiteou a renovõilção da concessio para o periodo 198411994, que reluttou na ec1}çio
do Decreto de 19 de outubro de 1994. publicado em 20 subseqüente, o qual Mio surtiu MUS efeitos
legais porquanto, apesar de ter sido encaminhado ao Congresso NaCÍonal conforme Mensagem n'
901, de 25 de outubro de 1994. em cumprimento aos precertos constituetomtis. ali permaneceu até 7
de agosto de 1997, sem que fosse referendado, quando foi solicitada a sua devolução a este
Ministério das Comunicações.

5. Após o retomo do mencionado processo de renovação a este Ministério, objetivando
sanear a vida societária da entidade. deu~se prosseguimento ao pedido de transf8f6ncia di.reta da
concessão para a Rãdio São Paulo Ltda., que foi autonzada conforme Decreto de 29 de dezembro
de 1998, publicado em 30 seguinte, cumprindo observar que este Ministério vem mantendo filTn8
entendimento quanto a juridicldade da transferéncia das concessões e permissões, no curso dos
procedimentos da renovação.

B. No tocante ao penado 1984-1994. cujo ato de renovação não surtiu seul efeitos legais,
cumpre frisar que o ato de outorga original est~ amparado Juridicamente, eonstt!erando as-.
dIsposições contidas na Lei nll 5.785. de 23 de junhO de 1972, e no Decreto nl 88,066, de 26 de
Janeiro de 1983, que a regulamentou. que conSideram como defendos os pedidos de renovaçio
requeridos na forma devida e não decididos ao termrno do prazo de vigimcia da concessão ou
·permissão. sendo, por iSSO. admitido o funCIonamento precário das estações mesmo quando
expIradas as respectivas outorgas

7. COm e.... oblervações, licito" conduir-Ie qua a lenninaçio do prazo da outorga ou
• pend6ncia de lua renovaçio, a curto ou a longo prazo, nio determin.m, nllCl:Sllriamente, a
extinçio do ""'*' ~o, podendo o __o da ronoYIIçio ser ullllTllldo, _se a
sibJaçjio juridica da outorga relMlnte ao periodo 1984/1994.

6. Em sendo renovada a outorga am apreço o ato COIIafPClIldonta d__r que a
ranovaçio ocornri a "",rtir de l' de maio de 1994, já am norne da R*<lio Sio Paulo Lida., _
detentora di concasslo. ~ ~

9. N.... conlormidade, e am obseNincia ao que dilp6em a LaI cf 5.785, de 1972, • UU
Regulamento, Deaalo cf 88.066, de 1983, lubmelo o a..unto á luparlor conlidaraçio de VotO
Excalllnda para decisio a .,ubmisaio da malólia ao COJlll'l'II0 H_, em cumprimamo ao f 3' do
art. 223 da ConStilulçlo.

DECRETO DE 30 DE z.NI;O DE1~

(AS COMISSOES DE CIllNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; E DE COSNTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)

Senhores Me:nbros do Congresso Nacional, Renova a concessio outorgada à R*<lio SIo Paulo LIda,
para explorar serviço de radiodifusão sonora M1 onda
média. na cidade de Silo Paulo, Eltado de S!o Paulo.

Nos tennos ia artigo 49. inciso xn. combinado com o § 32 do artigo 223, da
Constituição Federal. submt lo à .preciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministr) de Estado das Comunicações~ o ato constante do Decreto de 30 de

março de 1999. que "Renov,l a concessão outorgada à Rádio Sio Paulo Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo".

,~(
Brasília, 5 de abril de )999.

o PRESIDENTE DA REPÚBUCA, no uso das atribuições que lha confarem o• .a. 64,
incilo IV, e 223 da Constituição. e nos termos do 8rt. at , inciso 1, do Decreto n'l 88.006, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nt 50830.000157194,

DECRETA:

Ali. l' Fica"renovad,a, de acordo com o ali. 33, § 3', da Lei ~ 4.117, de Xl de agollo
de 19132, por dez anos, ,fi p~rtir de 12 de maio de 1994, a concessão para expkJrar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ddade de Silo Paulo, EstadO de
Sio Paulo, originariamente outorgada â RádiO Cometa S.A, peta Portaria MVOP nl 709, de 17 de
setembro de 1957, renovada e transferida para a Rádio Jornal de $io Paulo Ltda. peJa Portaria nS!
155, de 7 de fevereiro de 1975, que adquiriu a condição de conceSSlonãria em virtude dtJ aumento de
potência autorizado para os seus transmissores, e postenonnente transferida para a Rádio São Paulo
Ltda., mediante Decreto de 29 de dezembro de 1998.
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AvilOn2 395 -C. Civil.

Em 5 de abril de 1999.

Senhor Primeiro Secmirio,
VALOR-R$

23.328,00
26.672,00

60.000,00

COTAS

23.328
26.672

SO,OOO

DIRETOR PRESIDENTE - Jnlo Fomandel MoIlnl -<
5. Por oportuno, obl.rvo qUI o Ito da outorgl originai elUl amplrado Juridicamente,
considerado .1 dlapollç6es di laglslaçlo partinento, e que I loluçlo lpontadl nos lutOI paro •
autorlzaçlo di trlnsllr6ncle d. conçelüo, no curso dos procedlmlntol di IUI ronovlçAo, .ncontra
pllfllta rlllOnlncill no quo dllpllem. Lel n' 5.785, de 1972,. o Dacrato ~ 88.oee, da 1983, qUI I
ragulItnanla, qUI conlldaram daferldoa OI padldo di renovaçAo Ipranntados ••Ita Ministério, no
fonnl davlda, com • documentaçlo hlbll • 1110' decldldol eo tenno da ralpectlva concl05l0 ou
pann1aalo.

6. Com ....1 obnMlç61s, licito i COnclUIc'-I. que • tlnlúnllçio do PI'IZO di oulorgl ou I
pand6nc:la di .ua ranoVlÇlo, • curto ou a longo prazo, nlo dIIarmlnam, nlCllssarilmanta, • aldJnçlo
do HrVIço prutIdo, podendo o procelSO di ranovaçlo lor ultImldo.

TOTAL

Joio Famllldla MoIIna
RIChII MlriU B1anco MoIInI

COTIStAS

BraIIJlI, 18 di março da 1999.

ElcIleIIntllllmo senhor Prelldenta d. Rapübllca,

3, PIIlI Mlnalglm'" 502, de li de maio di 1997, o lIlO IlImlnlstrlllvo da renovaçAo '01
lubmItIdo ao Congrauo NICionIl, por fon;a do diapolto no S3' do Irilgo 223, di ConlUtulçlo, ondo
permaneclU ali 7 da Igosto de 1997, quando folsollcltad. a dlVOiuçAo doi rolpectlvol autol .0
Podlr e-utivo, confonna Mlllsall4lm nO 891, de 1997, em razIo das profundll a~eraçõos propOStal
na _ dllOcIedade, datenninldll paio faleclmento do cotilte mlJorItário.

4. Com o ralamo dOI .utOI luta Mlnlltério, foi dado prossagulmento ao pedido di
trlnlflr6ncll indinlta da pennlls1o, que rolultou na Idiçlo d. POrtoril ri' 31, da 23 de jlnllro d.
1lll1B, publlcadl no l)jjrio Oficial da Unllo da 5 de loverelro do mesmo .no, ficando, Im
conaoqotncll, Iprovldoa Olllgulntel quadrol locIetóriO a dinlllvo di .nUdada:

SubmIto • opracllÇlo di Vossa El\l*lncl. o lnclulo ProcelSO Admfnfotrltlvo n'
5083O.001e32JD3, qtJe trItII di renovaçlo d. pannlsslo outot'gada' Ridlo Raglonll ComuniClçAo
Lldl., pon alCPlorar nrvlço di rodlodnuslo lonoro om '",qUlncla moduladl, na çidlda di Ribllrlo
Preto, eltado di 610 Paulo.

2. A parmllllDnilla .-quereu • renovaçAo da lua permllllo pere o perlodo de 199-4 I
2004, tendo _ Mlnlllirio dai Comunlcaçõel SI mlnneltado flvoravelmenle lO plalto con'onna
PorlIlII .,. 53, di 4 di flverelro di 1997, publlClda no Dlírio OllcIal di Unilo da 16 do abril do
mesmo 1nD.

EMn" 35 IMC

de 1999: 178' da Indepandendl e 111'dl Rlpübllca.Brasília,30 de

Sn..VANOGlANNl
Ch.fe da Ca" Civil

da Presidência da Repüblica, Interino

Encaminho a essa Secretaria Menssgem do Excelentissimo Senhor P.....d.nte da

RepUblica na qual submete à apreciaçio do Congresso Nacional o ato constant. do Decreto de 30
de março d. 1999, que renova I concessio outorgoda à Ràdio Sio Paulo Udo., pat'lI explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondllllédil, da cidode de Sio Paulo, Estado d. Sio Paulo.

4~,~

/i

-h~' (\~~

~---.

Parágrofo único. Ae>cpIoraçio do oerviço de rodiodifuüo, cuja outorgll i _I por
pte DocnIIo, I'Ill"r.oe-á pelo C6dígo Braoilelro de TellCOlTlunicaçõeO, IIIs SubHQÜlnllS I leuS
.-gull/lllfllOo.

Art. 2' Este ato oomente produzira efenoo legais após _raçio do COIlg1lIUO
NICiOnaI, noltennoo do § 3' do art. 223 da Conltituição.

Art. 3' Este Decreto entra em vígor na data de sua publicaçio

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretario da Cimara dos Deputados
IlRASÍLIA-Df

ImNSAGlllf lia 413, DE 1999
(DO PODER EXEctrrIVO)

Submete 11 apreciaçlo do Congresso Nacional, o ato t. constante da
Portaria nS2 53, de 4 de fevereiro de 1997, que renova parais.ao
.. R'dio Ragional COllU11icaçao Ltda., originari.......te outorgada a'
OrqaniJiaçlo RAdio Colorado Ltda. I para explorar, _.. direito de
excluaividade, aerviço de radiodifualo sonora ..~, ,freqülncia
ltOdulada, na cidade de Ribeir80 Preto, Estado de 810 paulo. .

7. NIII. confonnldld., ratomo o ..sunto i superior conllderoçlo di Vai" ExClltncll
.ldlrocando qUll, nOI toonos do S 3' do art. 223 da ConlUlUiçIo, O Ito di renovação somlllta
pnxluzlrà nUl mitos legall apól dlllblroçlo do CongreslO Nlclonal, para ondl IOlldto Hja
.-x:amlnhldo o I'I!Ir\do .10, lcomplnhldo do Prooo..o Adminlltrlllvo ~ !ll830.oo1632193, qUllhI
dali 0!lgIm.

Rllpaltonmenll,

~Ç(
OdIS~~

PORTARIA N' 53 , DE 04 DE fevereiro DE 1997.

(AS COMISSOES DE CIINCI" E TECNOLOGIA, COMUlIICAÇIl.O E
IlIFORllATICA; E DE COIlSTITUIÇIl.O E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54))

Senhore, Membro, do Congresso Nacionol,

o MINISTRO DE ESTADO DAS. COMUNICAÇOES, no uso de SUIO
atribuições, confonne o disposto no Irtigo 5', incilO li, do Decr.to n' 88.066, d. 25 d. janeiro d.
1983, et.ndo ent viSla o que conlll do Procealo Adminillrelivo n' 50830.001632193, r••olv.:

No, tonno' do artigo 49, inci,o xn. combinlldo com o § 3' do artigo 223, da

Constituição Federll, ,ubm.to à apreciação d. VOSSIS Excelências, acompanhado de Expo'ição de

Motivos do Senhor Ministro d. Estldo das Comunicações, o alO constant. do PoJUria n' 53, de 4

de fev.reiro d. 1997. que renova pennissão à Rádio Regional Comunicaçlo Lida., originoriatntnte

outorgada à Organização Rádio Colorado LIda., pora .xplorar, sem direito de .xclusividade.

serviço de radiodifusio ,onora .m freqUência modulada, na cidad. de Ribeirio Preto. Estado d.
São Plulo.

Art. I' R.noyar, d. acordo ~nt o Irt. 33, § 3', di L.i 4.117, de 27 d. a$OSIO d.
1962, por dez anos, I psrlrr d. I' d. maIo d. 1994, a parrnllllo para .xplorsr, sem dIreito d.
exclusividod., serviço de rsdiodifuslo sonora .m freqUtncla ntoduladl nl cidade de RibeirAo Pr.to
Ellodo de Slo Paulo. originsriam.nt. outorgldl à Orglnlzaçlo Rádio Colorado Ltda.. pela Portlri~
MVOP n' 345, de 22 de moia d. 1958, r.novada e tranlferidl pora a Rádio Regional Comunlcaçlo
Ltdl.. pall Portaril n' 291, d. 17 d. d.z.ntbro de 1984, publlclda no Dilrio Ollcill da Unllo d. 19
aubseqUent•.

Art. 2' A.xplorlçlo do ••rviço, cuja outorgl é renovada por e.ta Portarln, reger.se.á
pelo Código Brsli1.iro d. Telecomunicaçõ.s, leis subl.qU.nl.1 e I.U' r.gulam.ntos.

Art. 3' E,t. ato som.nl. produzir' .f.itos I.gais lpóS d.llberaçlo do Congresso
Nacional, nos lenoo. do § 3' do art. 223 dI Conllituiç.lo. .-

Art. 4' Estl Portaril .ntra .m vigor nl dlll d. SUl publlclçlo.

de abril d.1999.
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Aviso nl! 407 - C. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

Em 7 de abril de 1999.

2. O. órgioo competente. deste Mínist'rio maniflsla",rn-.o sobno o pedido,
conslderando-o Inltnlldo de acordo com a legislação apIlClivel, o que llvou ao deforimanto do
IIIqUorimonto de ronovaçio.

3. EscIaI1lÇO quo, no. tenno. do § 3' do .rt 223 de ConSlllulçlo, o ato de renovaçlo
oomenla P/OdUZirá efoaoo legais apóo deliberaçAo do Congresso Nacional, para ondo .olloito laja
oncamlnhado o referido ato, acompanhado do Praca••o Adminiltrativo n' 537.0.000112197, que lhe
deuOligam.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da

República na qual submete â apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nll 53.

de 4 de fevereiro de 1997. que renova a pennissão outorgada â Rádio Regional Comunicação Ltda••

para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência rnoduIa~ na cidade de Ribeirão Preto.

Estado de São Paulo.

Atenciosamente,

Respeitosamente,

~\-,.~I idA I A
Inistro o Estado das unlcoçOao

,
.O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES. no uoo, do ouas atlibulçõ.o,

confonnl o dlspooto no art 6', InCISO 11, do DllCI'lllo n' 8e.066, do 26 d. janolro do 1983, e tondo om
viota o qUI consla do Procesoo Administrativo n' 53740.000112197. r.solve .

&-s-=
SILVANO GIANNI
Chefe da Casa Civil

da Presidência da República. Interino

PORTARIA N" 211 ,DE Oll?E outubro DEl"!.

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

MENSAGEM NO 414, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciaçao do Congreaso Nacional, o ato constant~ da
Portaria. n2 211, de 1 de outubro de 1998, que renova a .pe:m1Bsa.o
outo-rgada à FM :Verde Vale Ltda., para explorar, sem. d1.re1.to ~e
exclusividadé serviço de radiodifusão sonora em freqUênc1.a
'ttlOdulada, na ~idade de Uni30 da Vitória, Estado do Paraná ..

(AS COMISSOES DE CIllNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇW E \
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 541)

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos tennos do artigo 49. inciso XII. combinado com {) § 32 do artigo 223. da

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 211. de I

de outubro de 1998, que renova a permissão outorgada à FM Verde Vale Ltda., para explorar, sem

direito de exclusividade, serviço de rndiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de

União da Vitória. Estado do Paraná.

Ar!. l' Renovar, do acordo com o art 33, § 3', da Lei rf' 4.117, d.27 de .gOalo do
1llB2, por dez 1InD1, a partir de • do junho de 1997, a pennlulo outorgada. FM Verdo Valo Lida.,
pela POItIIria "'1.0, da 3 de junho do 1987, publicada no Dií.rto Oficial de Unilo em. subloqílenlo,

:"cJ::.c:r'u;'~:~':ó:,~~~~~ad;;,:"tçodo radlodifuolo sono", em freqQància modulada,

Art 2' A ."Ploração do s./\'iço do tadiodifusAo. cuja outorga á renovada por a.ta
POlIoria, reger-.....i pelo C6digo Brasiiairo do Telecomunicaçõe., loio .ubleqQenle. e 1lItI.
regulllll1llntos.

Ar!. 3' Este .to .omonto produzirá eflito. I.gai. apóI delib....çio do Congre,"o
Nacional, no. tonnoo do § 3' do art. 223 da Constituiçio.

Ar!. .' Esta Portaria entra em vigor na data do .ua publicaçio.

1J'itt-
LUIZ CARLrfq"'rfo&;:'ÇA DE BARROS

Aviso 02 408 - C. Civil.

Em 7 de abril de 1999.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do ExceIcntissimo Senhor Presidente da

República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Ponaria 0 2 211,

de 1 de outubro de 1998, que renova a permissão outorgada à FM Verde Vale Ltda., para explorar

serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de União da Vitória. Estado do

Paraoã.

Atenciosamente,

EM'" 39 IMC

Brasilia, de abril de 1999.

&---J-
SILVANO GIANNI
Chefe da Casa Civil

da Presidência da República, Interino

Brasília, 18 de ma.rço de 1991l.

Submeto à epreclaçlio de Valsa ExceI6ncia a Inclulll Portaria n' 2U , de 12 de
outubro de 19 98 , pela qual foi renovada a plll1llissAo outOl\lada à FM Verde Vala Lide., pela
PorlariII n' 140, de 3 de junho de 1987, pubWcada em • lubleqQlnte, para expknr serviço de
radiodiludo sonota em f<eqQància modulada, na cidade de Unilio da Vitória, Es1ado do Paraná.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.
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MElISAGEH NR 415, DE 1999
(DO PODER EXECUTICO)

SublHte ~ apreciaçlo do Congr•••o Nacional, o ato conatante da
Portaria nR 230, dI! 17 de novllabro de 1998, que r.nov. •
per..i ..ao outorgada 11 L.ne Radiodifu.ao Ltda, originel....t.
Lene-RadiodifuB:l.o/EmpreBa de Radiodifu.ao Leli. lI.iv. Ltda.,
para explorar, sem direito de .xcluaividade, ••"iço de
radiodifu.ao .onora .... frequ6ncia lIIOdu1ada, n. cidad. de
Paracatu, Estado de Minas Gera1••

• AI\. 2" A~ do~ de radIodilu~, CUja outorga li renovada por esta
~"'li PIlO Código BtuMeiro de T~s, leis subseqüentes e llIlUS

AlI. 11 Etle ., _ pIOduzirà eleitos Iagais epós deliberaçlo do Congresso
~, noe termos do S11 do ert. 223 ela COMtituiçIo.

AlI. 4" Esla PorlarisI_ em vigor na dela de sua pubUcação.

(AS COIIISSOES DE CIENICA E TECNOLOGIA, COMIIIIICAÇ10 E
INFOIlHJ.TICA; E DE CONSTITUIÇI.O E JUSTIÇA E DE IlEDAÇI.O (ART. S4»

Senhores Membros do Coogresso Nacio<u",
A,YiM>~ 409 - C. Civil.

Em 7 de abril de 1999.

Nos lennos do artigo 49, inciso xn, combinado com ° § 3' do litigo 223. da
Coo.lituição Federal. submeto à apreciação de Vossu Excelanoi.., acomponbado de Exposiçlo de

Motivo. do SelÚ10r Ministro de Estado da. Comunicações, o ato COllStan!e do POIIaria n' 230. de 17
de novembro de 1998, que renova a penni...o outorgada li Lene Radiodifudo LIda. origi.wn-e

Lene-RadiodifiJdolEmpresa de RAdiodifuslo LeUs Neiva LIda.. pua explorar. sem direito de
exclusividade. serviço de radiodifusão .onora em freqüência modulada. na cidade de PIllA:&lu.

Estado de Minas Ge"i•.

Encaminho a .... Secretaria Mauaaem do Excelcntluimo Senhor Pre.idente da

lleplbIica l1li qual submete i aprccieçlo do ConplO Nacional o ato COIISlaIlte da Portaria n' 230,
ele 17 ele lltl\'8I1lbro ele 1991, que lCIIOV8 a pmniJaio outorpda i Lene RJldiodifusão LIda. para
expIoat serviço de radiodifusio lOI\Ol'll em freqoaucia moduIJda na cidade de Paracatu. Estado de

Minaa Gcnia.

de abril de 1999.

Sn.VANOGIANNI
Chefe da C..a Civil

da Pruidência da República. Interino

"&-=;,.,.

de 1m.

Bruília,

eraailia, 18 de março

EM ~ 30 IMC

e-Ientissimo Senhor Praaident. d. Rapúblice,

Submeto à apreciaçlio de Vos.. Exl:oIltncia • Incluso Portaria ~ 230,de 17 de
flOYImblO da 1998, pala qual foi renovada e penninlo oulofV8tIe • LaM~ LIda.,
origlnari_ Lane - RadiodWuslo! Ernp<ase de R-""io LeIiI NWVII LIda.. c:anIllrme
Portarlll n' 186, de 30 de setembro de 1982, publiceda no Diirio 0Ilc* de Unlla de 7 de 0UlUbr0 de
1982, para explorar serviço de radiodWusiio sonore em freqüincie moduIlIde, na cidetIe de p_.
Estado de Minei Gereis.

A Sua ExccIIncia o Senbor
Dcpwdo UBIRATAN AGUIAR
~Secretário da Cimara doa Deputados
lIA-DF.

2. Os órgios compelentel d.ste Minillórlo ~.. lOIn o pedido,
COllIIderendCHl inslJUido de acordo com a Iegislaçlo aplicivel, o que levou ao~ do
reqUlJrlmento de renovação.

3. Esdareço que, nOI tennos do § 3" do ert. 223 de ConIliWlçio, o ., de lWIlOWIÇIo
somente produzirá efeaol legais apól deliberaçio do C_lO NacionIII, pera onde.-Hje
encaminhado o referido ato, aeompanhado do _ Admlniltretivo ~ 50710.000034/;2, que lhe
dauoriQem.

MIIlSAGIII 11. 411, DE 1999
(DO I'0OIII IUCU'J'IVO)

In_i~ o dMoilu...t1YO d....i._. do Real co..re.pendente
ao ... de f i ..o d. 1199, •• raaoe. d.1•• d.t.ra1nantell e a
poal,ao de int.rnacionai•••la. vinculad•••

ReapeiloSlmente,

(U CClIIIlllOlll DI ICOIICMIA, IIlIlIIIITRIA E COI!!RCIO; E DE FINANÇAS E
'fRlllU'rAÇ1Q, PARA COIlIIECIIllll'l'O)

SllIlbor Praidellte da Cimara doa Deputados,

PORTARlAN" 230 ,DE 17 DE novembro DE 1....

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES, Interino, no - de -
elribtJiçõel conforme o disposto no art. 5', inCilO li, do Decreto n' B8.Oll&, de 2e de jan8OIO de 1l113, e
tendo em vilte o que consta do ProcellO AdmlnislllltiYo ~ 50710.OllllOM'92, '"'*""

Ar!. 1" R_, de acordo com o ert. 33, § 3' de Lei n' 4.117. de 27 de~ ele
1962, por dez anos, a partir da 7 de outubrO de 1992, a pennllllo CUltlI\l8lIIlit '-- ReditItIIlUeIo
LllIa orIgineriamente Lene-RlKIlocllfudo/Ernp<ala de RadlodIfusio LallI NWVII LIda.. conIOnM
~ n' 186. de 30 de setembro de 1982, publiceda no Diitrio OIic:ial de UniIo em 7 de 0UlUbr0
MgUinle p'arlI explorar um dlreao de exclusividade, H<Vlço de rediodIfUSIo - em~
~, ne cidade d~ ParacalU, Estado de MinaS G.rais.

Nos temtoI do inciso n do art. ,. da Lei n' 9.069, de 29 de julÚ10 de 1995,

CllCIlIliIlho a Voau ExccUneia o dcmonstretivo das omiuões do Real concspondcnle la mês de

fewreiro de 1999, OI _s dei.. de!tmlinllltes e a posiçlo das reservu internacionais a elas

vinculedu.

Brullia, 7 de Ibril de 1999.
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Brasilia, 7 de abril de 1999.

CAPÍTULO I
Do Sistema Monetário Nacional

..........................................................................................................................

Excelentíssirno Senhor Presidente da República,

Encaminho à consideração de ~ossa Excelência, de

acordo com o que estabelece o inciso 11 do Art. 12 da Lei na

9.069, de 29.6.95, o anexo demonstr~tivo das emissões do real

relativo ao mês de fevereiro de 1999, as razões delas

determinantes e a posição das reservas internacionais a elas

'Jincu1adas, para que seja o referido demonstrati~o ~nviado

também aos Ey-celentissimos Senhores ~re5iden~es das duas Casas

do Congresso Nacional.

Respeitosamente,

PEDRO SAMPAIO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA·

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

.................... ~ .
l'ÍTULOVI

Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULo 11
Das Finanças Públicas

SEÇÃO I
Nonnas Gerais

An. 164 - A competência da Uniio para emitir moeda será exercida
exclusivamente pelo banco central.

§ 1° É vedado ao banco central conceder. direta ou indirctamcntc, empréstimos
ao Tesouro NaeiOlla! e a qualquer órgio ou entidade que nio seja inIIlituiçlo
fmanccira.

§ 2" O banco central poderá comprar e vender titulos de emissID do Tesouro
Naeional, com o objetivo de regular a ofena dC moeda ou a taxa de juros.

§ 3° As disponibilidades de caixa da Unilo scrio depositadas no blmco central;
as dos Estados. do Distrito Federal. dos Municípíos e dos órgIos ou entil\$lcs do
Poder Público e das empresas por ele controladBs. em instituições fllllllCCiras oficiais.
ressalvados os casos previstos em lei.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

LEI N· 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995

DISPÕE SOBRE O PLANO REAL, O SISTEMA
MONETÁRIO NACIONAL, ESTABELECE AS
REGRAS E CONDiÇÕES DE EMISSÃO DO REAL
E OS cRITÊRIos PARA CONVERSÃO DAS
OBRIGAÇÕES PARA O REAL. E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS.

An. 3° - O Banco Central do Brasil emitirá o REAL mediante a prévia
vinculaçio de reservas internacionais em valor equivalente. observado o disposto no
an. 4° desta Lei.

§ 1° As reservas internacionais passiveis de utilização para composiçio do
lastro para emissfto do REAL sio os ativos de Iiquidez internacional denominados ou
conversiveis em dólares dos Estados Unidos da América.

§ 2" • A paridade a ser obedecida, para fins da equivalência a que se refere o
"caput" deste artigo. será de um dólar dos Estados Unidos da América para cada
REAL emitido.

§ 3° Os rendimentos resultantes das aplicações das reservas vinculadas nio se
incorporarão a estas. sendo incorporadas ás reservas não vinculadas administradas pelo
Banco Central do Brasil.

§ 4° O ConseUto Monetário Nacional. segundo critérios aprovados pelo
Presidente da República:

I - regulamentará o lastreamento do REAL;
11 - defmirá a fonna como o Banco Central do Brasil administrará as reservas

intcrnecionais vinculadas;
III - poderá modificar a paridade a que se refere o § 2° deste artigo.
§ SO O Ministro da Fazenda submeterá ao Presidente da República os critérios

de que trata o parágrafo anterior.
An. 4° - Observado o disposto nos artigos anteriores. o Banco Central do Brasil

deverá obedecer. no tocante ás emissões de REAL. o seguinte:
I - limite de crescimento para o trimestre outubro-dezcmbrol94 de 13.33%

(tteze vírgula trinta e três por cento). para as emissões de REAL sobre o saldo de 30 de
setembro de 1994;

• 11 - limite de crescim~to percentual nulo no quarto trimestre de 1994, para ri
ermssões de REAL no conceito ampliado;

I1I • nos trimestres seguintes. obedecido o objetivo de 8SSCgunll' a estabilidade
da moeda, a programação monetária de que trata o art. 6° desta Lei estimará os
percentuais de altetaçio das emíssões de REAL em ambos os conceitos mencionados
acima.

§ 1° Para os propósitos do contido no "caput" deste artigo. o COIISClho
Monetário Nacional, tendo presente o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda,
definirá os componentes do conceito ampliado de emissão. nele incluidas as cmis8ões
lastreadas de que trata o ar!. 3° desta Lei.

§ 2° O ConseUto Monetário Naeional. para atender a Sifuações extraordinárias.
poderá autorizar o Banco Central do Brasil a exceder em até 20"/. (vinte por cento) os
valores resultantes dos percentuais previstos no "caput" deste artigo.

§ 3° O ConseUto Monetário Nacional, por intermédio do Ministro de Estado da
Fazenda, submeterá ao Presidente da República os critérios referentes à aIteraçio de
que trata o § 2° deste artigo.

'§ 4° O ConscUto Monetário Nacional. de acordo com' diretrizes do Presidente
da República, regulamentará o disposto neste artigo. inclusive no que diz respeito á
apuração dos valores das emissões autorizadas e em circulação e à dcliniçio de
emissões no conceito ampliado.
........................................................................................................................................

CAPÍTULaII
Da Autoridade Monetária

..........................................................................................................................
An. ,. - O Presidente do Banco Central"do Brasil enviará, através do Ministro

da Fazenda, ao Presidente da República, e aos Presidentes das duas Casas do
Congresso Nacional:

I - relatório trimestral sobre a eKCCuçl!o da progratnllÇlo monetária; e
11 - demonstrativo mensal das emissões de REAL. as razões delas

detenninantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
. .... ..

LEI N° 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999

ALTERA A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA. RELATIVAMENTE À 1RIBUfAÇÃO DOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO E DOS
RENDIMENTOS AUFER\Í)()S EM APLICAÇÃO OU
OPERAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA OU
VARIÁVEL. AO SISTEMA INTEGRADO DE
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLESAS. À INCIDftNClA SOBRE
RENDIMENTOS DE BENEFICIÁRIOS NO EXTERIOR,
BEM ASSIM A LEGISLACÃO DO IMPOSTO SOBRE
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PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI,
RELATIVAMENTE AO APROVEITAMENfO DE
CRÊDITOS E À EQUIPARAÇÃO DE ATACADISTA A
ESTABELECIMENfO INDUSTRIAL, DO IMPOSTO
SOBRE OPERAÇÚES DE CRÊDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS E VALaRES
MOBILIÁRIOS IOF, RELATIVAMENfE ÀS
OPERAÇÚES DE MÚTUO, E DA CONTRlBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LíQUIDO,
RELATIVAMENTE ÀS DESPESAS FINANCEIRAS, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que o Presidente da República adotou.. a Medida Provisória n'
I.788, de 1998, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antõnio Carlos MIp!bIes,
Pmidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do ano 62 da ClIIIStituiçIo
Fedem!, promulgo a seguinte Lei:

Art.IO·üsans. IOe I6a 19 da Lei nO 8.668, de 25 de jllllbode I993,aseguir
enumerados, passam a vigorar com a seguinte redaçio:

;'IIIlISTtRIO DI, FI,ZS!IDI,

Exposição de lo!otivos

N;/ 205. de 30 de junhO de 1994. "De aa:o:do, face as inf""""ÇÕes. DlI 30.06.94".

!'xcel~nt:is"imo Senhor ~:esiden1:!! da R8ptiblic.a.

Tenho a honra de s\lbmln:er d elevada considereç!o de VO.la
!xce16ncia. ~. pbedii:ncia i!.D clisposl:o nos SS 40 e 511 cio ~rc. 311 e no 5
H .do ~n. 41 da Medida P!:'ovi!lórill. 09 542. de 30 de :unno de 1994, os
:::'::6::'08' a serem adotados pll!J.o Conselho l·!onet:.tri~ Ya.c:'Qnal :la rar;ul.a
:nant:açlo: (i) do !a.s't.reament:o:J das @mJ.ssOes de Real: (iil. ca adainis
':raçAo das =eservas in'Cernacicnais que comoorlo o las'Cro dl:ls emi••Oe.
da ~eal; (iii) da paridade em:re o Real e· o dólar dos ~s'C.ado. Unidos
da AMrica 4 ser adotada na relação de equival~nci& em:re o lu"Cro e
a. eai••6e. de Real; e (iv) .. dos even'Cuai.5 aju.t:e. ::0' limite. de
eai••&o nece••4rio. a a'Cender cireuns'CAncias excepcionais.

2. Tal como dispo.to na Medida provisória n· 542 , um novo re
.gime :none'C4rio ese4 sendo es'Cabelecido sequndo o qual o COnq:e••o
Nacional exercerá o mandato consaqraao no disposi'C:'vo cons-'Cituc:ianal
que a ele atribui compeeencia, mediant:.8 sanç!o co ilre.iden1:e da
Aepllblica. para dispor sobre moeda e seus :iJni'Ces c:.e emiss40 (inciso
XI'!. .!.rt:. 48 de nos.a Cana Magna).

3. A Medida Provisória n· 542 deeermina cue as emisa15ea de Real
lej~m :eiea. pelo Banco Ceneral do BrasJ.l. 11! quem cabe. ?or ~o:t'ça de
:lOSIa. r..ei Maior (are. 164, caputl, o exercicio da cQmpe-cencia pri·/a
tiva àa uni!o para emi-cir moeda.

1. O. limiees de emisslo i:'xaC;os na Medida Provisória n- 542 fo
:'Ul calc~lad.o. tomando em con'ezt A necessidad.e ae !le as••qurar a elea
bilidade da moeda. preBervando-!le o processo de cresci:neneo econ6mico.
Eliel' cálculos tomaram em conell prevl.sOes çuidaciosas lSobr. a. opera
çOe. a-civa. do Banco Central do Bra.il, a saber, a. opera~e. a••oeia.
da. I!.O satOr excerno, aI' operaç15es com inst:ituições ~in.ncair.. e o
resultado da movimet:u::aç40 d•• contas da Tesouro Nacional. Especial
&'CfJnçlo foi dedicada à quel5t:lo da remonet:izaçlo da economia, 01:& ••j&,

~U.C::I:~;;: ~:ei~:iaç'i~,d:nd~~~~am:~~reci~:U~~~:ii::v~c~~~1:::e;~
por consequ6ncia, sobre as re!lerva. banczrias. Dessa :::aneira, e.'l:4
?rl'1is1:o maior cre'cimen1:o da ofert:a de moedA no pr:.:neirc Uim••l::'I ..
lequ1.ndo-se AO inicio das emissóes do Real. .

5 ~ A. luz de••as conllideraç15etl, julqou-se apropriado fixar o 11
nu.:t.e de elU••ao para o per1Qdo julho-SIIetembro de 1994 es 115 7,5 bi
:hOe.. que corresponcie a aproximadamen1:e o dobro ào valor A1:ua1 ê&
bal. :ttoneeát'ia. Este crelci%nen1:o retleee ° proceslo de =eaone'Ci:açao
ac::.ma aludido. que •• imaqina nlo es'Car exaurido ~o final d. ..1:"':0.
de t.a.l sorte que o limite de emisalo para dezembro -- fixado em R.$ S,!
bilhOel -- •• mo.tre superior ao fixado para lIieeembro. ~ de ae notar
9ue, tan'Co para um caio como para o OU1:ro exisee sub.tancial do.. de
l.ncerteza quan'Co A precislo deslas 8I1tima1::ivolll; no ca.o do limita para
I.eeabro •• funç'40 de dificuldade em 8e aferir a ext:anslo do proc•••o da
ra1DOneeizaç'1.0 ., no caso do limite para dezembro em funqlo da. fon••
pr••sOe. .xpan.ioniltas sazonais· t1picas de fim de ano. AI.a, a_t6
previ.to qu., a crit6rio do C'MN, 08 limites po••am .ar .ju.'Cada., para
..i. ou para lIenOI, •• 20 , (vinee por cento) do. totais f.i3cado. na
Hedida Provi.ória. O mesl:lO v.le, evidentemente, para o l1Jlite
e:uaulativ...nte fixado para aarço de 1995, no valor n0ll1na1 de !tI 9,5bUb6e.. __

fi A !-fedida provisória nO 542 determina t&l1b6m que ai
.~i.s6e. de r.ai. sejam efetuadas, a partir de 12, de julho de 1994,
sempre com a conlltituiçAo de um lastro de parcela da. r •••rva.
internacionais dispon1veis. Para tal fim! dl!lver~ o. Banco central do
8ra.il vincular 11llI volume de reservas J.nternaC10naJ.S equivalente ao
volume potencial de emissões a serem feita. .& cada .trime.tre, no.
valores especificado. no capUi: do art. 4g da HedJ.da prov1Bória n' 542.
A constituiçlo do lastro corresponderá ao lançamento contabil em UJU
conta denominada "Lastro Monet4rio", que terá como contrapartida a
criaçio da conta "Enti••Ao Monetária Autorizada", da qual ••rio feito. os
lançAMntol associados nlo apenas ls operações ativa. do Banco Central
dD arasil como também. l. variaçOes de conta. do passivo nlo ltOoetúio do
eanco, do conjun1:o das'"'quais resulta a emssAo.

7. CODl este sistema fica estabelecida wna in.tlncia d.
controle sobre as operaç6es do Banco Central do Brasil e, portanto,
eliminado Q automatismo que governava a dinAmica de operaçlo da

Au'Coridade Mone'Cária, e que decorria das distorções provocadas pelo
processo inflacionário. Dessa forma, adap'Ca-se o Banco Central a um
regime monet::4rio conli..ten1:e com inflaç40 baixa, no qual o Congresso
Nacional fixa, com a sançAo do Presidente da Repllblica, limites de
emi••40 conlistentes com taxas de inflaç.!.o muito baixas aos quais o
aanco Central do Brasil dever4 obed.ecer.

B. N& conleituiç40 do lalero em volume equivalente AI
emi••6.. dever' ••r observada uma pa.ridade entre o Real ti o dólar do.
E.tado. unido. da AIltrica e a Medida Provisória n° 542 determina que
eota paridade ••ja fixada .10 1\$ 1.00 (um real) por U$ 1.00 (UlI d61ar do.
E.tados Unidol), por tempo indet.erminado. Reconhece-se, CODL i.IO, a
necessidade de se .dicionar .ate importante elemen't.o de eltabilidAde A.
demaio -ancoras- da ••tabilizaçao (a monet6ria e lO fiocal). Propll.-.e
tamb'm que pOI•• o Con.elho Honetario Nacional alterar, d••de que com
ampla. e convincen'C•• ju.tificativa., .a paridade entre o Real e o dólar
dos Estado. Unido. da Am6rica, •• materializada. as circunstancial na.
quais isto •• fizer ablolutamente nece••ário.

g. Coneinuar4 o Banco Cen1:ral do Brasil zelando· pela ap11ca
çAo da. re••rva. internacion.i., sequindo os padr6es de prudtneia pró
prio. de bancol centrai., cablndo elpecial atenç:60 para a liquidez da.
rel.rva. int.rnacicnais vinculada. l funçlo de lalltr...nto do Real. A
Medida .Provisória n- 542 determina que os rendimento. das aplicaçt5•• da.
re.ervas vinculada. nlo.e incorporem li e.1:•• , devendo •••a agraqare
se AI r ••erva. nlo vinculad... carac:'terizando-.. a caneza de que
:llo se adJIieirá, dor.vante, aualauer ~orm. de financiamen'Co intlaciQ
:lário do Gov.rno li: t&JDJ:)tdl que· nlo· !se produza um c=esci::1en"l:o do lal1:1:'o,
e consequenteunte da. eMiasa.s. ?oJ:' forc;a da opeJ:'aç40 do. juro. paqos
Jobre a. aplicaqio da. rel.rvas.

:0. A•••i ••O•• r ••lizadas em Real seria definidas como a .oaa do
i'apel-:t'loeda ea circulaçio coa aa re••rva. bancz1ri~. oue as inl'Citui
çde. ~inanc.ira. d.t.necra. de car1:eira coraercial :nan1:6sa no Banco
Cen'Cral do Br••il, i.to é, li eale H.oneearia. :Esse aqreqaào monet4rio,
':;':te correspond.· ls emis.O.. primárial ô. moeda, tem limite. de erai••lo
~.;.x.~os em b.... 'Crime.t:,ais, até :r.arço de 199!, pela Medida
:?rov1.sória n- 5.42. .....u artigo 49. O Banco Cent.ral do 8:1:'a.11 fica
obr;qado li r ••peiear tais limit.I, e li subMter aa Con••lho Honetuio
~ac.1onal • Progr...çlo IIQn.'Cària, ;raçando o comportaaan1:O prov'vel,
d.n1::rc de faizas d. variaçio, doa princ.ipai. aqreqadol IIOnet&ric.,
;onlidnad.. a axecuçlo da. finança. púb1i;u. ao ope..açO.. cubiaio
do 'a11 coa Q .ator .narno e a. operaçt5.1 co. •• inltitulçe.. int.e
gram:l. do lilc_ tinanceiro nacional, ~nQlu.iv. d. mercado &berto.•

li. Adicional_nte, como d.termina e. Medida Provisória nt .542 em
s.us artigo. &•• 71, o eanco Central do Brasil e.'l:ar4 .ublDe1:endo
&trav6. do M1niltro da Fazenda, 40 Conqre••o Nacional, relatórios tt'i':'
Ill.S1:ra1. .obre & exacuçio da proqramaçlo. monet'ria descrita ne.ta
Exposic;40 de Motivol, alta d. damon.trativo men.al da. etIi••O•• de
R.al e o. fatora. datendnantes Cie tais emssOes ~ Desta fonsa ••tará
a.segurada & raqular pr••'Caçào de contas e a adequada' transpartncia
que yasa constituindo marca caraeter1stica do Gov.rno de VO.sa
!XcelAncia•

BANCO CENTRAL DO BRASIL,

'Diretoria

IlESOLllçAO li' 2.082. DE 30 DE JllIIIlO DE 199'4

D1.paa lobre o. lWt•• de eld••lo. a
toraa d. lutre._n'to da nova unidade do
S1.taBa MoneUrio Bra.ileiro - Real.

O BAIICO CEK'1'RAL DO BRASIL, na toraa do &%1:" 9' da r.l n l

4."5. de 31.12.&4. toma público que o P1"••idlllta do COIISEUlO _1.
RIO NACIONAL, por a'to de 30.0'.514, CCII b... no art.. 8 1 , S 1', da !SacUda
PZ'ovl_órla n- 542, de 30.0'.'4, "a4 rafet'andua- daquela Con••lho, tIIndo
•• viau o dlspo.to no art... ' inciso 11 da referida lAi n- 4.5'5/6", a
arts. 3 1 e 4 1 u citada Medida Provilória n- 542, r.solveu:

Art. 1- O Banco central do Bra.il fica autorizado a
eJÜtlr, entra 1'.07.'4 • 31.03.'5, aU:

:t - 30.09.'4. R$ 7.5 bilhde.;
II - 31.12 .. 9., R$ 8,5 bilh6•• :

lI:t - 31.03.95. R$ '.5 bilM•••
S li o Cona.lho Honetário Macional poder', aut:orlzar

ald••de. 'adicion.is de até 20' (vint. po.. c.nto) do. Uldt.. fix._ no
-caput- delta arti90.

S 2- O Banco Central do Braail, quando da priMlr&
aü••Ao do Real ., apó. •••• data, t::ri...tral..nt., apre••ntar' ao Con
..lho MoneUrlo Kaeional, progrU1Bç.lo 1IlOnat'ria estiundo a evoluçl.o

::pe~;:;pa: i=:O;i:::,~;o:~a::t~o::t::S:J~~::••:~~al~
.xac:uçio do OrçaMDto Geral ela Unilo, aa operaçõe,. \40 ••t.or ext:aJ:no •

:on:r."~~~:.= :: ~~:;:-~~anta.do .i"re" financeiro lIIl-

Art:. 2 1 O lastro d•••1••Ao do RaU .erá COJlPO.to por
parcela das .l:'a..rv.. intamaelonais d~.poniv.is ••\~da. utraJ1ge1raa
do:~ ouro, .xpre•••• ~r .~. aquival.neiaa e. dálazt-r doa Estados t1ni-

I 1- ".peit.do o di.poato no -c.put." da.te art:1qo, o
lanco Canl:t'.l do .....il poderá aplicar o valor d. r".rva. intem.cio
n.i. vincu1.<Io par. fina de l ..l:t'o., incluaive arbil:t'.,.e!o o••ti".,. quo
o COIIp6e. p...aervando. a_a. aua liquillu bediata.!

Art. 3' A vincul.çlo de .....rv.. in~iomaciollllia illpl1
cu, lanç..nto ccnUbil _ conta danoainada -La.trolMoneUrio·, concc
Idtan_nte • l'a9ial:t'o na conte "Eai••lo IIonat:ã..iá Autorizad.". do
IlIUlCO CllIt..a1 <lo .....U. obearvando-s. que: I

. I l' A vinculaçlo de ra••rva. intamacionai. ..ri .fe-
tuada .. vol_ • d.tes co......pcmdenta. ao ilÚcio ,so. 1:t'~1:t'__pa-
cific._ 110 .rt. l' _ta "'oluçlo. I

I Z' 1, paridade utilizada na vincuIaçlo da .....rvu in
tamaciollllia ••ri de R$ 1.00 (\111 r ..l) por U$ 1.ali (1111 c161ar _ bta-
do. Unicloa). PO" ta_ indetat'llin.<Io. . I
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Considerndos 05 saldos de linal de período. a base moneláriaalc3IlÇou .R$ 37.9 bilhões. equivalentea

umar=uçllo mensa1de 4.S%. As reservas bancârias ntingiram saldo de R$ 16.4 bilhões l-lO.S%i e

o papel moedlIemitido. R$ 21.4 bilhões 1-+0.7%l.
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DemonSlrarlvo dai elllluaes da real· fevereiro de I"'.

Anexo ao Ollclo Presi-991 0;;9

DEMONSTRATIVO DAS EMISSÕES DO REAL

BANCO CENTRAL DO .RASIL

I. A base monelária restrita e a emissão

11. A base monOlâria ampliada

m. Os meios de pagamento IM Il e o mulliplicador

IV. Os meios de pagamento amlllos

V. Anexos

I 3' os ~i to. du .pl1caç6u d.. nIIlI&'Y" VU-
~~~:.,.~~ •• incorpc.....ao tu,~ afJl"a9U-" la nIo

Art. 4' P o. af.itos _ta _lU91o COlllli .
• ) .ai••6a.· .uto..i._ cao C. YOl_ da l'Mia aonaa

ponden1:e. lIO. valo.... vincllladoa da rüerv.. in1:emecionaia equ!v."
tu. ob&daCido o di.poeta no art.. l' _ta 1la801:r.0' .
do Ci"CU1.Ç:~ .::f::::-c=l~-:Uconc:;' ':i:'"c~:u~:-=~
• rvas Bancari..- COMtantu do puaiva do aa- c:.Ual do _n,
a clébita d. conta -Eaiaalo _"'ria Autariaada-•.....................................................................................................
.................................................................................................

(. Evolução dos agrelados monetárlol

llaIlIonetratlvo d....1Id..do ...._.i...·
Relalivamet1leàs fontcsoc emissão mooelári.. tendocomoreferênciaos fluxos acumulados no mês.o

conjuntodns opet:IÇÕCS co':'o sÍSlCrnllfmanceiro foi expansionista em R$ 7S9 milhões. A devolução

de RS 496 milhões de depósitos compulsórios soble fuados de investimentos foi aprincipal causade

eXJlOllSÕO.lendo osegmento "ouuascontas" contnbuldo com RS 201milhões.

falor.. condlolon.rit•• da bale monetárl.
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Em fevereIro. a base 1lIOI101ári..considet:ldoo critério de médiados saIdoc dilirios. alÍllIiu RS 39.2

bilhões. man~ndo-se pallcarncnteesrável.comclCSCimenromcnsaldell.2% C lICIlIlIUIandoexpanlio

de 22.7% em 12 meses. Entre seuseoml'Oft01'leS.o popel moedaemilido apresentou lICléocimo de

0.6%. compensado. em porte. pela redução de 0.4% no nIdodas metvu bancliriu.
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MultlpJrcador e caeficlent.. de compartemento monetárlo
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o soldo da base monetária amplinda n1cooçou R$ 401.6 bilhões. registrando expoosáo de 3,4% no

mês e acumulando crescimento de 36.5% em 12 meses. Essa evolução decorre. principalmente. do

acréscimo de 4.7% verificndo no saldo dos útulos públicos federais fom dacuneim do BancoCentrnl.

quO'tltingiu R$ 344 hilhões. compondo 85.6% do [atol da base monetária ampliada. O SaldD das

emissões de ÚOJI05 do Tesouro Nacionnl apresearau e.pnnsão de 3.8%. enquooto osoldo dus emissóe5

de títulos do Banco Central cresceu 6.6%.
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Sob a nova forma de atuação do Banco Central no mercado de câmbio. llS operações do selor

ex.terno, com base na data de liquidação financeira, foram responsáveis pela expansão de RS 285

miIhões.O fluxo mensal dus operoçóe5comoTesouro Naoional foicontmcionistaemRS 815 milhões.

Vale salientar que a arrecadação no mês de fevereiro atingiu R$ 9.9 bilhões, com íncremento de

20.5% em rel:lÇão ao mesmo período do 000 anterior. Esse comportamento deveu-se. primordialmente.

ilnprovnção daIei 9779199, em 19 dejaneiro último, que isenlOU de multa e juros demomopngamenra

de dívidas tributárias contestadas najustiça.

As operações com títulos públicos federais foram contracionístas em R$ 2 bilhões. No merendo

primário. o resgate líquido de tíOJlos promoveu expansão de R$ 19.1 bilhões. sendo R$ 16.8 bilhões

com útulos do Booco Centrnl e RS 2.3 bilhões do Tesouro Nacional. Por outro Indo, as operações no

mercado secundário foram conrracíonistas. refletindo vendas liquidas de R$ 21.1 bilhões.

" ~aUidol~dlllgun.op«IoÇ6H,••utuI{lllU.~(OIp6elaa~DIIlóIl*Iuckl•••D~,dII.
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Notu .xpllcadvu rerennlu ao delllOllltrativo de emissão do real

oConIclho MoneWioNocional. confonne voto n"0I1199. aprovadoem28 dejaneiro

ABmiuIoMonetária AutorlZIldacstieatabelecldanoArogo 4" daquelalei.quediz:

, .:< ,:,- ~i~!~Y·JG"~G·~::~~. ":::;;:'~""; ~ '"o:....•• """".",'.,.m pll.d•• 11~ ." ,..,
tIS) ; lvtrlq.O'loMni..iAda ..~1 t.rrié'••ildoi ••klol .nrflnal da'plrlodo)
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(m Umite de crescilllCnto percenlUl1 nulo no quarto lrilllCltre de 1994para ao cmiul5ea de REAL no

ClIIICelto ampliado:

(1) limite de cl'C5CimentopiI'Io trimesue outubro-dc:r.cmbr0/904 de 13,33% (treze vergula trintac ln!I

por cento) para.. emlll!ies de REALsobre o saldode 30 da setembrode I~:

"OblezvlldoodiJpolto nos anip anteriores, o BancoCentral do BrasU devenlobedccer. no tocante

às emissões de Real, oIelUlnte:

2.

del999. utilizando. prerroptlva que lhe confereoartigo 3". § 4", inciso mdalei n" 9069. de 29.6.95.

alterou o pnrlmetro de vlnculaçaD entre a emissio do real e seu lastro em reservas internacionais.

pauando aadotar I paridade cambialconente,

Os melo. de pagamento. (MI), com refen!ncla na média do. saldos diários, apresentaram expanllo

deO,9%. atingindo RS 48.4bilh!iese acumulando crescimentode 13.6%em 12meses, EDueosseUl

componentes. os depósitos à vista apresenUU'Bm crescimentode 1,2% no mês c 7.4% em 12 meICI,

Relativamente ao papel moedaempoderdo público, registrou.se evolução mensal deO,3%, acumulando

crescimento de 24.1 %em 12 meses.

omultipücndor m<lnetárl<l manteve...C<lnstllnteem 1,23 nom!s defevereiro, como conJeqilenclada

estabilidade dos coeficientes de comportamento do p~bllco edos bancos.

osaldo mensal de final de período dos meios de pagamento. no conceito mais amplo (M4). alinliuas
472 bilhões. A expunsã<l de 1,9% verificada no mês f<li impulsi<lnadapelo crescimento de RS4.3

bilhlles (+2.2%) no estoque dos tirulos federais em poderdo p~blico não financeiro e pelaexpaoslo

de RS 5bllh!ies (+5.3%) de tilulos privados. Arelação M4JPffi manteve·se estável em 50.1 %.

(lD)nosulnlesuusegWlIlCS.obedecldooobjctivode_sumaestlbl1idadcdamoeda.apllllllllllÇlll

moncuIriada que trata o lll. 6" dasta Lei estimaráo. pcn:enrulisde altel'1lÇão das entilllSea de RIlAL

cmamboa os conccilOl mencionadol acima."

No lIIClIllO ArtiJlO4". emaeu t 2".1li cxpliclUldo queoConselho Moner.úloNacIonaI,

paralltendcraslWlÇ!iescxuaordlnárlu. poden\ IIUtorizaro BancoCcntral do Brasilaexcedercml/ll

209& (vinte porcento) OI vai"",s resulllntes dos percentuais prevlslOl.

3. AExpoalçaD de Motivos n" 206. de 30.6.94. aprovada pelo Exmo. Sr. Pnlsldcnteda

RcpI1b1ic. fixou OI crirMiOl aserem adotadoI pelo Conselho MoneWio Nacional nareauJameotaçJo

doacventuals ljllltel DOI 1Im1te.s do.mIuIoneceaúrilllparaatendcrcircLlllll1nClueJlClpelonala.

4. Emeonfonnidadecomo exprello no t4"do anii04"daLel n" 9.069. oVoloCMN

n'll4I94.quedeu<lrigemà ResoluçaD n" 2082. de 30.6.94.dlspós sobre osUmites de emillloc a

fonna de lastreamento da nova unidade do SistemaMonculrlo Brasileiro. detenninando que para
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efeito do cumprimento dos limites de emissões autorizadas o volunw de emissões realizadas será

apurado pela média dos saldos diários dabase monetária.

HEJiBAGEM Ng 484, DE 1999
(DO PODER EXl!CUTIVO)

i.ra é, 05 reais queesllo fora do BancoCentral do Brasil.

em espécie sobre depósitos à visla, mantidos pelo sistemabancário no BancoCentral do Brasil.

de tíW!os póblicos federais. bemcomo aos fmanciamentos tomados e doados pelo BancoCentralcom

lastro em Utulos de emissão do próprio BancoCentraldo Brasil e do Tesouro Nacional. O conjunto

dessas operações visaoconttoleda liquidez, aadministraÇão das taXas dejuros nocurtD prazoe ainda

a rolllgem dadívidapóblica rederal.

s.

6.

7.

8.

opapel-moedaemitidoé aunidade do SistemaMonetário Nacional emcimllaçW,

As reservas bancárias expressam 05 depósitos compulsórios, e possíveis excessos,

As operaç1ies comtiW!os federais referem-se aoresultado liquido das compnsevendas

As operações do setor externo rererem-se, principalmente. às comprase vendas de

Sub.ete à apreciaçAa d.o Congresso Nacional o ato constant d
Decreto de 6 de abril de 1999 que "Renova e o
:eLi~:~~~~~f:~~eaa de Radiodlfus40 Ltda., ;a~~n~:~~~~a~u;~~~~~~
Horizonte, Estado ~~n~~~ase~er~~:~. média, na cidadp. de Belo

(AS COI!IBSOES DE CUNCIA E TECNOLOGIA
IIlFORl!l.TICA; E DE CONSTITUIÇI.O E JUSTIÇA E DE'FEDig~N~i~~~O54 )~

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos termos ou artigo· 49, inciso ·XII. 'combinado ,om' o § 3;;io anigo 2!l• .di...

Constítuiçio Federal. submeto.à apreciaçio de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. o ato constante do Decreto de 6 de abril
de 1999, que "Renova a concess!o outorgada à Liberdade Emp""" de Radiodifusão LIda.. paro
explorar ...-viço de radiodifusão sonora em onda média, na cidad" de Belo Horizonte. Estado de
Minas Gerais".

moedaestrangeira pelo Banco Centraldo Brasil, as quais resultam dos movimentos deexportaÇão,

importação, pagamentos e recebimentos de serviços, e das entradas e saídas de recursos de origem

fmanceira. istoé, das apIicaçõesedosres~ dos investimentos de estrangeiros nos men:adoo financeiro

e de cnpitais, bem como dos rendimentos obtidos nessas aplicações.

Bmsilia. 12 de abril de 1999.

9. Asoperaçõescominstituições fmanceirasenglobamtodas as movimentações de reservas

monetárias entre o Bnnco Central e osistemafinanceiro, decorrentes do cumprimento de normas

reauJatórias estabelecidas pelo Conselho MonetárioNBciOll21, tais como:
-encaixes em espécie sobre depósitos de poupança:

- encaixes emespécie sobre fundos de investimento;

• assistênciafinanceira de liquidez:

_recolhimentos compulsórios sobre deficiências em aplicações de crédira rural; e

.. outras contas.

EM n' 44 IMe

Brasilia.la de março do 1999.

10. As operações doTesouro NaciOll21relletemos pagmnentos e recebin>::ntos de recursos

primáriosdoTesouro, não incluindo, porconseguinte, as operações comUW!os de emissão doTesouro.

Pordispositivo da Constituição - Artigo n° 164, § 3° ~ esses recursos devem estar depositados no

BancoCentraldo Brasil.

Aviso n' 411. C. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

8a:eIentissimo Senhor PRlsidente da República,

Submeto à consideração de VOlsa Excelâneta o indu50 Processo Administrativo rr'
507~O.~1~, em,que a Ub.erdade Em~sa de Rad!odifusão Ltda.. onglnanamente denominad,
R6dio MendlOnal de Mms Ge"u S.A, postenormente Radlo Pampulh!l S.A o Rádio Del Roy Ond;ls
Mtdias Ltda•• solicita renovação da concessão para explorar seMÇQ de radiodifusão sonora em onda
média. na cidade de Belo Honzonte, Estado de Minas GeraIs. Dutorgalja conforme Portana MVOP ~n~
182. de 8 de março de 1954. renovada, por dez anos, a partir de 11! de maIo de 1984. nos tennos do
Decreto ~ 90.422. de 8 de novembro de 1984, publicado no Diário Oficial da União em 9 segUinte.
cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991

Em 7 de abril de 1999. 2. Observo que o ato de outorga original está amparado juridicamente. considerando as
disposições contidas na Lei n' 5.785. do 23 do Junho de 1972. o no Decreto n' 88.066, de 26 de
janeiro de 1983. que a regulamentou, que consideram como deferidos os pedidos de renovação
requeridos na forma devida e não decididos ao ténnino do prazo ,je Vlgênoa da concessão ou
permissio, sendo, por iSSO, admitido o funcionamento precãno das estações, mesmo quando
expiradas as respecbVas outorgas.

Encaminho a .... Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República referente ao demonstrativo das emissões do Real correspondente ao mês de fevereiro de

1999, as razões delas determinantes e a posição das reoervas internacionais a elas vinculadas.

Atenciosamente,

Sn.VANO GIANNI
Chefe da Casa Civil

da Presidência da República, Interino

A.Sua Excelência o Senhor
DePutado UBIRATAN AGUIAR
~eenUrio da Câmara dos Deputados
BRAS -Dl·

3. Cem essas observações, lícito e concluir-s9 que a tlJnnlr.ação do prazo da outorga ou a
pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo. não detenninam. necessanamente, a extinção
do 'fllVJÇO prestado, poeumdo o procssso da renovação ser ulbmado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o ato correspondente devera assmalilr que a
l'8novaçio ocolllH'iÍ a partir de 1" de maio de 1994.

S. Nusa conformidade, e am observimcia ao que díspõem a Lei n2 5.785, de 1972, e seu
Regulamento, Decreto nl: 88.066, de 1983, submeto o assunto á sL'penor consleteração de Vossa
Exc8(imeia para decisio • submissão da mat&ria ao Congresso Nacional, em cumpnmento ao § 311 do
en. 223, da Cons1ituiçio.

Respeitosamente,

l~zll(
IME 'lI DA VEIGf

~stro e Es o das Coms lcaÇÕt!S

--'"
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DECRETO DE 6 DE ABRIL DE 1999 MENSAGEM No 493, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Renova a conce••ão outorgada iI Uberdade Empra5a de
RadiodiflJsio Ltda., para explorar s8l\'lÇD de radiodifusão
lOnOta. em onda mêdia, na cidade de Belo Horizonte.
Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBUCA. no uso das atribuiçós. que lhe conferem os arts. 84.
InclIO IV. e 223 de ConslittJlç.iio. e no. tennos do ar!. 6'. inciso I. do Decreto n' 88.066. de 26 de
laMlro da1gS3. e lando em vI'te o que conste do Processo AdminlSlrn_ n' 50710.000122194.

DECRETA:

AIt l' FICII ranovada. de acordo com o ar!. 33. § 3'. da Lei n' 4.117, de 27 de agosto
de 1ge21 per dez 1001, a partir de f;! de maio de 1994, a concessio da Uberdatfe Empresa de
Radlodlfudo LIda.• originariamente outorgada pela Portaria MVOP n'182. de 6 de março de 1954. iI
RjdJo MOlldlonal de Mines G....I. S.A. po.terionnente RildíO Pampulha S.A e Rildio Del Rey Ondas
M6d1as Lida., renovada peJo Decreto n' 90.422. de 6 de novambro de 1984. cujo pnlZo re.idual da
outorga f~ mantido confonn. Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem dIreito de
exduaMdade, leMço de radk>difUsão sonora em onda media, na cidade de Belo Horizonte. Estado
de MlnIs·Gtnls.

Parigrafo unlco. A exploraçio do serviço de radiodifusão. cuJa outorga e renovada per
eate OlCAllO, rager-u-i pelo Código BrasIleIro de Telecomumcações, leiS subseql,Jentes e seus
~loS.

Art. 2' Este ato somente pro'duzirá efeitos legaiS após deliberação do Congresso
Nacional, no. termos do § 3' do er!. 223 da Constituição.

Ar\. 3' Estl Decreto entra em Vigor na data de sua publicação.

BlIIslUo. 6 de abril de 1999; 178' da Independência e 111' da Repúbiica.

Su.bllete à apreciaçao do Congresso Nacional o ato constante .da
Portaria. n12 23, de 18 de março de 1999, que autoriza a
Prefeitura Municipal de CapinópolilJ a executar, pelo prazo ·de
dez anos, sem direito de exclusividade, r;erviço de radiodifusao
sonora ma freqüência modulada, na cidade de Capinõpolis, Estado
de Minas Gerais.

(AS COHISSOES DE CIIlNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇJl.O E
INFORl!Jl.TICA; E DE CONSTITUIÇJl.O E JUSTIÇA E DE REDAÇJl.O (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional?

Nos tennos do artigo 49. inciso xn. combinado com o § 311 do artigo 223. da

Constituiçã.o Federal. submeto à apreciação de Vossas Exceléncias. acompanhado de Exposiçio de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. o ato constante da Portaria ng 23, de 18
d. março d. 1999, que autoriza a Pr.r.itura Municipal d. Copinápolis a executar, peJo prazo d. dez

anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na
cidade de Capinópolis. Estado de Minas Gerais.

Brasília, 14 d. abril de i999.

L__ CL~-. _~. ~

EMn' 52 IMC

Exl:elenIí's1mo senhor Presidente de República.

Bruma. 7 da abril de 1999.

Avilo nO 482 • C. CiviL

Em 12 de obril de 1999.

Scubor Primeiro Secretário,

Encaminho aVo.... Excal*ncia o PlllCano Administrativo n' 63710.000141198. de
Intera.se da Prefeitura Municipal de Capinópolis. objeto de aufOlizaçio~ •....- serviço d.
radlodiflJlIç """"" em treqü6ncia modulada. na cidade do CapinópoIi•• Estedo de Minu_.

2. De acordo com o ar!. .,.. panigrofo único. do Regulamento dos Serviços d.
Rediodifu,io. aprovado pelo Decreto n' 52.795. d. 31 de outubro do 1ge3. as poslOa' jurídicas de
diroito P~b1ico interno t6m proferênCla para e oxecuçio dos serviço. de rediodifudo.

3. Cumpra ",..aliar quo o pO<1ldo .ncontra-se de"Ídamente in_ido. do lCOldo com a
ielllslaç.iio apik:ãvel, damonstrando possuir a entidade as quelificaçõos .xigldas poro o .xocuçio do
nrviço, o que me _vou a autorizá...la. nos termos da k1cluU Porta'ia.

4. Esdaroço quo. do acordo com o § 3' do art. 223 da Constitulçio. o ato do outorgo
somente prcduzini lfüos legaIS após deWberaçio do Congresso Nacional. P" onda solicito leí.
encaminhado o ..-ferido ato. acompanhado do proce.so acima mencionltdo. 'Eocominho o .... Secretaria M.nsag.m do Excelentíssimo Senhor Presid.nte da

RIpllblica na qual submete à spw:isçio do. Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 6 de

abril de 1999, quo I'CIIDva o conceulo outorgada à Liberdad. Empresa de Radiodifusão Lida., para
explorar oeM9<! de radiodifusão sonoro em onda média na cided. de Belo Horizonte, Estado d.

MiDII Getals.: I

Atenciosament••

Cc=~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe de Cass Civil
da Presldlnci, da República

"----

PORTARIA NR 23

Respeitosamente.

,DE 18 DE MAllCO DE 1991l.

A Sua Excelência o Sellbor
Depulado UBIRATAN AGUIAR
~Sccretário da Clmaro do. DepUlados

-DF.

O MlNIS7RO DE ES7AOO DAS COMUNICAÇOES. no UIO da suas attibuiç6es. nos
o tonnos do artigo 15. § 10. do R.gulamonro dos SOf\IÍço' de RadlodifusiD, lIjltD_O polo Deaolo n'
152.795. de 31 de outubro do 1953. com a nldaçio dade pelo Oecroto n' 2.108. do 24 de _ de
o 1996•• tendo em llista o _ con.... do Procasso Administrativo n' 53710.00014119ll. rolDlve

Art. 11 F'1Ca a PrefeItUra MunlCloal de Gapil'lÓpotis autortzada. exeartar. peJo prazo de
10 (Dez) anos. slIm direito da exduSMOaoe. S8I'VIÇQ de radtodifúsão sonora em freqU6nO:l modu1ada.
na adade de Capin6poJis. Estado de Minas GeraIs.

Art. 2' A expkmu;ào do seMÇQ de racuodifusio. cu}a autonzação é outorga:ia por esta
Portana. reger-SH pelo Código BraSileiro de Telecomunicações. leis ·subsaqüen&as e nus
regulamentos.
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Art: 3' Esta ato somente pl'tlduzini efeitos t.gaIS apôs dHberaçlo da CongrftIO
_.nos _ do § 3' do alUgO 223 da Cons1rluiçáo.

Art.... Esta Portana entr.l em"Vigor na diltll de sua pubUcaçio.

EM'" S3 IMC

Brasília, 09 de abril de 1999,

AviJo n' 492 • C. Civil.

.Em 14 de abril de 1999.

Senhor Primeiro Secretirio,

Encaminho. essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Vice--Presidentc
da República no exercício do, cargo de Presidente da Republica nl qual submete' IprecilÇio do

Coa....... Nacional o ato comtante da PortMia n' 23. de 18 de mazvo de 1999. que autoriza a
Prefeitura Municipal de ~lpinó1i5 à executar, peJo prazo de dez anos. sem direito de exclusividade.
oeMço de ndiodifuslo .ollllft em freqüência modulada, na cidade de Capin6poHs. Estado de

Minu<lonis.

AtencioumCDtc,

C=CCJa··~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da Casa Civil
d. Presidência da República

A Sua Excelência o S"1nhor
.Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primci{o Secretário da Câmara dos Deputados
BMSILJA·pF.

MIlNSAGEM NO 494, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Subaate l aprec~aÇao do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nQ 24, ,de 18 de -arço de 1999, que outorga penai••ao I
Pundaçlo Sara No.sa Terra, para executar, pelo prazo de dez
anoa, ._ direito de exclusividade, serviço de radiodifuslo
aonora .. fraqüAncia IDOdulada, com fins exclusiva.ente
educativa., na cidade de Araucária, Estado do Paraná.

(lS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAçaO E \
INFOIlIlATlCA; E DE COHSTITUIÇJ.O E JUSTIÇA E DE REDAçaO (ART, 54»)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49: inciso XU. combinado com o § 311 do artigo 223, da
Constituiçio Federal. submeto à ap,.ciaçio de Vossas Excelências. acompanhado de Exposiçio de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria n' 24. de 18

de março de 1999, que outorga penniSlio à Fundaçio Sa,. Nossa Terra, para executar. pelo prazo

ele dez 11101, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com f&DI exclusivamente educativos, na cidade de Araucária, Estado do Paraná.

E>a:olantissimo senhor Preaidanla da Rep~blica,

Encaminho a Voesa e-Iincia o Procasao Administrativo ri' 53000.001009195, de
interessa da Fundaçio sara Noeaa T8lTlI, objato da pennissio para executar a8lViço de
radiOdifudo sonora em freqOinda modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Ataucjria, ea_ do Para",l.

2. Da acordo com o art. 13, § 1', do Ragulamanto dos Sarviçoa da R~aio,
aprowdo pHl Dacrato ri' 52.7S5, da 31 da outubro da 1963, com a radaçAo do Dacrato ri'
2.108, de 24 de dezambro da 1996, niodopandará da aditai a OulolJl'l para oxecuçio dal8lVÍÇO
da radiodifuaio com fins axduaivamanta_a,

3. Cumpra resultar que o pedido ancontra-aa devidamente instruido, do acOldo com
a Iagialaçio aplicável, damonllrando possuir a entidade as qualificações oldgldas para a
execuçio do serviço. o que me levou • outorgar a permissio, nos termos da inclusa Portaria.

4. Eaclaraço quo, noa tannoa do § 3' do art. 223 da Conatituição. o ato do oulorga
somente produzirá efeitoa legais após dalibaraçio do CongraalO Nacional. para onda solicito
seja encaminhado o referido ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.

Respeitosamente,

A:)1~~~
~f~~':dasc~~s

PORTARIA 11' 24 • DE 18 DE MAIlCO DE 1!1119.

o~O DE ESTADO DAS COMUNlCAÇOES. no uso da suas atnbuIç6aa. a _
_ do artigo 6', § 2'. alínea -a', do Ragulamento dos SOMÇOs de RodiodKusio. a"""",do paio
Dacrato '" 52.795, da 31 da outubro da 1963. e artigo 13. § I', do ClllIdo Regulamento, com a
redaçIo do Decreto n' 2.108. de 24 de dezembro de 1996•• tendo em Vista o que consta do___vo ri' S3OOO,001081l195. ra_:

Art l' Outorgar pennilaio á Fun<laçio S.... Nossa Terra. para executar. pelo prazo do
dez anos. sem direrto de exctusavidade. lSeMÇO de radiodifusio sonora em freqüênCIa modulada. com
fina exduIkI.m.ute educatiVOs. na CIdade de Araucana. Estado do Paraoâ.

Art. ,.. A permissão ora outorgada reger~I.·j pelo Código BruilolfO de
T~I.'-tI subl8qúentes • MUS regufamentes. ~

Art 3' Eala pannissio somenla produz"" alertas lega" apó. doWboraçào do
Coagrauo Nadonat. noa hlnnoe do § 3' do art. 223 da Constituiçio.

Art. 4' Esta Penana entra em V!QOf na data de sua pUbMcação.

Aviso n~ 493 - C. Civil.

Em 14 de 'abril de 1999.

Senhor Primeiro Secretúio,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excclentissimo Senhor Vice-Presidente

da RqJública no exercicio do carso de p,.sidente de Republica na qual submete à apreciaçio do
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nll 24. de 18 de março de 1999, que outorga
penniuio à Fundaçio Sara Nos.. T~. para cxocutar, pelo prazo de dez anos. sem direito de
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exclusividade, serviço de radiodifudo IOI1Ora em freqOência modulada, com flUI cxcllllivamenle
educativos, na cidade de Araucária, Estado do Paranj.

Atenciosamente,

3, Eaclaraço que, nOl termos do § 3' do ar!. 223 da Constituiçio, o alo de lllflOVlIçilo
- produzinI _. lagai. após dalibMaçio do Congresso Nacional, pare onde solicito seja
--o~ ato, acompanhado do Procauo Adminis1rlllivo n' 53710.000138197, qUll lhe
deU ClfIgem.

RIspeitosamenle,

.c:=:r=C'u "-J-.
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chere da Casa Civil
da PresidCncia da República

• litro

PORTARIA N' 231

IAE~~.Es :~~Ls

• DE 17 DE novembroL1-1Dr>1E.....'..W0l8...--'----

A Sua Excelencia o Senhor
Dcpulldo UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.

HENSAGEl! NO 503. DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Sub..ete iIl apreciaçao do Congre..o Nacional o ato conetante da
Portaria nO 231. de 17 de nov_ro de 1998. que renove a
perllliseao outorllada iIl RAdio Cidade de Caratinlla Ltda.. para
explorar, sem direito de .xcluaividade, serviço de ra4toc1tfualo
eonora .. freqüincia aoduleda. na cidede de Ceratinlla. Estado de
Mina. Gerais.

(AS COHISSOES DE CIl!NCIA E TECNOLOGIA. COIIUHICAÇAO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (AIl'I'. 54))

. !icnllofCI Membros do Con_N&ciolIaI,

Nos termos do artigo 49,. inciso XD, combinado com o § 3' do artiJO 223, da
Constituiçilo Federal, submeto à aprcciaçilo de Vouas Excclênciu, lCompanhado de ExJlOliçio de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comwricaçõcs, o ato constante da Portaria n" 231, de 17

de novembro de 1998, que renova a pcrmisdo outorpda à Rádio Cidade de Caratinp LIda" pora
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifudo sonora em freqüência~ na
cidade de Caratinga, Estado de Minas Gerais",

\ Brasília, 19 de abril de 1999,

L;L---!L~
//

,/

EM'" 58 IMC

1IleIiiII, 1Jde abril de 1_.

SuIll.- •~ de Voua e-.... • _ PoIIIrie ... 231, de 17 de
nowmbro de 11lll8, pele qual foi renovedII • penniuIo "'*"lIede e Ridio CIcIade de CeIMlnge LIde"
pila PortIIriII ... 101, de 6 de maio de 1987, pubIiclIdII no Dl*Io 0fic:iaI ela UnliO am 7 aeguklle, 1*&
e>pIorar o HlVIço de radiodifudo lOllOra am freqütncie-... cidede de CereIinglI, ..- de
MlneaGareil.

2, Osó<glo.~_MiniIIirlo~.._o~.CClllIldorIIildo
o InIINIdo de acordo com • Iagisleçio apllciYII, o que _ ao dIfarimonlO do raquarimal*> de
renovaçIo.

. O MfNIS~O DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES, Interino, no uso de suas
alribulç6es~ O dlsposlo no ari. 6', inciso li, do Decreto'" 88.066, de 26 de janeiro de
1883,'lIndo em vrlia o que consta do Processo Administrativo'" 53710.000138197, resolve:

Art. l' Renovar, de acordo com o art. 33, § 3' da Lei'" 4.117, de 27 de agosto de
1962,. por dez anos, a partir de 7 de maio de 1997, a pennissi!io outorgada à Rádio Cidade de
~nga LIda" ~a Portaria n' 101, de 6 de maio de 1987, publicada no Diário Oficial da
UflIlo em 7 eelllJJnte, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
aonore em freq06ncia modulada, na cidade de Caratinga, Estado de Minas Gerais.

. Ar!. 2' A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por esta
=~-oe-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus

. Ar!. 3' Esle ato somente produzirá efeilos legais após deliberaçio do Congresso
Nacional, nos lermos do § 3' do art. 223 da Constituição.

Art. 4' Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

4~):~
JUAREZQU~~OS DO(ASCIMENTO

Em 19 de abril de 1999.

~r Primeiro Sccrctírio,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Vice-Presidente

da República no e~ercício do cargo de Pccsidente da República na q~I submete à apreciação do

COI1IfC1SO Nacional o ato constante da Portaria n'il 231. de 17 de novembro de 1998, que renova a

penniuIo outorgada à Rádio Cidade de' Caratinga Ltda,. para explorar serviço de ra~liodifusão

10lIOI'I em freqüência modulada, na cidade de Caratinga, Estado de Minas Gerais,

Atenciosamente.

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chere da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelcncia o Senhor
DcpUlldo UBIRATAN AGUIAR
Primeito Secretário da Câmara dos Deputados
BRASfLlA·DF.



Abril de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 20 16649

IIIIIIAGIH li. 50., DI 1999
(DO PODD IXICII'1'IVO)

.....te rec:i.çao do ConlIra..o II.cional o .to _tanta d.
tortari & 22., da 17 da __ro da 1998, _ r .........
,.raiHlo outo"".da ••"'io V_arda do V.la do Aço Ltda., par.
-.101'.r, _ dirai1:o de uc1ual..ldada, ..,...iÇO de rdiodifuaao
_a _ freqOlaci. IIOduladll, n. cidada da Ipatinga, latacJo da
Mi... Geraia.

lU (0111.... l1li: CIIIlCIA 1 TIECIIOLOGlA, COIllIIIICAÇIO ~\
I_TICA: 1l1li: COlIITITUIÇIO E JUSTIÇA 1 DE JlDAÇ10 (AIT. 5.))

........Monlbroodoc........., NacianaJ.

""" - do anil" 49. incilO XU. CDllIbinIdo ..... o § 3' do anil" 223. da
~ F........ suboncto à opreciaçio de V...... Excelinciu, lICOl1IpUhodo de Expociçlo de
................ MiaiSllo de Estado das Comunicaçllcs. o ato _ da Portaria o' 221. de 17
... .........., de Im, que ......... 1 permissio llUIorpda à JUdio Vansuanla do Valo do Aço LIda..
... ....... ...., dinito de exclusividade. serviço ele radiodifusio lOllOI'I em freqllênc:il
....,.., na cidade ele IpIlÍllp. Estado de MÍIIU Gerais".

M. 3' Etta alo _ ~ ar.ItoI legais ... dIiIleqçio do. Congrauo
NacionII. IlOl_ do S3' do art. 22S da ConslituiçIo.

M. "" EaIa PortIria _ "" vigor~ data da .... pubIIc:açIo.

Aviaoo' 503 -C. Civil.

Em 19 deollrilde 1999.

Senhor Primeiro Secrctirio.

Encaminho 1 .... SccnIIrIl M.....JClI1 do Excelent/ssimo SclIbor VOl'InidenU
da Rop6blica no exercício do CUJO de Presidente da RqMlI>Iica na qllOl oul>Inole à~ do
c.....- Naci<lnaJ o 110 cOllSlanle da Pottaril 0'221. de 17 de novembro ele Im, '1'11_ 1

permissIo 0Ul0rpda à Ridio VIIlI\lll'dn do Vale do Aço Lida.. para explorar. _ díIIÍIO de
exclusividade, oerviço de radiodifilllo __ "'" ficqlIincia lIlOCIuIada, na cidldo de 1pIliap.
Eslado de MÍIIU Gerais.

."n _
.,..

AlenCi_.

c:e~4'''' l
CLOVIS DE BAUOS CARVAUIO -,

Chefe da Casa Civil
da Preiidência da RqMlI>Iica

...... •~ V- e-làe • lncua Portno nO 221•• 17 de
--....,'".....fllI ....-...CIlIllIIDIda. R*IoVanguanII do V. do/viO
.............~ nO 51 de Z5 de~ de 1110. pulIic:ada no Dl*lo 0IIciaI ...UniIlI.,".
...... 1110. ,.....~ de~__ "" fr8qüinc:ia rnoduIada, na c:ldade de
...................0... .

Z. OI 6lIIM -..-. _ MlnlII6rio ~.. ... o pedido•
••11••,...0 lMWIdo de~ com'a logiIlaçIo ...... o ..... Javou 10~ do
.....fI~••--..cIo.

a. "" _ do S., do art. 22S da CclnIIIIulçIo. o .... da~
__ dIlIHIaçIo do Congrauo NKionII..... onde 1Illicilo"
IA. i a -..... do "-toAdnIlniIWIIl\o nO :ztI1lM.000ll3liIIl0.................

Relplila.......

JICIlnANAN' 221 .DE 17 DE oovellbro DE 1...

A Sua Exceléncia o Senhor
Depurado UBIRATAN AGUIAR
PrimriltSecmjrio da Câmarl dos Deputados
lRALIA.Df..

JllHIAGIll liA 50S, DI 1999
(DO POllIR IXICII'1'IVO)

• ..-.ta • apraci..çlo do Conqra..o IIaciOlla1 o ..to _.tanta do
Decrato da 14 da abril da 1999, _ ........... a COIIC••"" da
FuDdapao L'Uaraitaga para explorar a.,...i~o da radiodifualo
aanora _ onda II6dla, na cidacJe da 8U....ia, latado da GoUa· •

(18 COMISIOES DE CIIIlClA E 'l'ECIIOLOGIA, COlUIICAÇIO 1
IIIFOIIIIATlCA: li DE COIlSTlTUIÇIO E JUlI'1'IÇA E DE _çao (UT. 54))

SIIlhoraa Mem1xoa do CIlIIpSIO Nacional.

Nos termoI do artilO 49. incilO XU. combinado com o § 3' do anil" 223. da

CansliluiçIo federal. submeto à aprocial;io de Vossas Excalénciu, """"'l'I'lh de ExJlCllÍÇlO ele
Malivos do Senhor Ministro de Estado das Comlll1icaçloes. o ato _ do Doc:reto de .4 de

abril do! 1999. que "Renovl 1 COIICCISIo da fundaçlo L'Hcrmitap .,.. explorar seMço de
radiodilllslo_em onda média. na cidade de Sílvinia, EIbIdo de Goiás".

Bruma. 19 de abril ele 1999.
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Aviso n' SO 4 .. C. Civil.

Abril de 1999

Brasília. 13 de abril da 1999.

Senhor Primeiro Secretário,

Em 19 de abril de 1999.

ExceIenlissimo Senhor P,.sid_ da Repüblica.

Submeto à consideração de Vossa Excelincia o incluso Processo Administrativo
~ 53870.000380I94. em que a Rádio Rio V8IlI1elho de Sílvinia LIda. solici1a renovaçio da
concesslo pera explorar serviço da radiodifuslo sonora em onda mídie. na cidade da SilvlInla.
Estado de GoiiIs. outorgada confonne Decreto n' 90.906. de 5 de feYlll'lliro de 1985. cujo
con1tato de concesslo foi publiclldo no,DllÍrio Oficial da União de 28 de faverelro do mesmo ano.

2. Rass_ae que. no curso dos procedimentos da "'novação. foi autorizada a
transferincia direta da conceado para a Fundação L'H8IlI1Itage. conforme Decreto de 3 de
novembro de 1997, publicado no Diàrio Oftcial da Unlio do dia 4 subleqilente.

3. Observo que o alo de outorga original estil amparado juridicamente. considerando
as disposições contidas na Lei n' 5.785. de 23 de junho de 1972, e no Decreto n' 88.086. de 26
de janeilo de 1983, que a regulamentou. que consideram como deferidos os pedidoa de
ranovaçio requeridoa na forma devida e nio decididos ao tilrmino do prazo de vigincia da
concauio ou pannlssão. sando. por isso, admitido o funcionamento precârio das estações.
mesmo quando expiradas as respeetlV8l outorgas.

... Com essas observações. licito li! concluir-se que a terminação do prazo da outorga
ou. pendência d.e sua r6novaçio. a curto ou a longo prazo. não dElttlrtmnam, necesslnamente,
a extinçio do S81V1ÇO prestado. podendo o processo da renovação ser ultimado.

5. Em s.ndo renovada a outorga em apreço o ato correspondente deverã asstnalar
que a renovação ocorrerà a panir de 28 de fe_eiro de 1995.

6. Nelsa confonntdada. e em observincia ao que dispõe li Lei n' 5.785, de 1972, e
seu Regulamento, Decreto n' 88.066. de 1983, submeto o assunto a superior constderaçio de
VOlsa E.xceJina8 para decisão e submissão da mat.ria ao Congresso Naaonal, em
cumprimento ao § 3' do artigo 223 da Conat~ulçiio.

Respeitosamente,

Enesminho I eul Secretaril Menaogem do Excelentluimo Senhor Vice-Pres:,lente

de República no exercício do cargo de Presidente di Repllblics n. qUlI submete à Ipreciaç k do

Conareuo Nacional o ato constante do Decreto de 14 de abril de 1999, que renova. con'{>!,ljio
outorgada l Fund&çlo L'Hennitage, p~a explorar setviço de radiodifusio sonora em onda ·'.:.":.Jia,
na eidodc de Silvioi., Estado de Goiás.

Atenciosamente,

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da Cas. Civil
da Presidência da República

A Sua Excelencia () Senhor
DepUl.do UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secrefario da C~m:lra dos Deputados
BRASjLlA.DF,

INDlCAÇI.O n" 6, DE 1999
(DO SR. CARLOS DUNGA E OUTROS)

Sugex-e ao Poder ~xeeutivo, por intermédio da Secretaria de
Eatado de PlaneJamento e Avaliaçao a peraenincia
distribuiçlo de ceatas b6sicas nos E8tad~B do Horde.te. da.

(PUBLlQUJ:-SE. ENCAMINHE-SE)

DECRETO DE 14DE UMIL DE 1119

Senhor Secretário

Ronow. a concelliO da F\I\daçlo L'~ ""'"
axplorar serviço de ..-...o sonora Im ando lIIlÍdilI, na
_ deSi_. Estado de GoIlÍI.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚ6L1CA. no exereleio
do <:ar&<> de PRESIDENTE DA REPÚBlICA, no uso dOI atribuições quo lhe contorem os ans. 84.
inciso IV. a 223 da C<>nsIituic;io, I nos IIlmOs do art. 6', inciso I. do DoctoIO ~ 88.oes. da 2S da
jonoiro de 1ll1l3. I _ Im vista o quo consta do Prncolso Admin_ ~ 53870.lll1038llIi4.

DECRETA:

Ar!. l' F"1ClI_. da acordo com o ano 33. § 3' da l.ei ~ 4.117. de 27 de agosto da
1~. por diz anos, a p&rlir da 28 de fevereiro de 1995•• concalliO de FLnIoçIo L'Honnilago,
"'*"llOdo poIo DomIo ~ 1lO.QOll, de 5 de flVlllÍro de 1llS5, sondo lI*l1ido o prazo miduaI da
"'*>lga t<>nfonnl Decrolo de 10 de maio de 1991. para Ixplolar...... diroito de exclu_, serviço
de.-ruslo sonora am onde módia, na _ de Silvãnia, Estado di Goiôs,

Parôg<alo único. " oxploraçlo do serviço de radiodifuslo. Cllja outorga • renovada por
- DomIo, _ .... pelo Código Brasileiro de Telocomunicoçaas. Iots subsoqüonlas I NUS..-s,

Art. 2' Esta ato somente produzirá eleitos legais após deHberaçiio do Congresso
Nacional, nos tormos do § 3' do .r!. 223 da ConltiluiçiO.

Ar. 3' Este De....lo onIro om 'JiIlor na dlll de sua publicoc;lo.

Bralília, 14 de abril de 1999; 178' d.lndopendõl1Cll1111'da República,

Dirijo-me I V. Eu. para expor e reivindicar o seguinte:

. . I; Tendo conhec~~entodi decido do governo federal em extinguir o
Programe de dlSlrtblJlçio de cestas bislcas a familiu carentes.

• 2, Comid~ndo o' Nordeste brasileiro cm especial o aertio
no~no. ~ente ClSlJgsdo pela longa estiagem o que tem provOCldo UI1l2 d..
1IlII?~aecu dOi ultimos .nos. lev.ndo 0$ habillntes daquela "'gião a situlÇÃo de fome
e Dl1JC1l1 extremas.

. . . 3. Cons~e?,ndo ainda o 020$ que provocará tal medida. uma vez que
• dlStribtllçlo dessas cestas bUlcas vem 88r:'ntindo o minimo para os mais necessitados,
apelo veementemente a V. Ex-. pels nio extinção des.. Programe na região Nordeste.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1999

')-07-

tl'l2 ~

~ fN-'- '(V I
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
......................................................................................................................

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

......................................................................................................................
Capitulom

DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua
iniciativa exclusiva;

TI - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de
detenninado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de
iniciativa da Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento
escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso
Nacional.

INDICAÇ10 NR 119. DE 1999
(DO SR. AIRTON DIPP)

Sugere ao Poder Executivo, por intentédio do Ministério da
Agricultura e do Abasteciunto, realizar o credenci&llento do
BANCO DE CReDITO COOPERATIVO S.A. - BANSICIlEDI, para ac....r
dirat_ttl a. linhaa dtl crédito do PROIlAF tl do PROGER, Coa "
objetivo da repassar oc recursos diretaaante aOB .•eU8
a.sociados.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

ExceI8lltíssirno Senhor Ministro da Agrlcullura 11 do AblIItecimento:

Nos tennos do art. 113, inciso I, 11 § 1· do Regimento Inl8mo da
CAmara doa Deputados, venho a~ de V. Excel6ncia, sugerir o
credenclalMftlO do Banco Coopemlvo SIcNdl ll.A.. IlANSICREDI, 1*1I
_r dlNlanMnte Da recu~ do PRONAF e PROGER, com °objetivo de
Nfl8M&r Da recUI8<M .... prognlln. dlrwtamente _ produtorN ru,.~

atravM da Cooperativa de Cr6dIto, JlIlra atander a demanda exiatana.

É notória a importinclada egricultura rlIIIle lIlQlIlIIIlto do Pars. A
agricuIluJa 11I transfonnou na Ancora VIIfde do PflIno RaIII 80 conter a lIIjlinaI
in1lac:ionária, através da oflKta abundante de produtos lIQIicoIaa, que lI\IlÜlIlI _
lignificou o agraVllll\lllllo das dividas de muitoa HgIYlIIIltos da lIgricultura
brssilelnI.

Os agócUltoles tem IInfrentado uma grande dilieuldade em lICllIIlIr
OI~ obtidos atrávéa do FAT, nu linhas de cr6dito do PRONAF e do
PROGER, para o atendimento da demanda lIXÍlllIlIlta das Cooperativu de Cnidito,
que integram o aiatema SICREDI, IIbrangendo os Estados do Rio Grande do Sul,
Paral1ll, Mato Grouo 11 Mato Groaeo do Sul, num tolal de ~21 municípios, com
54.222 produIorea rurais aaaoclados.

CUmple salientar que o BANSICREDI atua prioriteri&'IllIIIt8 no
atendimento .ali paquenoa agricultores, que via de regra, tIIlCClIlQm.Ie aijjados do
lIaIAO a cnfKitlls bencários, lIIIlIII10 para finenciar á pmduçio 11m auaa
proprIedrodea familiares.

É bom deatacarmoa que a iNldimpl6ncia doallgricultorea que foIwn
bIneIicIedoa com I'IlCUIlIOlI doa Prona1' ti infilrior a 2% ( dOis ~), o qua
demonItra a Hriadade doa~ agricuItol'es em honrar_~.

Além do credenciamento do BANSICREDI pera acessar os recursos
do FAT, também 88 faz necessári!l a equalização dos encargos financeiros na
dIlatinaçlo de I'IlCUIlIOlI próprios pera financiamento agropecuário, como fonna de
viabilizara operacionalização das !IlJnsaçõe8 de crediticias, bem como, a altaração
da reaoIuçIo do Canaelho Monetário Nacional nO 2.193, emitida em 31 de agosto
de 1995, 8Illabelecendo O mesmo multiplicador dos demais Bancos Comerciais
JlIlI1I apuraçio do Patrimônio Liquido Exigido.

o atendimento do plelto ora apresentado, colaborará com a melhoria
das condições de vida, de centenas de milhares de famílias de agricultores que
pouuem como única fonte de renda, a exploração de suas propriedades.

Nunca é demais lembrar que quem produz alimentos pem encher a
mesa do povo brasileiro aio os agricultores que trabalham em regime familiar.

sala das sassões, em 31 de março de 1999.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Airton Dlpp)

Requer o envio de Indicaçlo ao
Ministro da Agricultura e do Abastecil1l8nto,
Franciaco S6rgio Turra, relativa ao
credenciamento do BANCO DE CRÉDITO
COOPERATIVO SÃ. • BANSICREDI, para
lICNUr dirwtal1l8nte as linhas de crédito do
PRONAF e do PROGER, com o objetivo de
rapauar os recursos dl~mente aos seus
_ociados.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regimento Interno da
CAmara doa Deputados, requeiro a Vossa Excelência, saja encaminhada ao
ExceIentfssimo Senhor Presidente da República a Indicação em anexo, sugerindo
o CI1ldenciamento imediato do BANCO DE CRÉDITO COOPERATIVO SA
BANSICREDI, para acessar os recursos do FAT, através das linhas de Crédito do
PRONAF 8 do PROGER, com o objetivo de ser repassado diretamente eos seus
auoc:iadoa.

Sala das Sessões, em 31 de março de 1999.

J1ii1Çk <&f!~.r-Airton Dlpp
o."utado Federal

~LEGISLAÇÃOCrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

RESOLUÇÃO N° 002193

DISPÕE SOBRE A CONSTITUiÇÃO E O
FUNCIONAMENTO DE BANCOS COMERCIAIS
COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE
COOPERATIVAS DE CRÉDITO.

o BANCO CENTRAL DO BRASIL, na fonna do art. 9. da Lei n° 4.595, de
31.12.64. torna público que o CONSELHO MONETARIO NACIONAL, em sessão
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realizada em 30.08.95, tendo em vista o disposto no art. 4°, incisos VI, VIII, XI, XIII e
XXXIII, da referida Lei, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nO 2.290, de
21.11.86, e nos arts. 88 e 103 da Lei n. 5.764, de 16.12.71,

RESOLVEU:

Art. 1°. Facultar a constituição de bancos comerciais com participação
exclusiva de cooperativas de crédito singulares, exceto as do tipo "luzzatti". e centrais.
bem como de federações e confederações de cooperativas de crédito.

Parágrafo único. Os bancos comerciais de que trata este artigo devem ser
constituídos sob a forma de sociedades anônimas fechadas, nos termos da Lei n. 6.404,
de 15.12.76.

Art. 2°. Na constituição de banco comercial mencionado no artigo anterior,
somente as pessoas juridicas controladoras devem publicar declaração de propósito e
comprovar capacidade econômica compatível com o empreendimento: nos'termos da
regulamentação em vigor.

Art. 3°. Os bancos comerciais de que trata esta Resolução:
I - devem fazer constar, obrigatoriamente, de sua denominação a expressão

"Banco Cooperativo";
11 - tem sua atuação restrita as Unidades da Federação em que situadas as

sedes das pessoas juridicas controladoras;
III - podem firmar convênio de prestação de serviços com cooperativas de

crédito localizadas em sua área de atuação;
IV - devem manter valor de patrimônio liquido ajustado compativel com o

grau de risco da estrutura de seus ativos, para os fins previstos na Resolução nO 2.099,
de 17.08.94, de acordo com a seguinte fórmula, consideradas as variáveis também
definidas no citado normativo: PLE = 0,15 (Apr) + 0,015 (SW).

Art. 4°. Aos bancos comerciais de que trata esta ResoluçãO são vedadas:
1 - a participação no capital social de instituições financeiras e demais

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;

li - a reailzação de operações de "swap" por conta de terceiros. -'!!;e
Art. 5°. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a baixar as normas e adotar

as medidas julgadas necessárias a execução do disposto nesta Resolução.
Art. 6°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7. Ficam revogados o art. 46 do Regulamento anexo a Resolução nO.

1.914 e a Circular nO. 2.143, ambas de 11.03.92.

Brasília, 31 agosto de 1995

Gustavo Jorge Laboissiere Loyola
Presidente

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo 1lI
DAS INDICAÇÕES

Art 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

administrativo ou de gestão. ou Oenvio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

TI - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões a~erca de determinado
assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéfia de iniciativa da Câmara

§ 1° Na hipótese do inciso 1 a indicação será objeto de requerimento escrito,
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

INDICAÇllO NO 128, DE 1999
(DO SR, JOS~ CARLOS VIEIRA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Justiça, a adoça0 de providências para determinaç:io aos
DETRAN I s, por lei federal, da obrigatoriedade de somente
~pedirem certificados ou transferências de veiculas adquiridos

por alie.naçao fiduciária -ou penhor mercantil após registro doa
contratos em. Títulos e Documentos, conforme previsto no art
129 da Lei n2 6.015, de 1973. •

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Prezado Ministro,

Cumprimentando-o cordialmenta, vanho mui respeitosamente a Sua
presença, em função dos problemas que estamos enfrentando com crescente taxa
de desemprego no país.

Com a Lei de gratuidade dos registros de nascimento e óbito, os cartórios
,ficaram aleijados sem ter alternativas para buscar receitas para custear as suas
despesas.

Com as turbulências que o pais passa, como o desemprego, saúde, área
social, etc., os cartórios também são obrigados a demitir funcionários.

Considerando nossa preocupação com o assunto, cremos que a alternativa
para os Cartórios sobreviverem a gratuidade seria a obrigatoriedade por Lei
Federal, que os DETRAN's só expedissem certificados de veículos ou
transleriincías, adquiridos por Alienação Fiduciária ou Penhor Mercantil, que
fossem os contratos primeiramente registrados em Tltulos e Documentos, conforme
prevê o Ar!. 129, incisos 5° e 7° da Lei 601S173, dos Registros Públicos.

Como esse Ministério, detém os conhecimentos dessa realidade, tanto da
necessidade do emprego. quanto dos problemas cartoriais, é que além de
enviarmos esta sugestão, gostaríamos de que o assunto merecesse a análise e
opinião de Vossa Excelência.

Requerimento N.o , de 1999.
(Do Senhor José Carlos Villlm)

Requ~r o envi~ de indicação ao Ministro da Justiça, Renan
Calheiros, relativa a obrigatoriedade por Lei Federal, que os
DETRAN's s6 expedissem certificados de veículos ou
transferências, adquiridos por Alienação Fiduciária ou Penhor
Mercantil, que fossem os contratos primeiramente registrados em
Títulos e Documentos, conforme prevê o Art. 129, incisos SO e 70
da Lei 6015173, dos Registros Públicos.

Senhor Presidente,

. Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 113, parágrafo 1°, do
Regimento Interno, que seja encaminhada ao Ministro da Justiça Senhor Renan
Calheiros, a anexa indicaçllo, relativa a relativa a obrigatoriedade 'por Lei Federal
que o~ DETRAN's s6 expedissem certificados de veiculos ou transferências'
a~quí~ldos por Alienação Fiduciária ou Penhor Mercantil, que fossem os contrato~
primeiramente regis~rados em Títulos e Documentos, conforme prevê o Art. 129,
mClsos SO e 7° da Le. 6015173, dos Registros Públicos.

Sala das Sessões, em 17 de março de 1999.

D_i~2~(PMC)
"'-l

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI DE REGISTROS PÚBLICOS
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o CONGRESSO NACIONAL d.,=etll:

III - conslderar o sexo, & idade, a cor, cu situaçio

fUliliar como variável caterminante para fins de %WIlUneraçlo,

fOI:lllaç1o profisS1onal e oportunidaeles ele a.cansio

profi••10nal;

IV - ~gir atestado ou exame de qualquer natureza

para canprovac;:i.o dã e.terilidade ou gravidez, na ad:missiC) ou

pez:manincia no .mprego;

V - vedar o ace.so ou adotar critérios sUbjetivos

para deferimento ào inscrição ou aprovação em· concu~sos. .cn

.apres.. pri.vadas ou na adnu.nistraçi.o pública., Ml função ela

sexo, idade, cor, si. tuação fuu.liár ou estado de gravidez:

Art. 1 8
- t ~do, ressalvadas as disposições

1eg&15 dest1nadas a corr1q1r aa diator;5es que afetam o ac••so

da mulhar ao mercado ela tn.balh~ e cartas eapecificidaelas

eatabelecidas nos acorelos trabalhistas:

1 - 'publicar ou fazar publicar anúncio de empraqo no

qual haja ref.rinCl& ao sexo, à idade, à cor ou situaçio

:familiar, .alvo quando a n.tur~za da atividade a ser exercida,

p6blica • notoriamente a.sim o exi~ir:

II - recusar emprego, prcmoç1o ou motivar a dispen••

do trabalho, _ razio de sexo, idade, cor, situação familiar

ou e.tado ela qrav1c!az, salvo quando a natureza da atividade

••ja notária e publica:.nte incOll\P&tivel;

funcionárias, por parte de empraçadore.. ou prapostos.

Parágrafo únl.co... - O 'd1sposto neste artigo não obsta

a .do95o ele med1das temporárias que v:is~ ao estabeleci.mento

da. politicas de i9U&ldada entre homens e mulheres, em

particular .s que se destl.nam a corrigir as distorções que

afetam & _ formação profissl.onal, o acesso ao ~reqo ê as

concliç:õe. gera1s de trabalho ela mulher.

Art. 2 8
- É qarant1da às ~r.gadas ou funcionár1&S,

durante a qravidCI:z, smn preJuizo do salár10 • dema1s dirtu.tos:

I - transferênc:.a de função. quando a5 condições de

saúde o exigirem, assegurado o retorno à função .nt.~iorment.

exercida, logo apás o retorno ao trabalho;

II - dispa".... do horir10 ele trabalho pelo tUlpO

neca••ário para a rea.11zação de, no min1mO, 6 (seis) consultas

midicaa e dema18 exames compiemantare••

Art. 3° - Os empregadores, p~licos oó prJ.V1ldos,

f1cam pro1bidos da oferecer sel:V1ÇQs c!a aconselhamento ou

plaMIjamento familiar, devendo •••as a.ções ser executadas pelo

Zatado, atravi. do Si.tema Único de Saúde, ou outro que venha

a .er of.recido pelo E.tl>do com o _.mo propó.ito,

Parigrafo único A pe••oa juridica podari

ut:11izar-.e .da .e=>.;:o. ela acon.elhamento ou pl...ej_nto

~Ulili.r pre.~doa por enticlacles não incorporadas ao Si.t....

ónioc da saúda, descia que e.ta. .ejam c:reclanCJ.ada. nos

con••lho. da ••úda da respect1va juri.sdiç1o.

Art. 4° - t nUla a dispen.a do tn.balhaclor quando

decorrente elo .juiz&1Iento de aç10 com funclalllento na violaçlo

elo. principio. de igualclacle profi.••10nal e de oportunidade

entre h_a e JllUlhere•.

Art. So - o. cur.o. da ~O%Wlção de lIlio-de-obra,

lliniat:'ado. ~r inatituíç6aa governamentais, pe~oa próprios

....I:eqaclora. ou por qualquer outro órgão ela en.ino

p&'O~~..~onal~z.nte, aio obria.doa • oferecer vaga•.para ambos

OI lexol.

.mpregadas ounasintJ.maar.V~5ta.VI

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

LEI N° 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

D1SP<JE SOBRE OS REGISTROS PÚBLICOS E DÁ
OUTRAS PROVIDJO:NCIAS,

Titulo IV
DAS PROPOSrç<JES

lIUU'1'IMIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI NR 382-D, DI
111111, que "Dl.pOa .obre o .ee..o ao ..eroado de trabalho •
detoeraina outor.. providlncia.".

(AlI COlII110llS DÉ .SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA; DE TRABALHO, DI '\
AllMINIlSTlAÇlO 11: SIRVIÇO POBLICO; B: DE CONSTI'rllIÇ10 I JUSTIÇA I "
DI RIDAÇ10 (AIl'r. 54))

CapitulollI
DAS INDICAÇÕES

PROJETO DE liEI N° 382-E, DE 1991

CAPÍTULO I
Das Atribuições

TíruLOIV
Do Registro de Titulos e Documentos

Art 129 - Estão sujeitos a registro, no Registro de Titulos e Documentos, para
surtir efeitos em relação a terceiros:

I) os Contratos de locação de prédios, sem prejuizo do disposto no art167, I, 3;
2) os documentos decorrentes de depósitos, ou de cauções feitos em garantia de

cumprimento de obrigações contratuais, ainda que em separado dos respectivos
instrumentos;

3) as cartas de fiança, em geral, feitas por instrumento particular, seja qual for a
natureza do comprom,isso !lar elas abonado:

4) Os contratos de locaçilo de serviços não atribuidos a outras repartições;
5) os contratos de compra e venda em prestações, com reserva de dominio ou não,

qualqw:r que seja Íl foniJa de que se revi~tarn, os de alienação ou de promessas de
venda referentes a·~ns móveis e os de alienação fiduciária;

6) todos oS: documentos de procedência estrangeira, acompanhados das
respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados,
do Distrito t:'e4eral, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juizo
ou tribunal;

7) as quitações, recibos e contratos de compra e venda de automóveis, bem como
o penhor destes, qualquer que seja a forma que revistam;

8) os atos administrativos expedidos para cumprimento de decisões judiciais, sem
trânsito em julgado, pelas quais for determinada a entrega, peJas alfândegas e mesas de
renda, de bens e mercadorias procedentes do Exterior;

9) os Instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de subrogação e de dação
em pagamento.

..... f • ••••• •• ••••• •••••••••••• .

Art. 113. Indicaç!o é a proposiçllo através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoç!o de providancia, a realização de ato

administrativo ou de gesl4o, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

TI - sugere a manifestaçfto de uma ou mais Comissões acerca de determinado
UIlDIto, visando a elaboraçlo de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara

§ I" Na hipótese do inciso I a indicllÇ!o sera objeto de requerimento escrito,
_achado pelo PreJidente e publicado no DilÍTio do Congresso Nacional.



16654 Terça~feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1999

TÍTIJLom
Das Nomw Espeçiais de Tutela do Trabalho

SEÇÃO V
Da Proteção à Maternidade

§ 2" O Podar Executivo regulamentará _ 60

(aessenta) dias da publicação dasu 1e1 a constitu1ção e

funcionamento do Fundo menC10nado no caput.

Art. 13 - Eata lei entra _ vigor na data da aua

publicaçio .

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contririo.

DECRETO-LEI N- 5.452 DE 01 DE MAIO DE 1943

SEÇÃO I
Da Duração e Condições do Trabalho

SEÇÃO IV
Dos Métodos e Locais de Trabalho

"LlGJ&LAç.\O ClI'ADA ANEXADA RI..A
cooanI:NAÇÃODE:IST1lJlOSLEGlSLATIV06_CeIlI"

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

CAPÍ11JLom
Da Proteção do Trabalho da Mulher

CÂMAAA OOS DEPUTADOS, arda ma10 de 19P6.

..4prova Q Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 390 • Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço
que demande o emprego de força muscular superior a 20 (vinte) quilos para
o traba1ho contínuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos para o trabalho ocasional.

PlrÇrafo único. Nio está compreendida na dctcrminaçio deste
artigo a remoção de material fcita por impulsio ou traçio de vagonetes
sobre trilhos, de carros de mio ou quatsquer aparelhos mecânicos.

~ 373 -,A~ nonnal de trabaIhp da mulher será de 8 (oito)
horas diárias, exceto no~ casos para os quais for fixada duração inferior.

............................................................................................................................

..........................................................................................................................

.............................................................................................................................

. .

••••..•••....• ......••..••••••••••••••••••••••••••••••••••h ••............................................_ ••••••••••••••••~••.

Fica criado o Fundo de Capeci taçioArt. 12

Art. 8° - A fiscalização da execução desta lei, o

proces.o de si tuação de .seus ~nfratores , os recursos e a

cobrança das multas rager-se-ão pelo d2sposto no Titulo ~I da

Conaolidação das Le1S do Trabalho - CLT.

Art. 9° - Cada infràção do d1SPOStO nesta lei ••rá

punida com mul ta admJ.nis:~rativa de cJ.nco vazes o valor do

maior 5&1ár3.0 pago pelo emprfilgadcr, elevada em cinqu..nta por

cento em camo de re2ncidénc1a.

Parigrafo único - Na hJ.pótese prev1.sta no inciso IV

do art. l°, a multa será 2gual ao dobro da prev1.sta no caput,

eleV3da em 50% a cada re1nc1.dênc1.a.

Art. 10 - A PQssoa ,uridica podará assoc1ar-.. a

entidades de fo~ç:i.o profiss1.onal, soc1edades civis,

sociedades cooperativas, órgãos e ent1.dades públ.1cal ou

entidades sJ.ndicais, bem como firmar convênios para o

dasenvolv1.manto de açõQs conjuntas, VJ.sando a axaeuç:io ela

proJetos relat1.vos ao incQnt2vo ao trabalho da mulher.

Art. 11 O d1.sposto nesta ~e~ apl1.ca-sQ aos

trabalhadores urbanos Q rura1.s, ai J.ncluiócs os que .e
candidatam ou ocupam cargos, emprQgos ou !unções públicas em

empresas pr1.vadas, 6rgãos públiCOS Q ent1dades da

administração 1ndireta, inclUSive fundações públicas, bem como

qua~squer empresas sob controle direto ou 1ndireto do poder

público.

5 3 8
- O cancelamento ou suspensio de contrato ou

conVênio nio acarretará qualquer direito por perte da

contratada, para efeito de inden1zação ou cobertura da gastos

ou inveat.imentos efetuados.

Art. 7" - As _resas com mau da 100 (e:-)

eIIlPregados de ambos os sexos deveria manter programas

especi.ais de incentivos e aperfeiçoamento profissional da

mio-da-obra .

suspenderio oU cancelarão .o. • contratoa • oa

celebrados COlll eapresas que se enquadra"., nas

IMncionadas no caput: daste art1go, sol:>

responsabilidade funcional das chefias.

Art. 6" - Os órgãos e entidades da admin1straçio

pública ~o celeD11lrio contratos 0tt, convênios da qualquer

••pécie com. empr.sas, instituições e empregador•• ~ geral que

~ro~nte pratiqu_ discr1minação contra _re<;l&do do

• exo feminino.

S 1" - A vedaçio a que se refere o caput: daste

artigo ••t.nde-.. °ia in.ti.tuiçõea financeiras ofici.aia,

relativam.nte s contratos da IIIIIprQstunos e financiamento.

S 2" - Os órgios " "ntidades da administraçio

pública menc.2.onadc.s no c:aput a nc:> parágrafo anterior

único;

IV - de dotações do Orçamento da Un1ão.

disponJ.b11idades, em part1cular, Q dq seu patrJ.mônio, QIft

geral;

II de contr~buições e doações, inclusive da

1nst1tu1ções estrange2ras e ~nternaC10na1S;

Art. 392 • É proibido o ttabalho da mulher grávida no período de 4
(quatro) semanas antes e 8 (~ito) semanas depois do parto.

• bt.392 com ndaçao dadapelo DeC7'ltô-!'i n" 229. de 28/02'1967.

§ }o Para os fins preVistos neste artigo, o início do afastamento da
empregada de seu trabalho será dctcnninado por atestado médico nos
termos do art.375, o qual deverá ser visado pela empresa.

• § 1"com redaç40 dadapelo Detnto-J.i n"229. d.28/021967.

§ 2° Em casos excepcionais, os períodos de repouso antes e depois do
parto poderão ser aumentados de mais 2 (duas) semanas cada UIP, mediante
atestado médico, na forma do § lO. .

• § 2" comr~ dadapelo De;"'"o-J.i n" 229. de 28.'02 1967.

§ 3° Em caso de parto antecipado, a mulher terá sempre direito às 12
(doze) ~cmanas previstas neste artigo.

• § 3'com roJaçi.lo dada".10 DeCt"llo-J./ n"229. "d. 28'021967.

deaplicaçioprodutodorrI

Profiss1onal da Mulher, V1.neulado ao Ministério do Trabalho,

sob g"atão par>. tária do Poder Público e de entidadea da

repr"sentação da rnulh"r.

S 10 - O Fundo lMInc1onado no caput: seri finanCiado

com recursos provenientes:

I - das multas previstas no Art. 9° e seu parágrafo



Abril de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira20 16655

. -
§ 4· Em casos excepciooais, mediante atestado médico, na forma do

§ I·, é permitido à mulher grávida mudar de funçIo.
• i 4'.-rtdaç40_pIloDccroto-l,i n' 219. de 28'02-/967.

SEÇÃO vI
Das Penalidades

Art. 401 • Pela inüaçIo de qualquer dispositivo deste Capi1ulo, será
imposta 10 emprcpdor a multa de 2 (dois) a 20 (vinte) valores-dc
refer&lcia rqioaais, aplicada pelas Delegacias Regionais do TrabIlbo ou
por autoridades que CXCI'ÇIDl fimções·delapdas.

" Nt401 a.~etlll(i"...!A1 ,,'7.8$$, d614fJOiJ939.
§ 1· Apenalidade scrhelllprc aplicada no grau míximo:
a) se ficar apundo o empreJO de IIl1Íficio ou simuJaçio para fraudar 8

aplicIçIo dol dispoIitivos deIt.e Capitulo;
b) nos CIIOI de reiJlcid&lcia. •

f ~O pocesso DI vcrI1icaçio das infra96cs, bem como na aplicaçlo
li cobI-.ça du multas, será o pnviIto no titulo "Do Processo de Multas
AcfIaiJIiItratiy", observadas as disposições deste artigo.

..........................................................................................................................
SubltUulivo do StllIdo ao Projeto de Lei da
CimIra D" 29, de 1996 (PL 382, de 1991. na
c... de orip), que "insere Da CllllIO\idaçio
das Leis do TnbI\bo, teJrU sobre o acesso da
lII1IIber lO mercado de trabaIbo e dá outras
provideIlcias."

oC...,...., Nulo.al dec:ma:

Ali. J' A CllIIIOiidaçio dú Leis do Traba\bo, aprovada pelo Decmo-Lei
D" 5.452, de I' de maio de 1943. passa I viaorar amscida das selUiDres alterações:

"Scçio I
Da Daraçio. Colldlç6el do Traballto e d. DiJerimlDlÇio CODIra " Mulher

An. 373·A. Rersalvadas u disposições 1ep/5 destiDadu a corrigir
as distorções que afelam o aeesso da lDII1her ao'mercado de trabaIbo e
_ especificidades estabelecidas POI acordos 1Rbalhi1lU, é vedado:

I • publicar ou fazer publicar anlincio de empreao no qua1 hlJl
ráeriDcia ao rexo. à idade. à cor cJÚ situaçJo familiar. salvo qlWldo "
_ da atividade a ser exercida. pública e IIOIOriameI!lC uaim o
exiIir;

1\ - recusar emprqo, .procqpçio ou motivar a dispensa do
nbIIIao. em ruio de sexo. idade. cor. siluaçio fl/Jllliar ou estado de
pavidcz, salvo quando a DalUmI da atividade seja lIOIÓIia e
~ incoalpaIvel;

m•COIISidcrar o _o. a idade, I cor ou situaçio familiar como
VIriáveI dclerminalIle pm liDs de reIIlllIIeToIÇi, fnrmaçio profissiona1
coponwüdades de lICCIISio Il"'fissioDal;

IV • exiP' ateIlado OU exame. de qualquer llI11U'eZ8, para
CClIIIJII'CMIÇi de esterilidade OU gravidez, na admiSIio ou permaII!Dcia
DOempreaG;

V - impedir O acesso OU adotar critérios subjetivos para
deferiJDeDCo de inIcriçio OU aprovaçio em CODCUl'SOS, em empresas
privadas, em razio de sexo, idade, cor, situaçio fimiliar ou estado de
pavídez;

VI • proceder o empregador ou preposto a reviStas íntimas nas
emprepdu ou fimcionárias.

ParáJrafo único. O disposto neste aniao não obsta a adoção de
medidas temporÍriIS que visem ao estabelecimento das políticas de
ipaldldc entre homens e mulheres, em particular as que se destinam a
corriJir as distorções que afetam a formaçio profissional, o acesso ao
emprego e as condições gerais de.trabalho da mulher."

"Art. 390-A. É nula a dispensa-do trabalhador quando decorrente do
ajuizamento de ação com fundamento na violação dos princípios de
igualdade profissional e de oportunidade entre homens e mulheres.

Art. 39O·B. As vagas. dos. cursos de formação de mão-de-obra,
ministrados por instituições governamentais: pelos próprios
empregadores ou por qualquer outro órgão de ensino profissionalizante,
serão oferecidas aos empregados de ambos os sexos.

Art. 39O-C. As empresas com mais de cem empregados, de ambos os
sexos, deverão manter programas especiais de incentivos e
aperfeiçoamento profissional da mão-de-obra.

Art. 39O·D. O rompimento da relação de trabalho por ato
discriminatório, faculta ao empregado optar entre:

I - a readmissão com ressarcimento integral de todo o período de
afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas,
corrigidas monetariamente, acrescidas dos juros legais;

n - a percepção, em dobro, da remuneração do período de
afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais.

Art. 39O-E. A pessoa jurídica poderá associar·se a entidade de
fonnação profisssional, sociedades civis, sociedades cooperativlS,
órgãos e entidades públicas ou ci:iticlades sindicais, bem como firmar
convênios para o desenvolvimento de ações conjuntas, visando à
execução de projetos relativos ao incentivo ao trabalho da mulher."

"Art. 392 .
§ 4° É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do

salário e demais direitos:" (NR)

"I - transferência de função, quando as condições de lI6de o
exigirem, assegurado o retomo à fimção anteriozmente exercida, Joio
após o retomo ao trabalho;

n-dispensa do horário de traba1ho.pelo tempo necessário para a
realização de, no mínimo, seis CODBU1tas médicas e demais exameI
complementares."

"Art. 401-A. Constituem crime as seguintes práticas
discriminatórias:

I - a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, dec\araçio
ou -qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de
gravidez;'

n-a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa do emprepdor,
que configurem:

a) indução ou instigamento à esterilização gcilética;

b)-promoção do controle de natalidade, assim não CODSidcrado o
oferecimento de serviços e. pe aconselhamento ou planejamento
familiar, realizados através de instituições públicas ou privadas,
submetidas às nonnas do Sistema Único de Saúde (SUS):

Pena - detenção de um a dois anos, e.multa.

Parágrafo único. São sujeitos ativos do crime a que se refere este
artigo:

I - a pessoa fisica empregadora;

_.lI - o representante legal do empregador, como defini90 Da

legislação trabalhista;

m - o dirigente, direto ou por delegação, de órgios públicos e
entidades das administrações públicas direta, indireta e fundacional de
qualquer dOs Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

Art. - 401-B. Sem prejuízo do pÍ'cscrito no artigo anterior, 05

infratores dos arts. 373-A, 390-A, 390-B, 390-C, 39O-D, 392, § 4°,
desta Consolidação, sujeitam-se às seguintes cominações:
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I . multa administtativa de dez vezes o valor do maior salário
PIlO pelo empregador, elevado em cinqüenta por cento em caso de
reiDcidêucia; _

D • proibiçio de obter empréstimo ou fin.ncillDCDto junto a
iMIi1uiç6eI fiDIDceiru oficiaia."
ArL r EstaLei entra em viJOf na data de sua publicaçio.

s..do Federal. em I/ de dezembro de 1998

SINOPSE

IDENl1FICAÇÃO
N\lWEJl0 NA OIUGEM: PI•. 00332 1991 PROJETO DE L'El (CO)
ORGÃO DE OIUGEM : CAMARA DOS DEPUTADOS 2003 1991
SENADO: PLC 00029 1996
CAMAlA: PL. 00312 1991

At1fOR DEPUTADO:RITACAMATA PMDB ES
EMENTA DI$PÕE SOBRE o ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO E DETERMINA

OU11lAS PIlOVIDENCIAS.
DESPACHO INICIAL

($f) COMISSÃO DE ASSumOS SOCIAIS (CAS)
($f) COM. CONsrntlIÇÁO E JUSTIÇA (CCJ)

I'I.OPOS-ANEXADAS
PLS 00147 1995

ULTIMA ÁçÃO
»oICD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
14121998 (Sf) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)

ENCAMINHADO A SSEXP.
ENCAMINHADO A

: ($f) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 14 12 1998
TlAMlTAÇÀO

09 os 1996 ($f) P1.ENAIUO (PLEN)
LEJTUItA.

09 OS 1996 (SfHdESA DIRETORA
DESPACHO AS CAS E CC!.
DSF 10 OS PAG 7769.

nos 1996 (Sf) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAlS (CAS)
RELATOR SEN EM1LIA FERNANDES.

19 OI 1996 (Sf) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAJS (CAS)
PA.lECB. SEN EM1LIA"FERNANDES. FAVOIlAVEL.

I' OI 19M (SF) CONJSSÃO DE ASStlNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELO RELATOl. COM PAUCEJt"fAVORAVEL AOPllOJETO.

14 os J9f1 (Sf) CONJSSÀo DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
CONCEDIDA VISTA A SENMARLUCE PINTO.

04 06 1997 ($f) COtdIS$Ào DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELA SEN ldARLUCE PINTO SEM MANIfESTAÇÕES SOBRE
AMAl'DIA.

04 06 1997 ($f) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
AO SACP COM DE5TJNo A SSCLS. PAIlA ATENDER UQUERJMENTO
DE 'BAMITAÇÃO CONJUNTA.

os 06 1997 ($f) SEllVlço J)E APOIO COMISSÕES PBMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

os 06 1997 ($f) PLENAIJO (PLEN)
LEm1RA IlQ. 317. DA SEN MARLUCE PINTO. SOUCITANDO A
nAMlTAÇÃOCONJUNTACOMOPLSooI471995.
DSF0606PAG 10962. .

0506 1997' (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (Sf) (SSCLS)
AGUAJU>ANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 387. DE TRAMITAÇÃO
CONJUNTA).

1206 1997 (Sf) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA A SESSÃO DELIBERATIVA ORDINARIA DO DIA
\I J)E JUNHO DE 1997. (RQ. 317).

11061997 (Sf)PLENAJUO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNlCO (!tQ. 387. DE
'BAMITAÇÃO CONJUNTA).

)106 1997 (SI') PLENAlUO (PLEN)

VOTAÇÃO APROVADO O RQ. 387.
18061997 (SF)PLENAJUO (PLEN)

A MATERIA PASSA A TRAMITAR EM CONJUNTO COM O PLS 00147
1995. DEVENDO IR A CAS E. DEPOIS A CC!.

1806 1997 (SF) MESA DIRETORÃ - .
DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES.
DSF 1906 PAG 11844.

1906 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RETORNA A CAS JUNTO COM O PLS 00147 1995. COM O QUAL
TIlAMITA EM CONJUNTO.

24061997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
RECEBIDO NESTE ORGÁO EM 24 DE JUNHO DE 1997.

25 06 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
RELATOR. SEN EMIuA FERNANDES, TIlAMITANDO EM CONJUNTO
COM O PLS 00147 1995.

03 03 1998 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)

. ~~=~~~%=o~.=gg~~6~CER
APRESENTA.

I I 03 1998 (Sf) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
A COMISSÃO APROVA O PARECER DO RELATOR FAVORAVEL AO
Aôi'RéJli:tO.NA FORMA DO SUBSTITUTIVO QUE APRESENTA.

12031998 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (Sf) (SSCLS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 12 DE MARÇO DE 1998.

1203 1998 (SF) SUBSEC, COORO. LEGISLATIVA (Sf) (SSCLS)
JUNTEI COPIA DA LEGISLAvÃO CITADA NO PARECER.----- .

12 03.199&..(SF). SUBSJ;C,-CÇlORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)

~
AO SACP. COM DESTINO ACC!. CONFORME

DESPACH DA PRESIDENCIA.
1203 1991 ($f) VIço DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES

ENCAMINHADO A CCJ.
1203 1998 ($f) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)

RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 12 DE MARÇO DE 1998.
25 03 1998 (Sf) COM. CONSTITUIÇÃO E JUsnÇA (CCJ)

RELATOR. SEN PEDRO SIMON.
06 05 1998 (Sf) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)

DEVOLVIDA PELO RELATOR. SEN PEDRO SIMON. ESTANDO A
MATERIA EM CONDIÇÕES DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO
DA COMISSÃO. (TRAMITAEMCONJUNTOCOMOPLSooI47 1995).

28 10 1991 (SF) COM. CONsn:ruIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ANEXADO AS FOLHAS 52 A 62. PARECER DA COMISSÃO PELA
APROVAÇÃO DA MATERIA NA FORMA DO SUBSnnmvO 1- Cc] E.
PELA PREJUDIClAUDADE DO PLS 00147 1995.

03 11 1998 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

10 11 1998 (SF) SECRETARIA GERAL DA MESA (SGM)
ANEXEI. AS FLS. 63. o OF. SF 876. DE 09 11 98. DO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL AO SEN PEDRO SIMON, RELATOR
DO PLC 029196 NA CAS. SOUCITANDO A ADEQUAÇÃO DO TEXTO
DO PROJETO AOS TERMOS DA LCP 95. DE 1998.

1011 1998 (Sf) SECRETARIA GERAL DA MESA (5OM)
ENCAMINHADO AO GABlNETEDO SEN PEDRO SIMON.

02121998 (Sf) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO NESTE OR.GÃO. EM 02 DE DEZEMBRO DE 1998.

0212199& (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATlVA(SF) (SSCLS)
JUNTADA COPIA DA LEGISLAÇÃO CITADA NOS PARECERES DA CAS
E CO, QUE NÃO CONSTA DOS AVULSOS DA PRESENTE MATERIA.
DE FLS. 70 A 74.

04 12 1998 (SF) PLENAJUO (PLEN)
LêITURA PARECERES 644 • CAS E 645 - CO. DEVENDO A
MATERIA FICAR SOBRE A MESA PELO PRAZO DE 05 (CINCO)
SESSÕES ORDINARlAS PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS.
(TRAMITANDO EM CONJUNTO COM O PLS 00147 1995).
DSF05 12PAG 17866 A 17904.

07121998 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS: 08 12 A 14 1298.

08 12 1998 (Sf) PLENAJUO (PLEN)
LEmJR.A E APROVAÇÃO DO RQ. 606. DE AUTORIA DOS UDERES.
DE URGENCIA - ART. 336. 'B'. DO REGIMENTO INTERNO,
DEVENDO A MATERIA SER INCLUIDA EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO
DO SEGUNDO DIA um. SUBS~UENTE. (TRAMITANDO EM CONJUNTO
COM O PLS 00147 1995).
DSF0912PAG 18134.

1012 1998 (SF) PLENAJUO lPLEN}
1000 INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TIJRNO UNlCO (EM
REGIME DE URGENCIA - ART. 336. 'D'. DO REGIMENTO
INTERNO - TRAMITANDO EM CONJUNTO COM O PLS 001471995).

10 12 1998 (Sf) PLENAJUO (PLEN)
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1000 DISCUSSÃO ENCEUADA. A!'OS IlSA1DAPALAVM ASEN
ENILIA FERNANDES.

la 12 199. (SF) PLENAlUO (PLEN)
1000 VOTAÇÃO A1'ROVAOO O SI 'Bsmunvo (EMEIIOA 2. CCll.
NOS muos 00 AOENDO.FIe' SIlO PItElUOICAOOS ononrro E
A EMENDA I • CAS (SUBsnnrnvO), EO PLS 001471995. COM
O QUAL nAMlTA EM CONJUNTO.

la 12199. (SF)MESADIRETOM
1000 DESPACHO A COIR. PARA A REDAÇÃO DO VENCIDO PARA o
TlJR1'IO SUPLEMENTAIt.

la 12 199. (SF) PLENARlO (PLENl
1000 LEl11JItAPARECER 67'· COIR. OFERECENDO AREOAÇÃO DO
VENCIDO PARA O TURNO StJPLEMENrAlt. DO SllllS11TUllVO DO
SENADO, RELATOR SEN LUCIOIO PORTE1l.A.

10 12 l~~~~~~.g,~A, SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.
la 121991 (SF) PLENAlllO {PLENl

1000 VOTACÃO APROVADA A Il.EDAÇÃO DO VENCIDO.
10 12 1991 (SF) MESA DIRETORA

1000 DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF I1I2PAG

la 12 1991 (SF) SOBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PROCEDIDA A REVISÃO DA REDAÇÃO FINAL DO VENCIDO.
(FLS. 77 AlI).

1012 1991 (SF) SOBSEC. COOIlD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMJNIIADO A SUBSECRETARIA DE EXI'EDIENlE.

11 12 1991 (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENIE (SF)(SSEXP)
0905 RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 11 DE DEZEMBRO DE 1991.

14 12 1991 (SF) SOBSECRETARIA DO EXPEDIENIE (SF)(SSEXP)
ENCAMJNIIADO A SSCLS, PARA REVISÃO DOS AUTOORAFOS.

14 12 1991 (SF) SOBSEC. COORO. LEGlSLATIVA(SF) (SSCLS)
PROCEDIDA A REVISÃO 005 AUTOGRAFOS. FLS. 12 A 14. . j

14 12 1991 À cÀMARA DOS DEPUTADOS COM O OfíCIo SFIN" ..(,íJ!I..o{/. fi

Oficio nO IOv~ (SF)

Senhor Primeiró-Secfetário.

Comunico a Vossa Excel!ncia que o 5eaIdo Federal aprovou,
em revisão, nos tennos do. substitutivo em anexo. o Projeto de Lei da Cimara UO 29, de 1996

(pL. u" 382 de 1991. na Casa de origem), que "insere na Consolidlçio das Leis do TrabIIho,
zearu sobre o aceuo da mulher ao mercado de trabalho e dá 0lIIraS providê:Dcias", que In

encaminho, para apreciação dessa Casa.
Em anexo, restituo um dos autógrafos do projeto originário.

Senado Federal. em /4' de dezembro de 1998

:;~
Senador Ronaldo Cunha L1ma

Primeiro-Secretário

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretírio da Câmara dos Depullldos
jbsl.

PROJETO DE LEI N° 610-A, DE 1995
(Do Sr. Humberto COIta)

o Congr_o Nacional cltcrm:

Art. 1" A tatem~ de crime que astiVer ameaçaclll 11m
·dIrallo I proteçlo e ao lIPolo do ~.tado, qIIIIndo requerido pela autOlldlclt que
prelldt o Inqujrlto policJal ou pelo repreHnlante do MIniINfIo Plllllico.

Art. :ze A prolaçlo e o apolo poclem cOIlIiItir, enlre 0lÃ'0I
melOl, na mudança de retkl!ncia plfa outra IocaNdade, lnduIIve plfa o .xterIor,
b.m como na oblençlo de uma .egunda identidade, HIIdo-I1e fornecidos os
documentos necessIIIos.

Art. 3" CaIO nIo pOSlll prover o pr6plto lWtento, a
tlllt.munha far. jus a uma peMIo.

Art. 4" Se for obIlgada a aIlendonar o .mprego. o VInc:Ulo
empregaI/cio 1UbIIItIfi. 8ft que cesse a neceuidllde de se escondtr.

F'ngrato llntco. O tampo em que l'tasternunl1l ficou ilnpedIIM
~ eomplrecer ao trabalho serl contido para todos os tina de direito. indIiIIVt PIfI
ajjóiiIIIadomt,-dtvendo as conl1lbulçlln prft'ldtncllrlal .....m~ pelo l!tlId

Aif. -p se -.. tMlenll.ma ·.ou lnfllrmInIe -ror criInÇlI ou
1doleSc1nte. HIII tsludos 1110 poderio urlrUrrornpklol.· .

AÍt... Todas la medldn de proteçlo estandtlll-H I f81n..
de IllItemunha.

M.,. esta lei entra em vigor na dita dilUa pubkaçlo.

Art... ftevogam-H llS diepoIIçlln em contrIrlo.

JUS11F1CAÇAo

Os criminosos IImpre li V81em do expecllente de~..
tatemunha. de NUS aIos no lnIUlto de ftclfem Impunes.

Mormente 19ora, com o Iumentll. CleHllfreado do crImt
organizado, tam rllnado a mais absolUta "lei do 1lIencio". Os que _m dtAftI.la
logo .m IIglMda. do exterminados como ellIgo e para .Irvlrlm de exemplo aoi
delMil.

A proteçlo que o &tallo tem dlIpensado ft llOUCIS
\alernuntlls que ainda li dispOem a colaborar com a JUltiçI 1110 alo Incazn •
tomem I _ vida um verdadeiro inferno. A testemunha passa a Nr uma verdadeira
vtIImI.

Para minorar tal Iltuaçlo aprlHlllamos o pr...... prOjafo de
lei, com.ndo com o apoio dos ilustres Pare. para a sua Iprovaçlo.

Sala das Sesa6ea, em:' " de ' de 1tIS

/
.._.U" ". \. -r _ i ,-"

Deputado HUMBERTO COSTA

ReconIldero o detplcllo lnIcIII dIcto lO PL.8tM!l.
para lXlÜ' a COInIsllo de TI'IllIII1O de AIlrnilIIIrIçIo
e SIlVIÇo PIltJIco. Oft*.se 10 RIquIlwl~, .....
.~. ~.

".';'11
0

,,,. +'~-

Dispõe sobre proteção à testemunha de crime e clã outras providencias. Pendente de
pareceres das Comissões de Seguridade Social e Famílie; de Finanças e Tributaçio; e
de Constituição e Justiça e de Redação. .

0IIci0 na. 3131115 aras/lia, 28 de H/eIIlbto de 11185.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11_ Projatos apensados: nOs. 1.348195,4.264198 e 3.599-6, de 1997.

Senhor Prelidente

Em conformidade com o art. 141, cio Regimento Interno, comunico a
V.Exa. que esta Comildo, em reunião ordinária reali2.da no dia 20.09.95, lIll
manlfeltou pela incompetência de apreciar o Projeto de L.* fi" l!1Q1l15 • do Sr.
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Humberlo C0Sf6 - que "dispõe sobre proteção à testemunha de crime e dá outras
providIncias".

Solicito que sejam tomadas as devidas providências.

Atenciosamente,

./';.j _ ............ , se ::ec~ssari6, as despesas básicas para a
digna s:::brev:vência das ~essoas protegidas çelc Sistema, ai.
a obtenç~c, se fer- o case, de ~cupaÇao profissicnal;

VII) estabelecer esquema de proteçâo permanente das
pessoas ?rc~egidas, através de 6rga.os pr6p-=-ics, e:xclu!1va
mente ~os ~ocais indicados na· detisao q~e deferir sua
inclus30 n::: Sistema;

o requerimento poderâ ser formulado
se necessário, por .seu rllpresentante leqal

~ependerá de requerimento do interessado ao Ministro da
Justiça.:

V!II i assegurar at:endimen~c :aédico-hcspi:alar, além de
assi5~ênc:c- social 9 psico16gica, ~uando necessários, às
pessoas prot.egidas pele S:stema;

ingresso no Sistema Nacional de
e Testemunnas de :::!rações Penais,

Art. 4° O
~roteç.!io às Vitimas

S 3° A decis!c de exclus.!ie de Sistema. por
infrigência ao disposto no art. BO desta Lei, s,rá precedida
de ihfo~açào ao Juiz responsável pele ?~ocessç quando
tratar-se de matéria me tramitaç.!io no judic~ário.

IX) conduzir e acompanhar as pesseas protegidas a ~odos

os ~t~s procedimentais e processuais.

Parágrafo Único. Constitui crime, pun:vel CCl\\ a ano.
de detençAo, revelar ou auxiliar na 10ca;.izaçAo de pessoa.
que estejam sob proteç.!io do Sistema de Nacional de Proteçlo
ás Vitimas e Testemunnas de Infrações ~enais.

S 1°
pessoalmente ou,
ou responsável.

S 2° Compete privativamen~e ao Minis~ro da
Justiça _. decidir acerca da necessidade, oportunidade e
conveniên~ia do inaresso ou exclusão do interessado no
Sistema, sendo necessário ·a oco=::-ência de :::01:1vo relevante
jevidamente.justificado na nipOtese de exc;'us!o.

A SUa Excelência o senhor
Deputado LUIs EDUARDO
DO. PteSidente da Câmara dos Deputadós
N.ESTA

Cria o Sistema Nacional de Proteção às Vítimas e Te!

~emunhas de Infracões Penais.

PROJETO DE LEI N° 1.348, DE 1995
(Do Sr.Sergio Arouca)

IAPENSE-AE AO PROJETO DE LEI 119 610/95)

o CONGRESSO NACIONAL jecreta:

Art. : o rica criado c Sisterr.a :'lacional de
Prcteçao às Vitimas e Testemunhas de lr.frações ?enais, com c
objetivo de assegurar, por prazo indeterminadc, a incolt:
midade· !isica e moral das pessoas mencionadas no .artigo 2~

desta Lei, abrangendo, inclusive, a gara~tia às reinstalaçào
dessas pessoas em outra lo~alidade.

Parágrafo Único. A execuç.!io das medidas de proteç.!io e
garantias previstas no Sistema criado por e~ta Lei será
realizada por órgaos federais, com c auxilio, quando
solicitado, por órgãos de governos estaduais.

Art. 2° Terão direito à proteç~o :::::: E.stado t.odas
as pessoas que t.enham conhecimento de fatos rela=icnados :~o:-.

a prát.ica de ilegalidades e que, en: razão aõ revelaçao dos
mesmos, ~m procedimento investigatór~o administrativo O~

policial, o~ ainda em processo judicial, indepenaentemente da
jurisdiçao, possam vir a sofrer, sofrera~, ou esteja~

sofrendo, com fundadas razOes ou comprovadartente, violência
ou ameaça de mal grave e injusto, à sua própria integridade
fisica ou moral, de seus familiares, inç:fep~::de:::.emente do
grau de parentesco e relaçao de afínidaas, ::; àe seus
responsáveis lega1s, cu ainda de pessoas que ~:va~ sob a dua
dependência econOmica.

Art. 3° Cabe aos responsáveis pel~ Sistema Nacio-
nal de Proteçâo às Vitimas e Testemunhas d~ Ir.:ra;Oes Penais,
na forma do regulamento:

1) rr.an~er o mais comple~o sigilc acerca da identificaçAo
pessoal e da localizaç&o óe todos aqueles que :orern inclcidos
Toe Sistema.:

Art. 5° u requerimento a que s: refere o artigo
anterior serà encaminhado pela Chefia do Ministério POblico,
aCCl\\panhado de breve relatório sobre os fatos e das
providências já adotadas, opinando pelo deferimento, ou nao,
do requeri~ento.

Parágrafo Único. O Ministério POblice, nos casos de
urgência, sempre através de suas respecti"as chefias. poderá
determinar a aplicaç.!iÇl da., proteç.!io prevista nesta Lei, até
manifestaç.!io definitiva do Ministro da Justiça, promovendo,
quando for o caso, pelo 6rg.!io com atribuiç.!io, a prod!lçlio
antecipada de provas.

Art. 6° Quando a au~oridade, el:'o procedimento
investigat6rio ou judicial, tomar ciência de que, qualquer
das pessoas enumeradas no artigo 2° desta Lei pretende
ingressar no Sistema, deverá, de imediato, encaminhá-la ao
Ministério POblico.

Art. 7° Compete ao Ministro da Justiça coordena:;
o Sistema :-lacional de Proteç.!io ás Vitimas e Testemunhas de
Infrações 'penais, zelando especialmente pelo integral·
cumprimento do artigo 3° desta Lei, e adotando todas as
medidas cabiveis e necessárias para sua efetiva execuçao. ~

Art. 8° Os interessados no ingresse no Sistema
serAo responsáveis, civil e criminalmente, pelas suas
declarações e dever.!io·expressamente concordar em'seguir ~odas
as instruçOes, recoméndações e determina~oes e~nadas das
autoridades oompetentes, sob pena de exclusuo do S~stema.

!r: rê~_::·Je:', :a50 ::ecessâ:::'~ t:':ao :.:-gc se~a possivel,
as ?ess:>aa. ::.=ote;:'das ;:a:a ~,,,::t~::: :~ca:', ai~'::a :::;,ue. d.iverso
jaq~e:e =~~g ~=: ~=at:~a~a 5 :~fra;à~ pena~;

........ ! a.:ornoda::, :empcra=iamen:s, ~s prc:egidos pelo
Sls:ema, .:as= necessáric ~ :ao ~ogo seja p~ssivel, observado
Co :.:.c':'sc ;.nter:'~r, em imóvel aprcr;r:.adc, que ofereça
cond~;tes j: =cupaçAo e ~abitabi~idade;

:v~ ~:o~cve~ c t~ansp~=~e ~:: mobi::á::'c, :'~d~mentária e
peq~e::os ;erter.ces, :~disper.sáve~s à' :n$~alaçâo da
residênc:â, provisória C~ pe~manente, das ~esscas protegidas
pele Z:'st.e~.a;

·l' t:::::ssibil:..'~ar, se :1ecessári::, aos prc':.o::!qidos pelo
Siso:.eh',P, =- ~btençAo 'ie ::'~'Jpaçãc ~rofissionai ::.es":.inada ao
a~endimentc ~e s~as r.ecess:dades bási=as;

Art. 9° As pe!lSoas protegidas pele .Sistema, alllm
dos direitcs decor~entes do artigo 3° dé5~ã Lel, em caS~ de
prisAo de qualquer natureza, perrnanecerAo separadas dos
demais presos ou condenados.

Art. 10 A UniAo destinará os recursos necesHrios
a implementaç.!io, execuçAo'e manutençao do Sistemij Nacional de
Proteç.!io às Vitimas e Testemunhas de Infrações Penais.

Art. 11 A. UniÃo. o Distrito Federal, os Estados-
membros e os Municipios, poderAo celebrar convênios, acordos,
lljustes e demais instrumentos indispens(iveis destinados li
impiementaç.!io. execuçAo e ~nutenç.!io do Sistema, sem pr.ju~zo

de outras 'providências nece~sárias.
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Art.. 12 Será promovida, por todos os entes
politicos referidos no artigo anterior. ampla campanha
informativa oara a divulgaçao deste Slstema Nacional de
Proteçao às Vitimas e Testemunhas de Infraç6es Penais, de
modo a conscientizar a populaçao sobre a, lmportância da
pahicipaçaó e as responsabilidades de toda a sociedade no
combate à criminalidade.

Art. 3° - O Programa somente atenderá as vitimas sobreviventes e
testemunhas que assim o desejarem, com expressa anuência da pessoa
protegida, ou de seu representante legal, com vinculação ás restrições de
segurança e demais medidas pelo Programa.

§ 1° O Programa é extensivo. independentemente de grau de parentesco,
aos parentes e familiares das·vllímas sobreviventes e testemunhas.

Art. 13 Esta Lei entrará em vigor na data da sua
publicaçao, devendo ser regulamentada .no prazo de lBO (cento
e oitenta) dias a contar de sua vigêncla.

Art. 14 Revogam-se as disposiç6es em contrário.

§ 2° O descumprimento, por parte da pessoa protegida, das normas e
medidas previstas no Programa elide a responsabilidade do Estado.

Art. 4° - Será assegurado, minimamente, às pessoas que se vincularem ao
Programa:

1- Abrigo em imóveis que possuam área de ocupação adequada á prática
de atividades laborativas, educacionais e de lazer;

o senc':':r.ent.o je i:;,ségurança pessoal :'las ,grandes =idades
te~ :evado m~i~os cidadaos a mudar sua residência para outras
cidades de j"enor porte, julgando que são aparer..r.arnente menos
ir.t::anquil;;s.

Além desse fato grave - o reconhec~mento da incapacidade
dos governes em oferecer segurança pública nos grandes
cen'::-O$ urbanos, - .outra questaO tem ~harnado a atençlo de
todcs n6s: ~uitos cidadaos têm sido vitimas de ameaças
diversas, :':lclusi-ve risco de vida, simplesmente ,por terem
tidc o infCSrtú\)io de cor.hecer elou presenclar fatos
rela=ic~aáos ~cm a prática de :nfraçOes penais.

A conic~ação dessas duas situações ~em =esu::ado na
':"rnp:oS;ner.::aç~:::~ peles c:-imincsós, da pclitica do ~il~~cio. Os
cictao.aos paflsam a ter receio em colaborar na e ..ucloaçào de
fatcs i~egais com medo de ~epresálias. O Estado :em sido
impctente para prestar se~urança a esses cidadaos.

Em vista desse fato julgamos imperioso adotar no Brasil
um Sistema de Proteçao às Vitimas e Testemunhas de !~fraçOes

Penais, a partir de experiências existentes ~m outros paises,
de modo que a Uniao, os Estados e os Municipios possa~ atuar,
coordenados pela primeira. garantindo segurança a todos
aqueles que se disponham a colaborar na elucida;ao de
situações criminosas. Essa garan~ia estende-se aos familiares
que possam ser alvo de idêntica ameaça.

Esse projeto-de-lei fel elaborado a part~r de uma
propcsta elaberada pele l~inistérie Público de Estadc :lo Rio
de Janeiro, na gestac de Dr. Hamilt.on Carvalhido,
procurador-Géral de Justiça do Estado.

s.J. das SeJSÕeJ, em 7 de dezembro de 1995.

~1Irz:::-
Deputado SERGIO~~

PROJETO DE LEI N° 4.264, DE 1998
(Do Sr. João Cóser)

Cria o Programa de Proteçlo âs Viti.as e Teste.unhas de
Infrações Penais.

(APEH8E-SE AO PROJETO DE LEI N2 610" DE 1995)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1°- Fica OPoder Executivo autorizado a cnar o Programa Nacional de
Proleçio às Vitimas e Testemunhas de Infrações Penais.

Art. 2" - Constitui objetivo do Programa impedir ameaças e atentados
contra a integridade fisica e psicol6gica das vítimas sobnlviventes e
testemunhas de Infrações Penais, que estejam sendo coagidas ou expostas a
grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação policial ou com o
pro<:esso criminal.

n- Assistência social, méaica, psicológica e educacional.

IIJ - Assistência financeira, cujo teto será fixado em ato normativo do
Conselho responsável peja direção do programa.

Art. 5° - A localização dos imóveis referidos no artigo anterior serão
mantidos em sigilo, e a divuigação, por qualquer meio, da localização destes
imóveis, constitui-se crime contra a administração da justiça.

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a destinar imóveis de
propriedade da União, que apresentem as condições especificadas no art. 4°
para uso no Programa de Proteção ás Vítimas e Testemunhas de Infrações
Penais.

Art. 7" - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar com os Estados
Membros, Distrito Federal. Municípios e organizações não governamentais,
conv6nios. acordos, ajustes ou outros instrumentos jurídicos, para a execução do
Prográína.

Art. BO - O programa será coordenado por um Conselho, com
responsabilidades normativas e administrativas, composto por representantes
cios órgios de segurança pública. Ministério Público e Poder Judiciário.

Art, 9" - O Programa poderá abrigar pessoas de outra nacionalidade.
desde que residei1tes em tenilório nacional, a o julgamento da Infração seja de
compet6ncia da Justiça brasileira.

Art. 10 - O endereçO das pessoas vinculadas ao Programa. nos
rapectivos inquéritos e processos judiciais seni o do Governo Federal, ou do

Governo Estadual, do Distrito Federal ou Município, quando se verificar a
execuçiio do Programa conforme 0, previsto no art.So.

Art. 11 - Os recursos financeiros á execução do Programa constarão da
Lei Orçamentária Anual.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional ao
orçamento vigente no ano em que se fizer publicar a Lei obJelivando a
implantação inicial do Pl'O\!rama.

Art. 13 - Esta Lei será regulamentada em 60 dias, pelo Poder Executivo,

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário,

Justificativa

Todos os governantes. invariavelmente, apresentam a segurança
pública como uma de suas prioridades. E não só não se encontra soluções.
como se observa, ano após ano, o crescimento nos indices de vioiéncia, ao
ponto de o Brasil ser levado ao réus na Comissão Interamericana de Direitos
Humanos da OEA,

O senso comum, empiricamente evidencia a força fisica, a
brutalidade. Assim, o povo conta histórias, narra fatos em sua crueza quotidiana:
dos pais contra os filhos; do marido contra a esposa; das gangues de rua; dos
policiais contra a população. E se auto - protege das mais variadas formas: do
muro com pregos ao linchamento, Ao Estado, então, segundo determinada visão
teórica, emerge corno o único ente capaz de manter a ordem e a paz social, A
este é dado a autorização de manter homens armados para, legalmente, fazer
uso da força e coibir qualquer ruptura na ordem estabelecida.

Quotidianamente, os jornais estampam o aumento da violência,
principalmente nos grandes centros urbanos. E.' não raro, os caso ficam
inlOlúveis, ou se tem dificuldades de proceder a apuração dos fatos e da autoria,
Logo chama a atenção o fato das vitimas ou testemunhas simplesmente
recusarem-se a prester a deVida ajuda aos agentes públicos. A morte ou o medo
são, normalmente" as causas do silêncio. O crime, desta forma se perpetua e
aumenta mais ainda a impotência do Estado. Para COmbater este óbice, o Estadn
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do Espfrito, com a edição da Lei N" 5.375/97, de iniciativa do deputado Cláudio
Vereza, encontra-se na vanguarda. Do nosso ponto ele vista urge, em nível
nacional, que também seja editada uma Lei com o mesmo escopo, criando um

,programa de proteção às vitimas e testemunhas de infreÇÕ8s penais. Baseando
nos, então, na experiência legislativa capixaba, é que propomos este projeto de
lei à consideração do Congresso Nacional.

Importa reconhecer' que, enquanto tivermos uma sociedade cujo
modelo de desenvolvimento baseia7se na exclusão e concentraÇllo da renda, e
cujos valores estão centrados apenas no mercado, a tendência é o dê a'.violência
aumentar. Temos consciência de que a proposta que apresentamos é apenas
um contributo limitado ao combate à violência, mas de fundamental importãncia
para que possamos um dia termos de fato paz social, e ver a dignidade humana
efetivamente respeitada,

SA~AS SESSÕES, em / 1-00 março ele 1998.

",,"'~CáS8R
Dtllro. nos lmll<lS d. Ilt. 105, PIrilJaf. Ú..... do 1lICD, •
~ du sepJilles proporiç4eJ: PL'I: 231195,
1221J!15. 1222195, 1223195, 1224195. 1476196. ll!94196.
187196. 2194196, 7ZJ!J196. 2261196. 3347197, .Q64f98,

=-:'7&'98, 4389198. 4427198.~~.

.•.z.D q,zL.9.~. J~~, .• .•_. I ..

REQUERIMENTO
(Do Sr. Joio Coser)

Requer o desarquivamento de
proposições.

senhor Presidente,

Nos termos do art. 105, parágrafo Único, do
Regimento Intemo da Camara dos Deputados, requeiro a V. Exa. o
desarquivamento dos projetos de lei a seguir relacionsdos, que são de minha
autoria:

PL N" 0238, de 1995
PL N· 1.221, de 1995
PL N° 1.222, de 1995
PL N· 1.223, de 1995
PL N· 1.224, de 1995
Pl. N° 1.478, de 1996
PL N" 1.694, de 1996
PL N" 1.897, de 1996
PL N" 2.194, de1996
PL N" 2.229, de 1996
PL N· 2.261, de1996
PL N" 3.347, de 1997
PL N· 4.264, de 1998
PL N" 4.372, de 1998
PL N· 4.378, de 1998
PL N· 4.389, de 1998
PL N· 4.427, de 1998

PEC N° 0313, de 1996
PEC N" 0355, de 1996

PROJETO DE LEI N!! 3.599-B, DE 1997
( Do Poder Executivo)

MENSAGEMN" 997197

Estabelece ncxma. para a OllJllnização e a manutenção de programa. especiais de
praIeçia • vilimas '" a testem.unhas ameaçadas e institui o Programa Fedefal de
Assisl6ncia a Vitimas " a Testemunha. Ameaçada.; tenda parecer da Comissia de

, FilllltlÇP e Tlibulação, pela adequação fin.nceira e orçamenlália. Penelenle de perecer
da Comisslio de Canstiluiçiio e Justiça e de Redação.

SUMÁRIO

I- Projeto inicial

11- N. Comiuia de DiteiIcs Humanos (em 8.U<fl6ncia) - subsidias {.r!. 32 XVI dI'
- ralItório. augeslIlec-.pelo R_ ' , .
• tamlo de recebimento de sugesll5ea
-lUbIIldioo ofe,..adoI pela Comiuio

111· Na Comiuia de F'1OIl1Ç8S" TributaçIo:
-lonnode~ de emendas
- ........ do Reletor
- pelllClll' da Comisslo

o CONGRESSO NACIONAl:. dec:aa:

An. li As modidu de, JlC'*Çio' ttIqIlOridu pC< viámu ou por tcllaII8lIlIs
~=- que 00lljam 0=0~ ou aposlII a!""" _ em nzID de llCIIobcR
..... a iDYeRipçia poIi<:bI ou cem o proccao crimíIIII_ pr-.lu pela Uoao, ptlosEIlIIloI. e
DiIlrilo Fedrnl, na imIliIo das rapocâvu c:oiIIpaêoc;u, na fanIla de__ . . . .com__ dispotiçixs destaLá. apICIIIS ClIJIIIID<

§ li A U1iIo. as Estados c o DiIlriIo Fs<Ionl podaio cdolnt~ aarioo "'.""cs, """'si ou COll1cmidades~ oijolMDdo.reaIízlIçio doJ~

§2" A aupcrviIio •• liJcIlizaçIo doJ couviIôos. ac«das e~ de daUilo
ficario • _ do óqio do Mioiszirio da JUJliça com atribuições pJIa' CI<lICUÇio da poliIi<:a de cliniIOS
bIml.onas.

M. 21 Os JllUJ'IIIlU de que ....,. .... Lá dsslizlam.sc is viámu c is .........
C08!idas ou -"' .." rI2ia de iuvestipçio poIicia1 011 procasa crimílIaI nIJciaiJados COIII :
Jrilica de qualquer dos ..... crimes:

1- bomiddio doloso, 1moêDio, ocqücSIrt>, torIIn. llSlIIptO, e:aonio, 1llDbo.~.
t:lCtD<sio -=oe~,~ qumIo~ mspeira ou pmil:ipoçiD de l'1lpOS de
cxrenriDio. públicos. iociIlivepolicilis, Dl.' t':SU!ct de COIIIliIos~

n-quadriIha ou baDda;

m-tdficode_ 011de_

IV -1OIIepçio liJcol<Xl """"JlÇio pusiva e lIiva.

M. 3' A prtllCÇio e<D*Iida pelos prIl8IIIllIS .... JIIOdida.s dela '*""'-Imdo_
lXlIIIa. Jl2WIade da CQIÇio ou da _ â~ llsica ou psicoIósica, • dIIiaIIdodc de pmIIi
luou lÇ<iIoi-Iu pelas-.CCIll'IIIICioao e a suaiDlpordnda para. pnxlI>çia daJlI'I'I.

§ li Á prDlIÇ50 podIri lei' diziPIt ou lIIlIOliicla ao ciIIMIe <Xl .
-'.-..adcIas o lIb! o telllOÍlO ..... da __ ou da o
"'" ·6........ .....-iriollllelda .

§2" Em ..- apeciais, podmá .... CSlClldlda • plOICÇIa de que ..... _ ..... a_Il1o tolIciODlldasJlO J'I'iF2ll>-.
. § 3' EolIo~ da JlIOlOÇiD os iDlIiYIdoos .. P""""'1c!ode ou ..-~
~ com..~de-.pcli_alIidu pdD pllIIOlIIO. DO...--qao..,...
c:umpriodo paIO, indiciadosou...-aob prjJia _ em quaIquor de .... 1llDdaIidades.

§ -41 Talo ..... a 0IIlIblcia da pe-. pmrqida. ou de _ ..- lepI, o
iDIIaoa JlO!"OJlOID&," reaóçlles de XllUlIDOOC dImoia moclidaspor elo adola4u- -o _... •

§ Si.A5 medidas • pmviQlsloios _ cem os JllOI'1IIIIS _ .....
CXflClIIIdu • ..-idaa .... lÍJÜO peloo JlIlICqi<laoopàol_0In'0!Yid0s .... _ CDCU!ID-

M.-4' Toda admilIIio na~ ou exc!IlÃO dele _ pr-uda .k~-~.
MlIiIIIdo PIlbIlca IDiri"'ci cliJpOIIÕ.... íris. 21';]10 dnIiá ia =1Wi( _ ........ à
.-Idadopolir:ialOU80juiz~

M. Si Cada prDIDIIlO _ dirl,;do par "'" coooeIho ddibaalvo, em Cl!Í' c:ompooiçIo
_sqa ele I'qiasJI'ibIicos tclociouIQascoma...-p1I>lica.

§ l' A. execo;Io dascmAades 80 propma&:ci. a .... de doI6qIIos
,...adoIJlOc:omeIho clelibenlÍVll, clewsIcla os.,.,.... dela ÍDCIII:IlilÍclO to<~ ........

~ c:ompciveis com SlIOSlIIéss.

§ 2!- Os~ policiais JftSllI'ào • ex>labaaçio c o apoio --ma. à o:xecu;Io doi
~

M. fP A. solicil>çIo objetivlodo o iDpao JlO pcopma padeli .... -.miaheda 80
c:oaoelba deh'ballivo:

l.peIo im=aada;
n· par rcpreoellIIllUl da MinislirioP6bllcoõ
m·pcIa~policislqueCOllduz._pçiO~;

IV - peJo juiz compctt:llte pJIa'ilISlrD;foO da """"""" aimiDal;,

V-:j,;,r órgios públicos eÓm auibuiçõesde defesa doJ cIirà10s l1ulDaas.

§ I' A ooliciIaçja ser.I ÍIlSlltIÍda com a quaIifícoçio da peaoa ..... pIOICIida • ,'••.
inroaDaç6es sobre ....viela~ o falo ddiluoso. ac:ooçlo 0I11m1:11ÇOque.-..

§ 2!- Para fins ele insttuçiD do pedido, o COIII01Í>o clelibaallvo podai JOJicjqr, O<HO.

~doiDlcresado:

.) cloouInemos ""~~ ele _ideIlIidacle,.-Io em<. mu..,•.
~ pmilDóDio • g:au ele inslruçio,. dapcndélcia de obripções e:m.. almioiJIzati.... 1iacai.
fiaIDcàru ou ppWsõ

b) "'"""'" ouporeceres liaJic;o$ sobre asua~ 0Il8da llsico '"'poicoI6p:o.
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a) oepdo de justiça;

b) procluçIo l1II2Cipada daprova;
c) oiliva do)llOTqido sem a pn:sença do acusado ou indiciado;

d)pn:ocrnt;iO, em llllDS aponados e~ dos dados teIari'=....qIIIIifil:oçio do

f 31 Em CIIO de urpaeia e 1mDdo em c:emsidonI;Io a pID<:<dfatia e a JIDidIde da
........_ a vilima ou 1OIlClI1UIIha podI:rá "'"co~pr!l\'iJorimcIIlOb a JlI1'll'ÇiO policio!.
DO opwdo de docisIo do COII.teIho cloIihezaIiYo.

Alto ,. O comclbo dclibetllivo decidi:i1Obre:

l-o inpaso do pnnegido DO p!1JJRDIl ou a suaexcluslo;

n_asmedidas de prtlIOÇiO a oemnaplieadu em eada euo;

m. as~JIOCasiriu lI)'cumprimeDlo do prozrama.

Parigrafo 1lDico. As deh'bmçõcs do comeIho seria tomadas por mJloria absoluto
.....~ e sua execuçio fic:ari. ~eita à disponibilidJde or;amcnma.

Alto ai Os JIf'lpmnu~ denUe O\mU, as segniDlcs medidas, apü"".,
iIoIada ou camulariv>men'" RglIDdo a,midade c lU cin;unJr.inciu de cada euo:

1_ occmm;a1l1teSidl'n<:ia. iDcIuindo o c:onttolc de telcc:omtmic1r;lSc

n-eocoltae...- DIlS desl_ da~ inclusive paa1ilJs detrabo<l.
OllposaaJllCS1IÇIo de cIcpoimcDuls; ,

m. UlIIISIi:rélll: eÍc n:sid!ncia ou aoorno<Ia;fo pro~ em local compatIwl CXIll •

IV - presernçio da idcllIidade, imoi= e dados pessoais do protegido;

V _ajuda _ mcnsaI posa prover as dcspeAs nc=sóóas à!t1bsiJt!ncia ;00;,.1.\.
ClI16mi1iar. no c:uo de a _ proteIÍda estar impossibilitada de desenvolver ttabIIbo IqUiIr " ..
iaaislIs>c:iade qualquer follIc de reuda;

Vi _~~ das Ilividadcs fu!lciomis, sem pn;jui:m dos respco"i""
""llCimomos ou-.qumdo scrvidorpúblico.'

§ li Quando Clll<lldcr'-mio. nodcri o comelho dch'bermivo solicitar ao MinI
PllbIico que~ lI) juiz a coocessio de medidas cauteIms direra ou~ n:loci<mIdIs
com a eIic:ócia da Jl'OlOÇIo, Uis como:

pl1lIIIido;
e)IOIISi9I<> a puIllic:idacIe de Illdi!olcia, sessiD ou aro proocomal etml""""" a

_ClI1aVilimaJll1lll'!idl;

1)psisIo lCIIIpCárfa do invaripdo. qu-lo COOlm;

IlplJlo~do iDdiciado ou do aeusodo lXlOl1l<.

f']!o A..filmxlcira mousal teri um U:to !isadc pelo c:omcIho dcIiboratiYo DO inicio
de...........,1DDcoiro.

Alto~ A _ de~ pml8Iida de ]XOpml de Jl'Ol'ÇIo a 'fftIa!II e a
___podIrioc"""uqnolquortompo: . '

I . pc<JOIicilaçio do p<óprio inIaessado;
n.. por dociIio do CCIIIc1hD cleIibemivo, em~ de:

a) ocssaçIo dos IDOIÍvos que eoscjmma proteção;
b) 00ZI<l:>U incclIDpCveI dO proICIido.

PIápfo 1lIlioo. A~ pm>isza na aIinca "a" do inciso n~"__ de
_aoimaalado.

An.-l0. AJlll*IÇIo lClá a draçIo milâmacle dois .....

Parápfo imico. Em c:ircunstincias exocpciomis, perduraIldo os mOlivos que
mIllrimam aadmissIo, apelIDIllêncil poderá ....Jl"l"'Ogada eoqllIIItO durar a ameaça.

Att.l\. Fica instituído, no imbilo do Mlnistério da Justiça. o Pro_ Fcdctal de
A.ssistêDcia a Vilimas e • TesremUDbas Ameaçadas, • ser tegU1mnenwIo por decreto do Poder
ExecuóVo.

Att. 12. As despesas decorrentes da aplicoçiD desta Lei, pela União, com:riio à conta de
dolaçIo \XlIlSÍ8Dld& no orçamento.

Att.13. Es!aLci,elll,.:em vigor na dalade suapllblicaçio.

BruíIia,

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO'VIII
Do Processo ~egislativo

SUBSEÇÃO IH
Das Leis

Art. 6'1. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara
'dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso
Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal

Federal; aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da
República e aos cidadãos, na forma e nos casos pte.vistos
nesta Constituição.

§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

rr - disponham sobre:
. ~) criação de cargos, funções ·ou empregos públicos na

adminIstração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
. ?). organização administrativa e judiciária, matéria

tnb~t~na e orçamentária, serviços públicos e pessoal da
adminIstração dos Territórios;

c) sc;rvidores públicos da União e Territórios, seu
regime jurídico, provimento. de cargos, estabilidade e
aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares
para a inatividade;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria
Públi:a da União, bem como normas gerais para a
orgamzação do Ministério Público e da Defensoria Pública
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios:

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e
órgãos da administração pública.

§ 20
- A iniciativa popular pode ser exercida pela

apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não
menos de três décimos por cento dos. eleitores de cada um
deles.

'MEllUGEM 11· 07 DE 05 DE SETEMBRO DE 1117, DO POllER EXECUTIVO

Senhores Membros do Congresso NaciOll2l,

Nos termos do artigo 61 da Constituição FcdctaI, submeto i~ ddibetaçio de

Voaas Exx:cIênciu o texto do projdO de lei que "Estabelece tlOltIlOS Jl*tl a~ " a

mamtaIÇio de programas especiais de protcçâo • Wimas e • testeIlJImbas ameaçali.." • institui o

PtogramaFcdctal de Assi5têllciaa VIlimas e a Tcsu:munbas~•.

'LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS .. CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO'IV
Da Organização Dos Poderes

Brasília, 5 de sotab, de 1997.
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EXPOSIÇÃo DE MOT1VOI ...... DE 04 DE 8!TEM1IlO DE 1117, DOISII.
IillllSTRO DE ISTADODlI.JU~

TelIho a hoara de subm..... à c:oMÍder2ÇiO de Vosu.Exr:eIéIlciI. o....., r" j,10 de Lei
que objeliva eslIbd=r lXXIlIIS pua a~ ellllllll<OllÇlo de pIOFIIIIIS apeciOi< .lo prole
çio a VÚÍlIIIS e a tesIeIllUIlhu l%IIOOÇOdIS e imIitui o Prosràma Feda:Il de AIIiIràlcia. ·',i;"...a
Tos=mmhu Am<açaãas.

2. A illiCaüva "'" proposta COIJlempla pmoisio comida DO !'rllpDIa NacK.. ': ;,,. Direi
tos HumInos, quo! * "a de apoiJr a~ nos Eslados de p!CIlIIIlIS de proceçi. :Iimss e
talEIlIUDhas de crime<, expelIU a grzve e >%UI! perigo em vínude de coIaboraçIo ou ., ''''çlles
presIJ.das em investiga;:io 00 processo crimiDII".

3. A pmpo$tJ. arende, iJ!llllmeme, aos r<itersdos e cres=mes apàos da loci<-·. ,.ui·
leU c dos segmentas imen:ssodos DI. processualisti. pena4 pelas n:z6es cxpotIU a....,·

4. A aiminalidade orpnizzda. a ocolTOncia de "o:lw:ínas"nos bairros periliric:o'''' ;,••
ães cidades e = manifestaÇÕeS da violênCia urlwla. os conflitos ÇIirios, a~ •.; ,. J.
agem.. públicos. sobretudo polióais.. Da prilica de atos criminosos grzves. esrio a oOãzir • 1",..:, ......
rxteristic:as e fatores que os cercam .. a adoçio de mecanismos capazes de coibi-Io: ~ de
PR>JlOIciomr as n=sirias rcsposu,s do Esrado. II1 fonna de sanções pcmis e deoIIis meie' .,....
postOs à ... ãispoSlçio.
S. As sanções penais apliQveis às concIuw criminosu d<pendem' soàrmJIIIeira da procIu
çio de prtMS, que possam determioar sua autOria e responsabilidade.~ DI im'aIipçio
polic:W e no processp criminal. Sem dUvida, a !Dais imporume du prlMS aduIiridas DO clireiro prq
c:ossual bmileira é a restarIUrlhal.. rondo também de funãamem:al impotriDcía que as vi;imas cIu
açl5f:s criminosas _ denunài-lJs e fomocer as~ possivoís i .... e:ee-pIlIIe apn
çio.

6. No emIIJlO, gmlde pane cIu =emtlllhzs e das .itimas de detenniDldos tipoI de <:ri
mes (os já ciwlos ameriormeme), por se semirem coagidas ou ameaçodas. deixatn de dt!Iml:izr ou
tnrer!IUIIJw' o que soft= ou pt<SelIciam. com evidetne prejuízo paR a invosripçio erimiuoI e pn
o processo peual.

7. Ademais, é significativo o mimero de vítimas e resremunhu DUO do monas ... da:or
rilx:ia de aÇÕ<S din:ci0Il1das a aoobenar ou impedir a elutidaçio de cnm.. (bawDlo. p -..
CIIOS de assassinatos aJlllIlCiacIos com mrececlêDcia). Com o mesmo eseopo, há um flÚrlIIIO eltwdo
de ameaças dos l!IIÍS divmos nwms, que às vezes se estendem ..... &miliua 00 flI'8I'U d.....
'IÍrÍDIIS e resremunlw.

8. Nio ob=e os CIJOS de mon.. e atelIWlos. esígaificariva a quamidade de pessou
que solicira j!mIIIÍaS à imogridade fisic:a paR cobIx>rar CDal a opur>Çio de ddiros que lCllba pro
~ ou r<stermmbsdo. Na maíoriJ. dos cuos. ..... pedidOs c!l<pm a CDlIlIicioaIr ai
coIIbotaçio ao seu aidldímemo.

9. Os pedidos para a proreçio a essas pessoas cosmmam .... dizeciollados ao Misisrério
PübIico, aos juizes, às emidades~ de direiros bllmIDos. ao MiDisririo daJuaiça ..
em _lIIÍIDerO, aos ót;IoswJiciais. No caso do MiniRério da JUSliça, os apoiai cbIfa!l
SI1maJle de toclu as pmes do Pais.

10. Teado em \'Ísra as c:iramaiDcW e a Jmidade du~ nIIIada IlIIIIii pedidas,'
...fil:Im imposoibilitado de _1IIIIlIIiIlDS pelos moios~ de diilI*lais'
à c:cIerMcIado eso cidadIo COII&IIII, exisindo. UIÍIII, lIIOdidas especiais de~
11. E por que medidas .,p..;.;. de proreo;:io? PrimeirZlrlelU, porque do lIIOdidas qUe .....
podem ser aplioadas inãiscriminadam posto que p.dem resrrinair OU af1ar as~ iD<ivi
duais dos protegidos. Em segundo Iupr, como ..... medidas reminpm as liIladade(JiidMduIiS
a. têlll que ter a prévia e imegraI conconliDcia dos pnxegidos. Aquela que claalIIm o''crime or~
gazDzado ou que denunciam uma "chaàna" .. paR citar dois exemplos • flU$IDIa .... "tnIrcidospm
morrer" e se Véem na necessidade de mudIr o coríãiano e sacrificar inlerases peaoois para não su
cumbir & reações potentes e vioIeow.. como costumam Jer as do crime organizado.

12. Devido ao seu csmer especW, os rectIr1DS e medidas especiaIman voiIalIos à proceçic
dos ao>esçaãos necessiram ser aplicsdos de forma sislemàrica. orpnizada. • "'1llII priocIo de can
po detemtinldo. o que enseja af~ de prosramu especiIicos.

13. A1IIIizI;io desses progmoas de proreo;:io • vitimas • a resl!IIlUIIhas rem aido visIila:Ida
em aIguDs poucos poises. como os Eslados Unidos e a ItiIia. No Brasil. o Esrado de !'enJIaIliuco
YetII adaprando, com baixo cusro e aÇÕ<S bem mais limitadas. o modelo none-americalIO ao_o
brasileiro. _ .... que o pro_~o resulra de UIOJ. bem sucedida psI:IlIIria
(ma:liante~) de órgios pUbIicos (SecmariadeJ~etC.I e emidIães nio-zr"c-""
lendo por =nor o Gabinete de Assossoria Juridicas as Orpniações PopuIsres • GAlOP. Tal co
psnicipaçio é repuw:Ia como CSJeDCizi ao seu i:<ito eaos CUSlOs teduzicios queapraera.

14. Pelas colllide<zções exposras. coacIui-se que o ..... jr'lllfO de~
apeciIicos i proreo;:io de viómu e tesreIIIUflhu amea;adu eútil e 1lCI:OSSirio. EsIarioriD-loo é I&D

cIevor<lo Earado, que decorre de sua exclusiva. c:omperincía de ralizar o inquiriro. o~ de
apuraçio e de impuraçi.o de crimes. bem como de suaarribuiçio de ptDItmCra....-dos cicia
dios. Em auim ICIlÓO, ..... programas devem aer DIpIIiDdos em lXlIIICllliociaoom o~
juridjco, de fDnna. a proporciD1ll1' lllIIa aplicIçio Ulliforme desses serriçoo de jlrOtIÇIo em todo o
Pais, obIervadu as comperéncias deIimiradas pela COllSlituiçio Fedaal.

15. Ao mesmo te<npo em quo do direcionadas para arender i l'ormaçio da prova IID

inqueriro policiaI e no processo pcnal. as "'!'U do progmna têlll que COlIlel' uma série de remições
COIlIpIriveis com al'1!llidacle brasileira.. demre as quais csbe desw:ar:

.. a não admissio de posoas que estejam cumprindo pena ou sob quaIquor tipo de de
leoçio, OU aiDda que não possuam componamemo c:ompativeI com as~ de Stl!UflIIÇ& pé
VlSl&SDOSprogramas;

.. a limitoçio IIDS J"'O!'&IIIU às VItimas ou reoreaambu de cletemiIIIdos CIÍIIICS, __

...... ...p:ióc8dos com violõncia cooaa a fI.CIIOI. (bocnX:idio. erc.) ou reUrautG da açIo
de~ orpníiallos,de.....páblicoS, sobrauão policiais, 00 de coalIiIoo &FàriDL Na pitjca.
_que..... tipos de delitos cotIl:elIInm a mUorpcrt das cooçõese-. ..

16. EmIÍlll.... o Pttljeto de lei oraSUJOrido rem os SCl!lJÜUeS objOlÍYOs:

.. azabelec:er normas bisicI.s pua a orpnizIçio llistemàri<a. Ia forma de pn>FalDIS.

daprOdÇIo a virimas ou tesammbas de detl!mlÍllJ.doS crimes (llf&VeS), que se......mm aa:naçadas
011 em JlIri!o azual 00 ímineme. Pala ramo. as disposições adoradas inspuam-se na experiência que
CSlà aeodo raüzada. com mo. no Estado de Pemambuco;

• okaDçar. com tais notlll&S. • Iq;itimaçio de modidu e lI1tCIIlÍSlllDS iodispensi.veis às
VIriIdas circunsrincias que CIMlIvern a pror~o. Eimponame salienw • voIuntariedade da inte
Il'ar;iodo J'I'O'Cllido no progmna. incluindo a aceilaçio l'févia das medióas splici.veU • aoxcludo a
quaJquer tempo;

- instituir op~ Federa! àe Assistenc1.l a Vitimas e Testemunhu Ameaçadas. no
imlriro do Ministório da Justiça;

- po$Slõiiitar que esses programas stJlkn trnoiememados oor meio âe converuas ceie-.
tnáos peja Unila e pelos Estados. seja entre SL seja corro e:u.tâades nia.govermmenws.

17. Com a presente pmposra. Senhor Presidetne. lenho • absoluu convícçio de que
-=nos daIllio um 8'"fÍde passo pan o combate à aiminalidade. i reQuçio da impunidade o à
proreçio dos clireiros iIm>anOs.

AllEXO A ElCPDSICÁO DE MonyOS DO MlNISTtIllO DAJIlSTICA

li" 406 DE 04 I 09 ,97

I.sm- IH problema .u da situelo qae reeIama providencias:

:z. Se1tIçits • ~&lciu eaatldu DO a.o t1ormatlro oa Da medida pnpona:

ErIal>IlI . •• de _ pua a orpnizaçIo • lDIIIUttIlçio de prll!'"'llU apeQoiJ de
JlIOlOÇIo a \'ÍIÍIIlIO e a -=bis amaçadas e a instiruiçio do i'rt>JI1IDI FoderaI de AsIistàl
daa VIIlmu eaTatetraIIlbu-..w.

3.AItertwifts esist...us às ltICdidu Ou aios propostas:

~ ---Jt
"'Casces:

7. SiD_ 010 panca' do 0sP0 JIIridieo

,. Con..m.;O'll1 eJuridioo.

AYioon" 1.147 .. SUPARIC. CMJ.

Erx:amiDbo íl_ Secntaria MalsIsan do E ""N'S';"C Seabor PRaid.t da

llç6biéa~tpn>;eixl de \ti que~1l!lItDU peta a 0I'plIizIç:I0 e a...-de
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PROJETO DE DECRETO LEEGISLATIVO
, N~ 784-~,.DE 1999

( Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
. . MENSAGEMN'871J98 .

Aprova o texto do Acordo sobre Serviços' Aéreos, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo de Cuba, em Havana. em 27 de maio de
1998; te.ndo pa~es: da l?omi~ de ViáÇão e '!:ransportes, pela aprovação: e da
Corr,üssão de Flna~se Tnbutação, pela adequaçao financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovaçao. Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.

SUMÁRIO

'1 - PrOjeto inicial

11 • Na Comissão de Viação e Transportes:
• parecer do Relator
_parecer da Comissão

111 ~ Na Comissão de Finanças e TributaÇão:'
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' Fica aprovado o texto do Acordo sobre Serviços
Aéreos. celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo

'da República de Cuba. em Havana, em 27 de maio de 1998.

. ,. Parágrafo único. Ficarão sujeitos á aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que alterem o referidO -Acordo. assim como quaisquer
ajustes complementares que. nos termos do inciso I do Art. 49 da Constituição
Federal. ~c~metem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional..

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

publicação.
Sala da Comissão, em 27 de janeiro de 1999

MENSAGEIl NO 871. DE 1998·
(DO PODER EXECUTIVO)

submete à consideraçao do Congresso Nacionalj o t~to do Acordo
sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República de _Cuba, em
Havana, em 27 de maio de 1998.

(AS COMISSOES DE RELAÇõES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
VIAÇf.O E TRANSPORTES; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (Mt:RITO E ART.
54); .E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇf.O (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De confonnidade com o disposto no anigo 84. inciso VIII. da Constituição Federal.
submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposiç.lo de Motivos do •
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores. o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos.
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Govemo da República de Cuba,

em Havana, em 27 de maio de 1998.
Brasilia, 22 de julho de 1998.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE EsTuDos LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

.REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV'
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO 11
Do Poder Executivo

......................................... , .

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84 • Lompete privativamente ao Presidente da República:
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado:
11 - exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado, a direção

superior da administração federal;
UI - iniciar o processo legislativo. na fonna' e nos" casos

previstos nesta Constituição; .
IV . sancionar, promulgar e fazer' publicar as leis, bem como

expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI .- dispor sobre .a. organização e o funcionamento da

administração federal. na fonna da· lei:
VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus

. representantes diplomáticos;
VIII- celebrar tratados, convenções e atos internacionais,

sújeitos a referendo do Congresso Nacional;
.................................................................................................................
. .

. EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS NO 2861MRE.DTCSIOCSIDAJ-ETRA BRAS CUBA,
DE 20 DE JULHO DE 1991 DO"sENHOR MINISTRO DE ESTADO

DAS RELAÇOES EXTERIORES
Excelenti.ssimo Senhor presidente da República,

Durante minha recente visita a Havana, assinei, ell 27 de

maio, o Acordo sobre Serviços Aéreos entre B,rasil e CUba. Conclui,

dessa maneira, o processo de -negociações bilaterais levado a cabo

desde 1986.

2. No campo da aviação comercial, as relações entre o Brasil

e CUba apresentam perspectivas concretas de expansão. o Acordo,

~essas ,circunstânçias, pode ser um efetivo instrumento a. disposição

da política de aproximação bilateral, que teria nos serviços de

transportes aéreos, com desenvolvimento ",..denado, 'UJI 'de seUS

vetores mais sólidos e dinâmicos.

3. O instrumento incorpora av.,nços na linha dos Acordos mais

modernos do gênero, como a possibilidade de designação de mais, de

uma empresa aérea, ou a inclusão de disposições atualizadas sobre:

segurança da aviação. Guarda, ainda, - plena consonância cena. as

recomenda.ções da' Organização da Aviação Civil Internacional.
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ClllftIP'CllI....r a eIlc:i6nc:iII do~ em raz.Io ele _ lItXangtncia. o
qui lIgnIIIc:aria o disptncIio de um gr.nde vulto de reanos tllnWnol e
ecal6mic:ol. ~ corno -.çII' pIfttII'VIIçio de inIormaç6es
~ • '1glI'IlIÇlI do sujeito do ProgIamI. Sfrj a autoridade
CllIIIIPM8l11e que. em razIo do caIO em COIlClWlO. cIirimirIi quais outros
,..... ou 1'1Io. deYerIo também lIer protegidos.

IUGllTAorr..

SuprimHe oparigrafo 2" do artigo 3".

JUlDFlCAIIVA

A lupraIIio do S :ze é c:onseqOInc:ia netural da modilicaylO
augarlde no tocanle ao § 1" do artigo 3", DIlde a questio já eu
Clll.........

IUGWlo N" OI

Di-H ao § 4", do litigo 3", a HQUinlà RIdaçio:

"! 4" • Trio lMII'Ipre a anutncia da pessoa proIIgida. ou de
....-..me•• o ingraIo no Pro!lrMnII. bem como .. reslriÇ6es
de leglAII9II e demeia medida por ele 8dotacIas. O protegido e"
llbrigallo ao cumprimento de lodP .. normal pmriIlu no Prcgrmna ele
ProIeçIo. SOb PIflII de cnaaçIo da resporlIIbilidade estalar.

JUIlJfICAlJVA
A lflcI6ncia do Progrwlle dev.- • obIerVincà dos

NgUl8IMnlOs de proteçlo pelo EIt8do • pelo protegido. A adUlo ao
proglWM • wn alO volunIkio. como WInbém • pennall'llCia no 1lleIIIlO.
TllClIIviI. lIlllI vez no Progratna. o protegido de\wi cumprir
diIclpIiI__ todu .. 1lCIIlI*, lClb psna de c:oIoc8r em risco a _
leOUI'IftÇa • linda comprcmeIel o próprio Programa. o. mesma forma é
nICeIúrio de 11IM CMIII formalidade por ocaaiIo do delligamenlo do
Programa.

lUSiEIJjO rr Df

Suprntio do lItigO 4"

JUJI!flCA'RVA

A -.iria proteÇIo ckve c:lIlUr c:am "**11_
elIc:Ienen .... lClb pena de que uma lirnplel diIIcuIdede.de 8geI1da.
... lIICltIilizar dual ou lJta autorícllIdeS. pona CUlta- a Vida do protegicIo.
C8beni, portal*l • autorldede competenl. admitir o protegido e, em
1IgUicla, ratllicar _ açIo jlM1lo ao Conaelho NonnaIivo.

IUCillTAorr01

DHe ao artigo 5" do PIlljItO de Lei • MIll*lIe redaçio:
"Cá programI ... dirigido' por wn COI1MIho 1lCIIIIlIIlivo. em cujI
ClllII1POIiçIo '-iI ,...118I.... dos órgIoI PllbIiooI relaciclllllllol cam
• 8IIJUI'IlIÇII P\lbliCa. dOMinlIttrio PllbIic:o e do Poder JucIicl*lO".

JUI'I1ICICAIJYA

O ConIeIlo deveni .... l1ClIlMI ... o poder dallberaIlvu
... deIIgIdo pelo MlniIltrio de JuIli9a ,.. •~ .-poI.......

pelo~ A dln6mk:a de COIIVCIc.çIo elU1llo de um eor.lho nIo
pode impIdír aç6ea t.rgII1leI que venIWn • garanI/I" ~. EvenlUIiI
clIIviDI que oc:arram HrIo paa/wIII de avIIIle;I~ • CIllINÇIo PIlO
ConMlho NonnIIivo.

IUGmAo".·
DHe ao artigo 6" do PRijIlo de Lei • 8lIlll*lIlt NdIIçio: "A

1IlllcItaçIo, ctljItivando o ingrnIo no ProgrmIa. poderiI .... _1lI11l1lll1
• 8UlOricIIIdI COIIIPIlIIIle".

JUlT!FJCAIIVA

A orgaruzlIçlo do Programa 'CllflIarà com um COI'IHlho
NormIlivO e um CoordenacIor, memoro dO COIlIefIlO. com atribUiç6e1 de
.-r:ulII' cam agilidade o Prllgrarna de ProlJÇlo. A bWocraci. da
CIIlI1'ICIC8ÇIo de um ccnHlho póderIa reaullar no relMlIÍIllIntO lia
nec:eP*ia~ por hora. ou até mesmo por diIS.

IUGllTAo rr OI

Dé-H ao i 1" dO litigo 6". HgUillle recIIÇIo: '''' lOlicitaçIo
... inIIrUldI com a qualiflCllçio da peIIOII li _ prategida e cam
infclrlMç6e1 SObre o fato delituoso e a coaçIo ou _aça que a, llIllliVa"..

JUtDf!CAIIVA

Condicionar a IOlicilaçio da pral8çIo • conceuAo. flIIOI
clrg60s c:ompet4Inles. de infomlaÇOes SObre a vida pregresH de peIIll,lI a
.... praIagida. pocIerâ 8ign1ticlr. em algunI calOS., li invaiide9lO di '
Jl"*Ç6o. lIlO pllllri ocorrer principalrnerlle em caos de pllHgUil;lo,
lIIlde • p"- se veja oIlrigada a buscar refúgio em otál'a llIlIiiO do hiI.
pClÍI. a buaca de infonnaç6H no Iggar de orígInl lIlaria revelando o
J*8delro dO ameaçado, expondo-o a rilCCllllllis gmn.

suGElTAo re10

Sulntilua-.e. no § 2" do artigo 15" a expruIio "COI1NIlO
Deliberativo" por "aUloridede competent....

JUIDFfCADVA

~ da lOIicill1ç1o. oi auloridade compelet'Itt~ um
prIlCIHO que COIllarâ OI falOI... provid6nciu adolIClU e • i~
aotn ftlaCIo civil. .itulIçIo prollalionlll e 0UlI'aI, o que, n60 CIIvM'6
___quaIquIr demOra na efeliVlçlo da proteçIo.

IUGmAorr1t

Di-H a Hg\llnte r.claçlo !*li o~ 3": "em caeo di
urg6ncla, • leYando em CllIlIideriç60 • pI oc:ecl6llCia • a gravidIde di
~ ou amNÇIl•• vltlma ou leltemunhll.· poderã ... __.lillMlll
proYiaoriamente pelo coordenador dO Propna".

JUIDF!CATJY6

O coorcIenIIdor do Pnlgr8ma teri maiores klolllllll96W •
.-pello ela proced6ncia dai ameIÇaI e, pcII1aIlIO. "*'- CllIIdI96B
Para decidir a se;'.Jrança recomendável. considerando ai CirCUIlIIinCiaI e
OI envolvidos na ameaça que compreender agentel dO Estado. a exemplo
de policiais. Dai a necessidade de se avallll' a conveni6nc:la CIO ..
provi.ório a ser COlocadO o protegido mullaS veas nio senClO o
.stabelecimento poliCIai o melhor lugar .

SUGESTÃO NO 12

Dt-se I leguinl' re<Iaçio ao caput .do litigo 7" ""O
coordenador do Programa decidirá 1Obre:"

JUSTIF!CATIVAS

PelOs mesmos motivos expostos na lu;eatIo anteriOr.

SUGESTÃO N" 13

D6-H. seguinIe recIaçio ao paAgraIo ünic:o do MigO 7-. -M
deIIbet~do CCnaelho NonnatiVo HIto tomIdaI por maiOriII aIIIoUI
de'IaUII1llllllbros". Suprima-M o reatanle da lWdIçIo do llIfjgrato ÜI1IClIl.

JUITIF!CAIJVA

A aprovaçIo dai dellberaçOn do CClIlMIhO por lIlIiciriII dOI
mernbroI queIiIica o l'!ogramIIe OI HUI --.mos. ~ MldIiIlenlIIIepa
....~ • CUjI-.idede foi finneda llliIUIlivaIlla em IOCD •
eeminá10l pllflI!:Ilól iOI do Plano Nacional de DlrIilOI HlIIWlDI .. llIIf.II
... gulOI "";1 práviItOI na 1Al 0rçIrMrüria da UnlIo. eem o que •
_ efic:licia estaria cIefinlli'iameI COITJPlOlllllidL

IUQllIAAr1f

DHe ao pngraro prinIIiro do lItIgO 8" ......1'MM;lII:
"a..ndo enl8IlcIIr~.pocIri o Cooll1llllldor do ProgIWnI~
ao MlnlI*Io PIlbIico que .. requerIde ao juiz • c:onceuIo di .....
~ dlrIla ou iIldil...,. rtIlKloI.... com a eIIc*lII cII
protcçIo, taiI camo: . "

AUOridacII fednI COIIIIlIll.cIll, ou o Coorcllu" •
Progr8rne, uma _ PRMIC*lO pelo pnlprIo i do. ou palII. __
~ pmiIlII no .ntgoea, ciIwft,.....-ollO__,.,...

~ .. autlIridadeI jUdiclais ai _11 iria medldeI que gIlaIllIItI.
eficácia da proIeçio •. sendo o caso. da ir •.ruçIo dos proc:8IIOI judlc:Iaia
ou aclminillrativos.

.MiEITAo rr 15

DHa a HgIIinte redaçIo ao PIftigrIICo 2" do litigo 8": "A
ajuda fil1ll1CW'a mensal lerá um teto fixado pelo ConHlho NormaliVo no
lnIclo de cada~ciO1InanctitD". '
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JustlF!CATJ\IA .

o.nn .. funç6es do COnIelho Normativo incl_a
Ii IUuçID; CIlIlIUIlas, normas, JnViIiO de 1'IlCInO' fínlInceiro•• avaliaçio
.~de COII\II.

IiIGWAo N" 11

DIoN ao 8Itigo 12 do projeto de Lei a seguinte redaçio:
.,.., previItos, no OIçarnetito da Uniio, OI reaJrIOI necesIlirios ã
~dO ProgrImI'.

JUSDfICATIVA

A verba prevista .no Orçamento da Un~. para viabilizar o
PnIgrIIIlI de PrcMç60 • TntemunIla uni a raposta c:onaata do E.!lIdCl
lnIllIlro • popuIiIçio do Pai. a ã comunidedlt irnemacional, na luta
...viDI6ricllI em geral e • impunidade, conforme _inalado no Plano
NIclanII de DileItOIH_.

Diente dai sugHt6es~ solicitamos aos
11 ull lllItimoI llenhom Deputados a adoçio das mesmas, da fo!TIllI a
.. o IIrIIiI possa • um Programa lObre!Udo limplft. como mostra a
.,.iIllCill de ~.hurnanil*iu,nIo govamarnanlai.. que vtm
.......~ desta nâIleZIl. O. aperfeiçollmento do Programa
.. pcIIIiveI no proc:euo de _ ~ o que demonstra'á.
.....llIllle, odIttiO da N8ÇIo de tlTIIdicer a lei do .iltncio. que faz
........ almptri:lade. permite. rainc:ldináa do crime.

." Sala da ComiSIio.,25 de

COIIIISAO !JI! DIREITOS HUMANOS

TIRMO DE RECE!lIMBm> DE SUGESTOES

IIftOJETO DE LEI N" Utt1i7

NoIlIImOI do ar!. 32. XVI. "eI" e "e" do Regimento Interno da
ctinn doi Oepuladaa, o Sr.~ de\8mIinOU a abertura de prazo para
._.. de lUgiIIlllII • l*tiI' d, 21/10197, par cinco seuOe•• Esgotado o
praDo nIo foi ofer-=ido l1II1Iuna lIJllIilIo ao prcje(l:l.

Sala da Comill6o, em 28110197

••1UaIDIOS 0f!R!ClD0I PaA COMIasAo (<<to 32, XVI, "d"t

A CoInisdo de DIrwilos Humanos. em l'lIUI1iiCl oralnárill rwallzade em
25 ... fIllVIIIIIlro de 11lll7, u.1imImInla deliWnlu,. r;om base no ar!. 32, XVI. "d".
JIIID ofIr-=imInlO de IUgIIllIIIIIO PROJETO DE LEI N" 3.599197, nos wrrnos do
......do.... com MIQIIl/leI. .

!IlMlwn prIIIIIle a. lIlIhom o.putIIdoS. wall8r PinhIiro,. l.iJiz
.... ar-.'IIIIIltJ. AQnIID QuIlra2, PâD WIIIoiI. FI6vio AmI;~
...... MIrllu Gl*nnII, Luiz AIbeno. Nllm*io MI1W1da. H6IIo BicUdO, VlImar
...... 1IlabInD V8llldIo.!rIIdo TrlndIde, tlIJ.lIIraF~FIlIl'O,IUpIenla.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI'" ·3.ut197

Nos tlnllOS do. art. 119. I, do Regimento Intimo da Clmara doe
Deputados, 8 Sra. Presidenltt dleemlinou 8 aberttn • divulgaçio na Ordem do Dia
das CorJJia6e. da prazo para lIpI'8IllIll8Çi de emendas, • partir de 12103199, por
CincO MII6es. Esgotado o Pf8!O, nio foram recebidIIsllllllllldas ao projeto.

SIia da comiitAo, 8llI .22 de l11lIrço de 1999.

COMISSÃO DI:: FINANÇAS E 'TIUBllfAÇÃO

l-RELATÓRIO

o pcojeto em exame, de aUUlria do PocIcr Executivo. objetiva
esQbelec:er nomw pua a ozpoiDçio e allllllUtalÇlo de JlIOIl'IDU~ de proteÇIo a
vitimas e a teilemulIhas amcaçacW e institui o l'tDpama FcdcraI de Assislencia a Vitimas e a
TcstemuIIbu Ameaçadas.

Scptldo a ExposiÇJo de MoúVOl n" 406. do Ministério de Estado da
1uIIi<;a. a illiciativa ora proposta comempIa previsIo comida no l'tDpama Nacíoual de
Direitos HUlIIIIIOs. qual seja "a de apoiat a criaçIo nos Estados de prosramu de proICÇIo a
vilimas e ~lIllbu de crimes. expostos, grave e aIUaI pcriao em virtude de colahoraçto
ou dcc1aJaç&s prestadas em invcstipçJo ou processo crimiaaI." .

Em res\llI1O. projeto de lei proposto, tem os ICJUintes objetivos:

a) cstabc1ccct llOnIlU búlcu pua io llfI&IIÍDÇIo simmática, 11& forma
de~, ele proteçIo a vitimas ou _UDbas de determinados~ (Braves), que IC

CDCOntrtm ameaçadas ou em pcriÍlo atual.ou iminente. Para tanto, as disposições adotadas
inspiram-se 11& experiência que está sendo reali2ada, com ~to, DO Estado de Pernambuco;

. b) aiC&lJ;&l', com tais normu,' \qiIlmaçIo de mcdldas e mccaniJmoI
iDdiIpcnsáveis ir variada cimmslinciN que CIlY01vIm a p(oleçIo. Ê ÍIIlpOrlan1e sa1IlIll&r a
volllllUricdadc da ÍIItCpllÇID do prolCIido DO propamà, iDéluii>cki a accilaÇlo ptévia das
mcdldas aplicáveis e a cxcluslo a qUa1q1lt1' tempo;

oi instituir o Proanma FcdcraI de AssistfDcia a Vitimas c Tcs=nUllhas
~. no imbito do Ministério da Jusliça;

. . .d)potIibililar quc_propm,ucjam implcmcmados por meio de
COZIVfnios celebradas pela UniIo •.pcIos Estados. scjam tII1ie si. scjt c:om inlidadcs •
1I0000000000tais.

o projero esQbelccc que as dcspcsu clecormttea da aplicaçlo da lei
iplc 0%& se VOlllICrio aundidas com os _ 0l'Ç&IIICIlWias do Minislério da JIISliça.

n.VOTO DO RELATOR.

Cabe i ComiJIio,de rlmDÇl&.~ o exame do pcojcto'de lei
quiato i ... COIDpIItibillzsçlo ou~ cem o JlIsDo pluriamlll, , lei de cIírIaba
~ e o~...i:oáfilImc eIlIIbeIeCC Q arL 53, iDciIo n, ele an. 32, IDe.
IX, 1clrab, do RqimeDto Iíltemo.

O PIaao PIuriaIwII (Lei n" 9.276, de 9 de maio de 1996), pa o
qDIlIriWo 19909'CCXl$IIDpla,JIII" m.tIvaUIltliqa, ScaunaçaeCId.d.Izüa, objetlwle

. _\'Oltadaspllia....proteçIO.~~~ .
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M a1lOl'1çães sugeridas. além Ire gerarem maior segurança na
c:anduc1o do processo. reduziria o cu.sto operacional el]'I que o Poder Judiciirio incorre

:i1W u publicsções dos atos oficiais.

As atuais regras de intimações no processo civil. previRU nos

lf1Í8OS 236 e 237 do CPC. onde a comunicação dos atos do processo se di pela SUl

pulllieaçio oficial. tem criado grande tl'll1$lomo as panes e. principalmente. ao. seus
advopIo. . •

Os escritórios desses sio obri~QS a acomp~em as

pubIioações oficiais do Poder Judiciário, sob pena de perderem pruos e c:auwem prejuízo.
impariveis aos seus clientes.

M atuais regras de inumações geram ill5egUl'8tlÇ8 na conduç.io do
pn>cesso, principalmente. no caso de advogados que atuain em processos que trIlJIitam
fora da ClllIlII'Ca onde tem leU escritório profiuional. .

A proposta ora apreoentada segue • mesma linha adotada pelo

prójxio CPC. para as titaç6es: o uso do eficiente suviço da Empresa Brasilem de
CexToios.

SaladssSeuôes.em de

AlI. 237., As intimaçlles poderio SllRlll filiw aiIIda, mediaIIle
/ieosiniIe. lelex. teiepatnl ou \Deios reanos de infonníticas que poIIibiIitem a
c:llIUlÍCIÇIO do ato aos~ du panes. necessirio. no último caso. lUlorizoçio por
acrilo desw.

n•pelo c:cmiO. por t:Itl8 rqisuada. com recibo de recdliIocnIo;

PROJETO DE LEI N° 1.201-A~ DE 1995
(Do Sr. Augusto Nardes)

Altera os artiqos 236 e 237 da Lei n9 5.869, de 11 de j~

neiro de 1973 - Cédiqo de ?rocesso Civil; tendo parecer
da comissão de Constituição e Justiça e de Redação. pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica leqislativae,
no mérito, pela rejeição.

(PROJETO DE LEI N9 1.201, DE 1995, A QUE SE RE~ERE O ?A
RECER)

S U M Á R I à

I • peaoolmente, ém audiênoia ou em eanório. pelo escrivlo OU

m•por o6<:iaJ dejustiça;

"An, 236. M~ serio feilas. na seguinte ordem:

~. 2". !ma"eI entrl em vigor na data de SUl publicaçio.

An. 3-, Revogam.se as disposições em comrario

JUSTIFICAÇÃO

'IV • pela publicaçio do &lO no órgio 01ic:W de pubIic:idade.

I ~ Projeto inicial

11- Na Comiss~o de Constituiç~o e Justiça e de Redaçlo:

- parecer do Relator

- parecer da Co~isslo

O COftIItSSO Nacional decreta:

AlI. ••. O. artigos 236 • 231 do CódiBo de I'roc:euo Civil pISM1l

aviplrar. rtspcctivamente, com as seguinles a1terzç6es:

~ .... ;. .N. Tet'IlIOS,
P. Deferimento.

sara das 5aIIlles, 19 de abril de 1.999

A Comissão de Finanças e TributaçAo, em reuniA<> ordinária realizada hoje,

opinou, unanimemente, pela adequaçio financeira a orçamenljri8 dO ProjelO da Lai nO

3.599197, nos lermos do par....r do relalor. Deputado Coriolàno Salas

EstivlN'am presentes os senhores Deputados Yeda CrUsius, Presidente; Max

Rosenmann, Rodrigo Mai! e Armando MOnteiro, V.....Presi~s; Oeusdelh Pantoja,

Jorll9 Khouty. José Ronaldo, Manoel Castro, Robson luma, Antonio Clmb<eia, Edinho

Bu, MiKon Monli, Waldir SI:hnlldI. Antonio Klndir, Cuslé<lio Maltos, Manoel Salviano,

Nilo Coelho, ROberto Ilnlnl,. CarlKo Marso: José Pirnatllal, MiKon lemer. Ricardo

Bal2oini, Fellar JUnior, lberé 'Farrao, .Odelmo Leio, Zé incIio, Basnio Wlani, Felix

Mendonça, Luiz saiornAo, E;vilàslo Farias, i.t.rc-Os Cintra, FhIneiscÓ j3arciaó Josê
Lourenço, .Jurandil Juarez. Luiz Carlos HauIy, JOio 'Pizzolalli, JUlio Rada<:ker, lris

Si';'ões, Neul6n Limui'OÍimjiió Pi.... . .

Sala da Comisola, em 1~ de abril de 1999.

-~De,PutadaY~ CIUSius

PrasidetIte

Defiro.1Il1" 1M1II.,. do fi 142, fi 143. lI, '"b- do RlCD.
• .-.010 do P1.. a.0 3,599·11191 ... PL á.·...610J9S.
raeaelwndo qIII • , .. jt se ~llIr& lI*Udo o PL a..
4.264191. Oficie.... e.lflÓI. pubJiqlll....

Requero not termoa do alt. 142 do RegimInIo
Inlemo da Câmara dos Deplllallos • t~itaçIo conjunta dos PrDjeto de 1Il fi"
4.2&4198 e do Prnjeto de Lei NO 3.599197. Por tratarem da mesma matíM.

REQUERIMENrO
(00 Sr. GeraldoM~

Requerer lramilaçio conjunta do
Projeto de Lei NO "2&4198 com o PL NO
3.599197.

111 • PARECER DA COMISsAo

!la 19 I abril 119!!,9

Assim, consideralldo que o objetivo da proposiçio elK:onua omplro
IIOJ inslrumenlOS acima mencionados. opinImos pela ADEQUAÇÃO. FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA do ProjIllO de Lei n· 3.S!!!,. de 1m. .

~U~~lm
DeJlUIIdo C\?R10W'1:.ALES

Rdator "\

No quil coDceme à~ à.Lei.de DlIeIrizII~
JllDo cxelClcIo~ de 1999l11obi~~ olljeciYo'do JlIlIjelo de lei~

No lj1le • tefere à LeI~ JlMa 1999 (LIi rf 9.189. de 23 de
r-mro de 1999>, ilo 1'IopImade TnbIIIIo do MiIlIitmoda JI1Illça lápreviIIode_
pua a subatividade 03.001.0021.2061.0103· PtoIeçIo a ~UDhu, na qual se insm o
objetivo do projeto de lei em II:la. •
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"L.l:G:SI.I.CÃO Clil.OJ. J.tIElIAOI. PELA
CCOR::'E!.jt.~ÀOo: ES!U::>OS L.EGIS...e.T1VOS·CtOI •.

LEI N? 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

IJ • VOTO DO RELATOR

o projeto é constitucional, juridico e possui boa técnica

legislativa,

EU- PARECER DA COMISSAo

\c
Deputado J~AS LIMA

------ Relator

No mérito penso que não merece prosperar. É que tal

proposlçao vai de encontro à tão falada necessidade de providências que

agilizem a prestação jurisdicional. As alterações aqui pretendidas, no que se

refere à seqüência de alternativas para a efetivação das intimações, significam

um retrocesso de mais de 23 anos (data da promulgação do atual CPC), na

medida em que determinam retardo incomensurável no andamento dos

processos, renovando diligéncias e impondo ainda despesas adicionais no

cumprimento dos atos, encarecendo, ainda mais, a prestação jurisdicional.

Pelo exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade

e boa técnica legislativa do PL nO 1.20I de 1995 e no mérito pela sua rejeição.

Institui o CódIgo de Processo Civil.

LIVRO I

Do PROCESSO DE CONHECIMENTO

TITuL.O V

DO~ ATOS PROCESSUAIS

CAPITULO IV
DAS COMIJN/CAÇO&S DOS ATOS

$tÇIo IV
Das lntlllUlÇ/le$

Art. 234. lnti~o i: o atO pelo qual .. di cléneia a quem dos aW$ o 'ormos do
processo. para quo faça ou deixe cle fazer all\IIIlA cOJSa.

Art. 235. As IntÍlllaÇ6eS efotuam-se cle OfICio., om processos pendentes. salvo dis
POsiçlo em contrilrio.

Art. 236. No Distmo Federal. nas CapitaiS dos Ena<Ios e dos Terrilarias. consi
deram-se feitas as inlUfUlÇ6es pela si> publicac:lo dos aIos no orllo oficial.

• VIM: "".l41.12~.

§ 1~ E inclisponAYcl. sob pena à. nuliàadt. que da publicaclo consurn 0$ DOIIItS

das panes o cle seus advopclos. suft<:itnteS pata sua .dentiflClÇlo.
§ 2~ A intirDaçlo do Ministerio Pílblico. em qualq..... caso seta feita pc:ssoalm<nte•

• Vidl:~1I7.m.

Sala da Comissão, em 2~e
L.I

de 1996.

An. 237. NI$ cItmais cornan:as aplicar.... o àisposIo no aruao Inlececlent•• se
hou\'tf 0rP0 clt publicaçlo dos atOS ofscíais: alo o haYOllào. compeuri. ao escrivlo inti.
mar. d. lOdos os _ elo procaoo. os advopdas das panes:

J -~•• lenâo clotrüciIio na JOlit elo juÍZlO:
11 - par cana _rada. com aYÍlO ele rtCtbimtlllO quando domiciliado ,fora cio

juÍZlO.
.....................................................................u •••••••• •••••••••••

•• 'o 4 ••• ~ ••••••••••••• '4' 4 4 44 •••••••• 4.44 ••••••• ,

I
lAREgRPA .
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUrnCA E DE REDAÇÃO

1- RELATÓRIO

Pretende a presente proposição alterar os ans. 236 e 237

do Código de Processo Civil determinando que as intimações aos advogados

passam a ser feit~ pessoalmente, pelo correio, por oficial de justiça e apenas

em último lugar pela publicação do ato no órgão oficial de publicidade.

Justifica o. autor seu projeto sustentando que as atuais

regras de intimação no processo civil têm criado grande transtorno às panes e

aos seus advogados. wna vez que estes são obrigados a acompanhar as

publicações oficiais do Poder Judiciário sob pena de perderem prazos.

causando, dessa fonna, prejuiZÓs irreparáveis aos seus clientes.

o projeto veio a esta Comissão de Constituição e Justiça

para exame de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito,

na fonna regimental.

É o relatório.

A Comissão de Constituição Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
.memente pela constitucionalidade, juridicidade, t~cnica le
gislativa e, no m~rito, pela rejeição do Projeto de Lei na
1.201/95, nos termos do parecer do Relator, Deputado Jarbas
Lima.

Estiveram presentes os Senhores oeputados~Q "

Aloysio Nunes Ferreira. Presidente, Vicente
Arruda Vice-presidente, Benedito de Lira, R~gis de Oli
veira, Rodrigues Palma, Vilmar Rocha, De Velasco, Gilvln'
Freire, rvandro Cunha Lima, João Natal, Jos~ Luiz Cleroti'
Adhemar de Barros Filho, Adylson Motta, Alzira Ewer~o~,

Darci Coelho, Gerson Peres, Jarbas Lima, Jos~ Rezende,
Prisco Viana, Almino Affonso, Canilo de Castro, Jos~ Genoi
no, Marcelo Oéda, Milton Mendes, Milton Temer, Coriolano
Sales, Enio Bacci, Aldo Arantes, Jairo AZi, Magno Becelar,
Elias Abrahão, Luis Barbosa, Ayrton Xerez e Nilson Gibson.

Sala da ComissUo, em 10 de setembro de 1996

1
~. )

Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
Presidente

PROJETO DE LEI Na SOB, DE 1999
(DO SR. ENIO BACCI)

Altera as redações do inciso 11 e do art. 237 ~. Lei na 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 e dá outras providlncias.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Na 1.201, DE 1995)
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o CONGRESSO NACIONAL decreta: aperfeiçoando seus serviços, há algum tempo os executa com
sucesso generalizado.

Sala das sessões,'5 \/ ') 11999.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Art. 10 - Altera as redações do inciso II e do artigo 237
da Lei 5.869 de 11/0111973, que passam a ser as seguintes:

Art. 237- Nas denuzis comarcas aplicar-slHi
o disposto no artigo antecedente, unicamente com relaçilo aos
advogados que nelas mantenham escritório profissional e o
mencionem na conformidade do art. 39, 1, se houver órgilo de
publicaçilo dos atos oficiais; nilo o havendo, competirá ao
escrivão intimar, de todos os atos do processo, os advogados das
partes:

I ..

_.,
- -.:=.-

ENlOBACCI
Deputado Federal PDTIRS

-

o - por carta registrada, com aviso de
recebimento firmado pelo próprio advogado, quando domiciliado
fora do juizo.

Art. 20
- Revogam-se as.disposições em contrário.

Art. 30
- Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

JUSTIFICATIVA

Em sua atual redação é duvidosa, inclusive a
constitucionalidade do art. 237, na parte em que permite a
intímação dos advogados unicamente em "órgão de publicação doS
atos oficiais". Na medida em que, no parágrafo segundo do art 286,
o Código determina sempre a intimação pessoal obrigatória do
Ministério Público, igual providência deve ser adotada com relação
aos procuradores das partes. A· advocacia tem idêntico pcrfil
constitucional com relação ao Ministério Público. Ambos, em
seções do capitulo N do Titulo N da Constituição, são definidos
como "funções essenciais à justiça". Não se justifica e é anti·
isonômico distinto tratamento processual aos advogados e aos
membros do Ministério Público. Com a disseminação, já ressaltada,
das intimações judiciais em órgãos de imprensa local. Outrossim,
ficam prejudicados freqüentemente e sem segurança de serem
observados, o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5°,
LV, da Constituição.

É reclamo generalizado dos advogados a verdadeira
maratona que são obrigados a enfrentar para conseguirem advogar
em comarcas diversas daquelas em que tem seu escritório,
ocorrendo, freqüentemente, perda de prazos e prejuízos enormes
paraas partes.

Para por fim a tal situação, que cria embaraços à
advocacia em nível local, restringindo na prática o seu exercício a
advogados locais, em cada comarca e que se propõe, com a
modificação do art., que as intimações aos advogados· que não
tenham domicílio ou escritório na comarca (quando mencionam na
inicial ou na contestação) sejam intimados por via postal, Com aviso
de recebimento entregue em mão própria Esta última também é
uma alteração proposta, tendo em vista que os correios,

, .

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

•. An. 5° • Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer tl81UTeza,
garantIndo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do
direito à vida à liberdade. à igualdade. à segurança e à propriedade. nos temlos
seguintes:

LV - aos litigantes. em processo judicial ou administrativo. e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa. com os meios e recursos & ela
inerentes:

TÍTULo IV
Da Organização dos Poderes

CAPITULO IV
Das Funções Essenciais â Justiça

LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

INSTITUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVU...

LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

............................................................................................1 .

TÍTULon
Das Partes e dos Procuradores

cAPiTULom
Dos Procuradores

An. 39 • Compete ao advogado, ou â parte quando postular em causa própria:
1 • declarar. na petição inicial ou na contestação. o endereço em que receberá

. intimação:

TÍTULO V
Dos Atos Processuais

................................................................................. ~ -- .
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CAPÍ11JLo IV
Das Comunicações dos Atos

...........................................................................................................................
SEÇÀOIV

Das Intimações
..........................................................................................................................

Ar!. 237 • Nas demais comatcas aplicar·se.â o disposto no artigo antecedente,
se houver órgão de publicação dos atos oficiais: nào o havendo. competirá ao escrivlo
intimar. de todos os atos do processo. os advogados das panes:

I - pessoalmente. tendo domicilio na sede do juízo:

II - por cana registrada. com aviso de recebimento. quando domiciliado fOfãiro
juizo.
..........................................................................................................................

TÍ11JLOvm
Do Procedimento Ordinário

CAPÍ11JLOI
Da Petição Iniciai

...........................................................................................................................

SEÇÀOIl
Do Pedido

Art. 286 • O pedido deve ser ceno ou determinado. Elicito. porém. formular
pedido genêrico:

I - nas ações universais, se não puder o autor individuar i peúçSo 05 bcus
demandados'

II - quando não for possível determinar, de modo definitivo, as'co~
do ato ou do fato ilicito: .

fi - quando a determinação do vaIor da condenação depender de ato que deva
ser praticado pelo réu.

• Artigo com redação d"ummodo",Ia Lei n'5.925. de I"de outubro de 1973.

..................................................................................................... u o

..........................................................................................................................

PROJETO DE LEI N2 1.910-A, DE 1996 .
(Do Senado Federal)

PLSW-2CW95

Autoriza o Poder Executivo a <:rIar a ESCQ!a Técnica Federal de Ariquemes, no filado
de Rondônia; tendo pa_: da ComilÃO de Educaçio, Cultura e Desfl<xto, p*
rejeiçio, conlra o voto do Deputado Costa Ferreira; da ComiSsão de FInança •
Tributaçio, pela adequação financeira e orçamentária; e da Comissio de ConsIiluiçio
e Justiça e de Redação, pela inconstituciOnalidade, contra o voto do Deputado l6dlo
ROIa.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

u- Na Coo1i5Sio de Educaçio, Cultura e Desporto:
- P1Irecer da Re1alora
- P.-ecer da Comissio

ID- Na Comissão de Fiaanças e Tributaçio:
- P1Irecer do Relator
- P1Irecer da Comíssio

m- Na Comissio de CoIIstiIUiçio e JUJIiça e de RedaçIo:
- PIrecer do Relator
- PIrecer da Comissio

o COftlresso Nacional cIec:ma:

Art. I' É o Poder Executivo autorizado a cnar a Escola Téc:DÍca Federa! de
Ariquemes, no Estado de Rondônia.

Art. 2" AEscola Téc:DÍca Federal de Ariquemes manterá cursos de nível medio
e profissiOllalizante. a serem definidos pelo Ministáio da Educaçio. destinados à fonnaçio
ele têcnícos de nível médIO em beneficiamento de minérios. lapidaçio e classiliuçJo de
~ preciosas. ~DUpreciosu e gemas.

Art. 3' A ÍD'WlÇlo do e'lIbelecimento de ensino de que trata esta Lei
I1Ibordin.·... previ. cOIl.iplÇio, no Orçunento da UniJo. du dOllções neee.sárias. mim
como • criaçlo dos cqos, funções e empregos indispensiveis ao seu funcionamento, por
inicialiVl exclus!\'a do Presidente da República.

Art. 4' O Poder Executivo, ouvido o Ministêrio da Educaçlo e as Secretartas
de Educaçlo Estallual e Municipal. regulllll1enllrà esta leI no prazo de novenll dias.
COIIlIdo • pIrtÍJ' de sua vigl:ncia.

Art, S' ESlllei entra em \igor na dali de SUl publiClÇio.
Art, 6' RevOlam·.e IS dispoliçOes em conmo

Senldo FederII. em ) ~ de lIlIio de 1996

" ./ .~

/~~.
Senador José Same\'

Presidente do Senado F~d '

.. ,.... - ..
:

"LEGISLAçÃO CITADA ANE:."{ADA PELA
COORDENACÃO DE ESTtIDOS LEGISLATIV05-Cenr'

Reptib1:.:a Feáeratlva á:: Brasil

CONSTITUICÁO
.:li....................................................................." .

Ttrut.olV

CAPlTtJLO I

Do PODER LEOISu:m'O

............ , , ..

SEÇÃO filO

Do PROCESSO LEaISLATIPO

S1JJlSECAom

An. 65. o projeto ele lei aprovado por wna Casa serã re\'isto pela outra. em
um 50 turno de c1iscussllo e votaçlo. e enviado à sançAo ou promulgação. se a
Casa misora oaprO\'ar, ou arquivado, se'O rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado. \'oltará à Casa iniciadora.

SINOPSE

Projeto de Lei dI> Sen.do n' 204, de 1995

Autoriza o Poder Execuúvo a criar a
Escola Técnica Federal de
Ariquemes. no Estado de ROlldbnia.

Apresenlldo pelo Senldor EntIDl!es Amorim

Udo no expediente da Sesslo de 2616195, e publicldo no DCN (Seçlo li> de 27/5/95.
Despachado à Contissio de Educação • decido termin.lÍvL onde poderá receber
emendas, após sua publicação e disaibuiçit> em .\'lIIsos, pclo prazo de 5 dias ú!cis.
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Em 2713196, anunci.da a m.téria, é proferido pelo Senador Ademir Andrade parecer
de plenário, em substituição à Comissão de Educação, f.vorável ao projeto. É aberto o
prazo de 5 dias úteis para oferecunemo de emendas.
Em 9/4/96, • Presidênci. comunica ao Plenano o tén'ilino do prazo, para apresentação
de emendas à m.téria. sendo que á mesma não foram oferecidas emendas.
Em 7/5/96, .provado. À COm. para redação final. Leirura do Parecer n' 221196-COm.
(Relator Senador Odacir Soares), oferecendo g redação final da matéria. Aprov.da nos
termos do Requerimento na 420/96, subscnro pelo Senador Totá C.v.Ucante, de
dispens. de publicação para a imediata apreci.ção da m.téria.
À Câmara dos Deputados com o SFlNa... 6'56, clt J'i>/05/f(;.

Oficio n' 65G (SF)

Senhor Primerro-Secre.táI'io.

Encaminho a Vossa ExcelêncIa.. a fim de ser submetido à
revisão da Cámara dos Deputados. nos {ermos do art. 65 da Constituição Federal. o
Projeto de Lei do Senado ne 204. de 1995, constante das autógrafos em anexo, que
"autof1Z3 o Poder Execunvo 3 cnar a Escola Tecníca Federal de Anquemes. no Estado de
Rondõnía",

Senaao FederaL em 1 ~ de maio de 1996

tolJ-.-l'\
s~ aoor R~IHlTl ta' he i ros \

Primeir ~Secretãrio. em exerclcio

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Pnmeiro-Secretáno da Cãrnara<i.os Deputados

COMISSÃO DE EDUCACÃO. CllLruRA E DESPORTO

}. RELATÓRIO

o Projeto de Lei na 1.910/96 de .utori. do Senado Federal. tem por
objetivo "autoriza o Poder Executivo a criar. Escola Técnica Federal de Ariquemes. no
Estado de Rondônia".

Por despacho d. Mesa, este PL será apreci.do t.mbém pelas
Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Redação.

Tramíta em regime de priorid.de. confome disposto no art. 151.
!I, ª' do Regimento Interno.

11- VOTO DO RELATOR

Ê indiscutivel a importància da formaçào profissional para a

melhona das condições de vida dos indh·iduos e das populações em geral.

Num mundo cada vez mais competitivo, numa economia

g1obalizada.. é fundamental que sejam oferecidas condições. aos trabalhadores atuais e

futuros, de se qualificarem para atender as exigencias crescentes do mercado de trabalho. E

uma escola tecnica federal. certamente. poderia ser um instrumento imponante na

implementação de mudanças no perfil prot1ssional de Rondônia

Essa rede federal. apesar das dificuldades que \'em enfrent.ndo. é

um segmento respeitado .da educaç~o profissional brasdeira e que Justifica a enorme

demanda. dos municipios. peta instalação de nO' as unidades escolares, pelo Pais afora. E.
sem duvida.. inquesuomivel o mento do projeto e das maIS Justas, a rei\1ndicaçào do povo
de Ariquemes

No entanto. tenho que pautar meu voto em outros aspectos'

1. O PL em pauta e uma proposIção "autorizativa", como muitas outras quejà tramitaram

neSla Casa e que. quando "transformadas em lei. mostraram·se inócuas. posto que delas não

decorre qu.lquer obrigação para o Poder Execut;\ o

2. Em 1991. com o intUito de desobstrulr • pauta de tr.balhos desta Casa. a Comissão de

Constituição e Justiç. e de Red.ção (CCJR) decidiu negar admissibilidade .os "PLs
autorizativos" considerando.os "l'Ioladt)"I!~ dv § 1" do ,11"1. 61 da COJ1\"111I11tr'ão Fedl!ral.

por estarem l11\'adl11do 0Jt9..ú.. Il:!gts/am'o reseJ'l'CIJa à amlpt?tt!/}r.:1O prn'atl1'C1 de OU/TOS

órgàos" Como consequencia. dando aplicabilidade à norma expressa no inciso lI. do art.

164 do Regimento Interno. deliberou h.ver por prejudicados diversos desses PLs. o que

continuou a ocorrer nos anos seguintes Todos fo~am arqui\ados definitivamente.

3. Alem disso, a expansão da rede federal de escolas tecntcas nào tem sido priorizada. pelo

Executivo. nas ultimas anos Desde o PROTEC <Programa de Expansào do Ensino

Técnico). no ImClO dos .nos 80. pelo qual o Mimsteno da Educaçào e do Despono pre\ia

a construçào de 200 estabelecin,entos e 50 conseguiu instalar pouco mais de 30, nào hã.

disposição. no Executivo. para o aumento dessa rede E mais, o ~fEC tem ins.istído em

buscar parceiros pU'a. a manutenção das escolas em funcionamento. declarando o ensíno
fundamental como. alt. prioridade do Governo Um contexto que ratifica. inacuidade de
um projeto de ler que. simplesmente. autoriza .quele Poder. criar uma escola federal. em
Ariquemes

Pelas razôes expostas. em que pesem o mérito d. proposta e •

densa argument.ção do seu ilustre Autor em prol d. mesm•. somos pel. rejeição do PL
1910/96.

Sal. d. Comissão. emt4de rnllll?,de 199'1

111 • PARECER DA COMISSÃO

A Cominio de Educ~ão, Cultura e Desporto, em reunilo
<miinári. rell1izlrda hoj'> opinou. conlIll. o voto do Depotlldo Com I'orrein!. pela. rejeição do
PI. n" J .91 0/%, nos tennos do parecer da RelarOl1l, Deputllda Maria Elvira.

Estiveram presettes OI SeriIores Deputadotl SeverillllO Alves,
Presídolú; Ricardo G<xnyde e Mauricio Roq.!iio, Vice·PresídcBes; Joio Faustino, Lidia
Quinan, Peà'o Yves, Mlrcus Vicente, Oswaldo Soler, Expedito Junior, DjaJrna de Almeida
Cenr, Ademir c.'unltl, Flávio Ams, Wagner Ro"i, Conuci Sobrinho, BotiMo Rondo, Ademir
Lucas, Bonifácio Andrada, PlUIlo Uma, CllUIdío Chaves, João Thomé Mçstrinho, A1cxan<re
SllJ1tos, Padre Roque, Collla Forrein!. Osvaldo Caolho, Allgulllo NlrdeJ, Xlvaro Valle, Gilnc>y
VillIUl, OSlllânio Perein!. Maria Elvira, Dolorel Nunel e Wolney Queiroz. :

Sala da Comissão, em 19 de março de 1997

~pu.~
7;:~VO'

C.ht4.RA DOS DEPlTillOS
CO;\nss.~oDE FIX-\;';ÇAS E TRIBtlAÇ.~O

EX.·UIE DE ADEQl'AÇIO ORÇA.\IEXT.-í.RL-\ E FViAXCEIRA

I. RELATÓRIO

o Projeto de Le, em eplgrafe. de aUlon. do Senado Federal. "autonza o Poder
Execun\o a criar a Escola Técruca Federal de Ariquemes. no Estado de Rond.ôni....
objetl\'ando mlillstrar curso de mvel médio e profissionalizante, a· serem definidos pelo
MmlSteno da Educação. destinados a fonnação de técnICOS de nrvel médio em
beneiiclamento de mmenos, lapidação e clasSIficação de pedras preciosas. semIprecIOsas e
gemas e que a instalação do estabeleclmentO de ensmo está subordinada á prévia

. consIgnação dos recursos no Orçamento da União. assim como a cnaçào dos cargos.
funções e empregos mdtspensa\'eis ao seu funCIOnamentO, por lillCIatlVa exclusiva do
Presidente da Republica.

ApreCIado n' ComIssão de Educação. Cultura e Oespono. em reumào realizada em
19 de março de 1997. foi rejeitado. nos temos do parecer da Relatora.
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Remetida ;i Comissão de Finanças e TribulaÇão. nenhuma emenda foi apresentada
ao projeto.

%. "OTO DO BELATOR

Compete ;i ComIssão de Finanças e Tributação. apre<:lar a proposta quanto á sua
compalibllidade ou aclequaçio com o plano plurianUal. a lei de diremzes orçamentáriu e á
leI orçamentária anual. confonne p~ê o ano ~3. 11. do Regimento Interno desta Casa.

O projeto em IIlllÍlisc prevê a cnaç10 de Escola TOenica Fedenli no municipio de
Ariquemes, estado de RondõniL Trata-se poNnto de despesa de ínvesnmenlO que.
5CJUIIdo o an. 3· da projeto cOlTerio por coma da prévia consiJ!tlllÇào no Orçamento da
UniIo.

Examlllando a lei 9.276. de 9 de maio de 1996. que dis~sobre o Plano PlurianuaY
IPPAl para o penodo de 1996:1999. existe prcv1sio de despe<a ÕCSI& natureza.. ou sc.ji,
crilÇlo de ao escolas aFicolu c tcenicu federais ao longo dessc periodo a nivel naciOll&!.
PonInto. o projeto é compan..1COlll as disposiçdes da lei do PPA.

No _ a Lei n· 9.293. de l~ de julho de 1996. que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias. o projeto nio apresen1a inaclequaçio ou inc:ompatíbilidade.

Quanto ao exame de adcquaçio á lei orçamentária anual. consta a seBUinte dotaçlo
orçamentária no Minimno da Educaçio e da Despano: ·expanslo e melhoria do ensino
Iécnico··. funciOll&!~ OS.043.0199.107S.0044.1lo valor de RSS.OOO.OOO, BJ1lIlO
dei~, que podetà lIltperar a proposiçio. neste caso. Sfndo compativcl cotn o
orçamento Vll(ClIfC. .

LA ADEQUAÇÁO
.de 1996.

111· PARECER DA COMISSÃO

A ComiIdo de FINIIlÇU e TríblII8ÇIo, em reunilo ordlIIliria ....1iDda hoje,

opinou. U111l1ilnelTlenle. peilllIdequ8çio IInanceira e OIÇ8IlIentária do Projeto de Lei ri"

U1011le, 1101 termot do~ do relator, Depu!lldo Anivlldo Vale.

EstiYeram presentes os 8enllores Deputados Luiz carlos Hauly, P!Hidente;

AnivIldo Vila, Adtlson S&IvIdor e Augusto VMiros. VICe-Pl'llidllntes; Júlio Céur.
LuIZ !nlla, Manoel BrIgI, Osório AdriMIo, Rogirio SiIw, saulo QUIiroz, Gelnno

Rlgoao. HInnIs ~netlo, MaX ROMIlmaM. PIdtO Novais. AmIIdo MadIira,
"-'*'do TOIm, Fimlo de Catlro, Roberto 8renl, Femando RibII CItIi, .kleé
Lolnn9O. VIllio doa SInIos. Delfim Netto, Fetter Júnior, JíIIio Redecker, Sérgio Naya,

Paulo Moldo, JoIé carlos VIeira, Antonio do Valle e OdIIcir Klein.

Sala da ComiMIo. em 14 de maio de 1Qll7.

A instalaçlo do estabek<:imento de emino. consoante displlc o

Projeto em análise. ficará subordinada á prévia consignação da nccessana dotaçio no
Orçamento da Uniio. bem torno á criação dos cargos, funções e empregos indispensáveis

ao seu funcionamento. por iniciath-a c.<elos;,·a do Presidente da República.

Por fim, illCW1Ibe·SC o Podet Executivo de regulamentar a matéria

no prazo de noventa dias, após audiência do Ministro da Edue~io c das Secretarias de

Educaçio Estadual c Municipal, scguindo-se u cláll5Ulas c:ostWneiras de vigência e
revogação.

A matcria. ao set apreciada pela Comissão de Educação, Cultura e
Dcspono desta Casa. recebeu pueccr conririo, com base no parecer da ilustre Relatora.
Deputada Maria El\ira, convencida da inoc:uidade da iniciati,.. meramente aUlorizath'a,

de vez que o Podet Executivo nio lem priorizado a '''''pensio da rede fcdcta1 de escolas
tOenicas.

o projeto. no eJlWlIO. foi a scguir considerado orçamentária c
financeitarnente adequado pela Comissão de Finanças.: Tnbutaçlo.

O processado vem a esta Comissão para o elWllC

juridico-cotlStitueional. regimental c de técnica legislali'''' eslando sujeito ao
pronunciamento com efeilo conclusivo das comissões lOenicas. dispensada a apreciaçio
pelo Plenário. salvo tee:uml.

ÊO relatório.

n· VOTO DO RELATOR

Preliminarmente, há que sc considetar que a propos~çio nio

respeita pressupostos formais de COIIS1i11lC:ionalidade, nlo reuniodo, assim, condir para

prosperar, como aliás já o lpOIIWà, com a costumeira acuidade, a douta COIipssio de
Educaçio, Cultura e Desporto, ÜIlica competente 'allOM ma'trIOe.

SiBO a oriattaÇlo trilbllda a duas leeislatu!as por esta Comissão,
que já firmou posiçio adversa lOS projetos tttetaIIlCII'« aUlorizativos, ou quando a fórmula
lUIorizativa visa .. no fundo. c:ontonw o cíbice da reserva de iniciativa do Presidelllc da

RcpúbIica.

Assim, teiteraDdo o entendimento já cristalizado pela S~ula de
Jurisprudência n· I desl& Comissão, o projeto encomra·.. ei'-ado de illCOll5ti11lC:ionalidade

insIDávcl, de vez que a/ionta o priocipio da resmra de iniciativa legal consagrado no ano
61, § I·, n, a1inca 'e' da COII51ituiçio Federal.

Ademais. a tal rnác:uIa vem jlltl1ar'" ôbic:c de nannza
tegimental ao trimite da matéria. O an. 133 da nossa Lei Interna dctennina que
COIIJidcta·.. de plano rejeitada e reltlClida ao arquivo a proposíçlo que receber parecem
contrários QUlIlIO ao mérito. no caso, IanIO bula o da Comissio de Edueaçlo, .:'ulntra c

Despono, como única detentOla dojuizo de oponunidade c conveniencia.

Pelas preccdentcs nz6es, manifcsto-me pela inconsti11lC:ionalidade
do P"!icrode lei n· 1.9IO-B. de 1996.

Ú~.
Deputado LUIZ CARLOS HAULY

Pmidente
Sala da COlIIissio, ctn -;,o de-~ de 1999.

C011$5ÃO DE CONSJ!Tt1CÃO E .ruSTJÇA E DE &EDAÇW

·1·REUroR10

A proposiç!o em eplgrafe, de iniciativa do nobre Senador
.Emandes Arnotim. objeti\-a aUlorizar o Poder E<ccUlivo a criar unidade da rede de

Escolas Tél:nicas Federais na localidade rondoniensé de Ariquemcs.

Dil& Escola terá a finalidade de ofete<:er cU!SOS de nivel médio c

profissionalizante, a scmn definidos pelo Ministério da Educaçio, volllldos á fotntaÇlo de

técnicos de nivel médio em beneficiamento de minérios, lapidação c elassirlClÇJo. de
pedras precisosas, semipreciosas c gemas.

lII o PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra o voto do Deputado Iédio Rosa,
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pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nO 1.910/96, nos termos do parecer

do Relator, Deputado Aloysio NW1es Ferreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente. Geovan Freitas, José

Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis. CirO Nogueira, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Moreira

Ferreira, Ney Lopes, Paulo Magalhães, Vilmar Rocha, Cezar Schinner, Jédio

Rosa. Maria Lúcia. Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Renato Vianna,

Aloysio Nunes Ferreira, André Benassi, Jutahy Junior, Léo Alcântara, Moroni

Torgan, Nelson Otoch, Vicente Am1da. Zenaldo Coutinho. Zulaiê Cobra,

Antônio Carlos Biscaia, Geraldo MageJa, José Dirceu, Marcos Rolim, Waldir

Pires, Augusto Farias, Edmar Moreira. Luiz Antônio F1eury, Mussa Demes,

Fernando Coruja, Roland Lavigne, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo

Rodrigues, Luciano Bivar, José Ronaldo, Antônio do Valle, Gustavo Fruet, José

Genoíno e Celso Russomano.

PROJETO DE LEI N2 1.962-B, DE 1996
(Do Senado Federal)

PLS N2 300195

Altera a denominação da Escola Agrotécnica Federal de Sombno para Escola
Agrotécnica Federal de Santa Rosa do Sul; tendo pareceres: das Comissões de
Educação. Cultura e Desporto, pela aprovação: e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela inconstitucionalidade.

Slll\1Á R I O

I - Projeto inicial

11- Na Comissão de Educação. Cultura e Desporto:
- Termo de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

11I- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação;
- Termo de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

o Congresso :-iocionol decreta·
Art. )" Ahere~se a denommação .da Escola Agrorecmca Federal de

Sombno. no ESladn de Sanla Calanna. para Escola Agrolec",ca Federal de Santa Rosa
do Sul.

.-\rt. 2° Esta Lei enrra em \igor na dara de sua publIcação
Art. 3° Revogam~se as disposições em conuana

Senado Federal. em ..2..3 de maio de 1996

~ , " ()
L~---''-''''\.~

Senaiíoi Teotorno Vilela Filho
Pnmelro VIce-PreSIdente do Senado Federal.

na exercício da P.residêncl3

"LEG1S!-AcAO (;;;;:I.nJ..I.N1:'J.AIIf I'pU.
COORDENAÇAO DE ESIV)}Q~ 1..:1tG!,!,;í--f.Ti'ras-c"DE"

Repllblica Federativa do Brasil

CONSTITUIÇAo
.I.........................................................................................................

T1TlJ1..O IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PO~ERES

CAPtruLo I

Do PODER LEGISLAllVO

SEÇÃO Vl1I

Do PROCESSO LEGISLATIVO

SUBSEÇÃoill

DAS lEIs

An. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em
um só turno de discussão e voração, e eD\~ado à sanção ou promulgação. se a
Casa revisom o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.
...........................................................................................................
"'._" - , _--- •••• 0. __ - •••••••••••••••••••••••• -.- .

SINOPSE

PrOjeto de LeI do Senado na 300. de 1995

Altera a denommação da Escola
Agrotecruca, Federal de Sombrio para
Escola Agrorec",ca Federa! de Santa Rosa
do Sul -

Apresentado pelo Senadór Casl1do Maldaner

Lido no expediente da Sessão de 7111/95. e publicado -, DOI (Seção lI) de 8/11/95.
Despachado à Comissão de Educação - decisão te .naava. onde poderá receber
emeadas. após sua publicação e dismbuição em avulsús. pelo prazo de 5 dias úteis.
Em 24/4/96. anunciada a matéria. é proferido parecer de pleamo pelo Senador Vilson
KJeinubing. relator designado em substituiçào à Conussão de Educação. favorável ao
projeto. É aberto o prazo de 5 dias úteis para apresentação de emendas. nos termos do
3rt 235. "d". do Regimento Interno.
Em 7/5/96. a PreSIdência comumca ao Plenmo o térnuno do prazo para recebimento .
de emendas ao proJeto. sendo que ao mesmo não foram oferecidas emendas.
Em 2115/96. aprovado. À CDlR para redação [ma!. LelOlra do Parecer n· 260/96-CDlR
(Relalor Senador Ney Suassuna), oferecendo a redação [mal da maleria. Aprovada, nos
termos do Requerimento n' 494/96. subscrito pelo Senador Ney Suassuna. de dispensa
de publicação, para a un'ediata discussão e votação da redação [mal.
Á Câmara dos Deputados com o SFIN'., 11-'7, .23,-':>'<;.

OfiCIO n' f Fi (SF)

Senhor Pnrnelro-Secretario.

Encaminho a Vossa Excelência. a flDl de ser submetido à
reVlsào da Cã"lara dos Deputados..nos termos do art. 65 da Consntulção Fedetal. o
Projeto de LeI do Senado n· 300, de 1995, constante dos autógrafos em anexo, que "altera'
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a d~nBmmação"4a~ Escola: 'Agrotecruc& Fecirral dI': Sombno para Escola AgrOlecmca
Fe~eI;31'de Sant:rRosa dQ-5l'!';

Se~ado-!eder3l. em.2:3 de maIO de 1996

,
.'

IIl- PARECER DA COMISs10

A Comissão de Educllijão. Cultura e Desporto. em reuruão ordin:iri::J
realizada hoje. aprovou. unanimemente. o PL n° 1.962'96. nos tem10s de. pare..r d~

relalor. DepUlado Luiz Durão

~RIME:RA SECRETARI'"

Em)tl/C :'//!J'."'_, No .Sen;,or
ecretãrio;GJ01 do. l\AlfSO.

I I,{ V.' I
Oepulodo ,$ON'C~MPOS!JSIO"ÜIlo

!
~~ ~. f"V; ;1 /\Vl O~/\jlr

Senador Odac. j r Soares
Pr i me i ro .. Secre tãr io

Estiveram presente; o~ Senhores Deputados ~lo:lC)T Andrade, Pre;idente:
M:rurício Requíiio. Vice-Presidente: Ubiratan Aguiar. Luc13no C&"lro. Sevenano Alve,.
Djalma de Almeida Cesar. Marisa Serrano. Padre Roque. Dolores Nono>. Estller Gros,i.
Mario de Oliveira. Maria Elvira. Jairo Carneiro Costa Fmeira. ltlUnar Serpa. Osmfuu,.
P<reira, Paulo Lima, Ricardo Gomyde. Pedro Wilson. Osvaldo Coelho eEurico Miranda

Sma da CoJÍtissão, em 20 de novembro de 1996

A Sua Excelência o Senhor
Dep"t!do Wilson Campos
DD. Primeiro-Secretano da Câmara dos Depurados
vpl!.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 1.962, DE 1996

Nos tennos do art. 119. "caput", I, do Regimento

Interno da Cahlara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a

abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo

para apresentação de emendas ao projeto, a partir de 9 de agosto de

1996. por cinco sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas

emendas ao projeto.

Sala da Comissão. 19 de agosto de 1996

Célia Mm;la. d~ Oliveira
Seérçtãfi'a
\~,

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

,. RELATÓRIO

SubmBtid~ à Votação, o presente PL nQ 1962/96 do SUf12do

Fade1'31., visa a modificação nomonclatural da Escola Agroticn!

cO! fadaral no Estado de Santa Catarina, devido a. emancipação

de parte do Município de Sombrio, que paSBC'U a se chamar d.

Santa RODU do Sul, '" nessa localidade se encontrar a institu,i

ç30 educacional em referAncia e SIBI' a vontadli exprBSB8 daquel:r

comunid~dB a mudênça do nome para ESCOt.~ AGROTf:CNICA FEDERA:"

DE SANTA ROSA 50' SUL •

11 • VOTO DO RELATOR

Pelo supra exposto e I:or nAo altel:ar a esr:êncii1 da

lidade da Educ:aç~o, motivo maior do meu Parecer, voto

aprovaç",o do prS8Bnta Projeto.

e:- .:..-4.
Oeputado LUIZ DUR~D

Relator

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSnçAE DE REDAÇÂÕ

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETOD~I.EIN· 1.%2-A/96

Nos termos do art. 119, caput.. I do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, alterado pelo 3rt. 10. L da l>a~olução nO 10/91, o Senhor

Pn:sidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de

prazo pllta apresentação de emendas a partir de 09 / 1: / 96 , por cinco sessões.

Esgo~o o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 18 de março de 1997

~ , <'"
é)Jl.q:l{,k-I.r':'

SÉRGIO SAMPAIO CONTRERAS DE ALMEIDA

S=tário

COMISSÃO DE CONSTlTUICÃO E JUSTlCA E DE REDACÃO

I· RELATÓRIO

Tmta-se de projeto de lei oriundo do Senado Federal que;
tem por objetivo aKerar a denommação da Escola Agrotécnica Federal de'
Sombrio. no Estado de Santa Catarina. para Escola Agrotécnica Federal de Santa
Rosa do Sul. '

No exame de mérito. a proposição recebeu parecer
fayorável da Comissão de Educação. Cultura e Desporto.

É o relatório.
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11. VOTO DO RELATOR

Nos termos do art. 32. inciso 111. alinea a. do Regimento
IrúmO. cabe a esta Comiuio anaWur a proposiçio sob os aspectos de

conslilucionalidade. luridicidade e técnlCll 1egisl8l1V8.

Inicialmente. é de se obServar que a proposiçio padece

do vicio ele inconstitucionaliclade insanivel. uma vez que o art. 61. § 1". inciSO 11.

atinea e da ConstituIÇão Federal. atribui ao Presidente da República a iniciativa

privativa para as leis~ disponham lIObnI a criaçio. estruturaçio e atribuições dos

Minislilrios e órgios da administraçio pública.

No caso. o presente plOltIO parece-nos que se ajusta

perieitamente à hipótese sumulada. fIoD pretender alterar a denominação de órgio

püblico • uma escola • o projeto exigiria sem dúvida. a iniciativa do Presidente da

República para legitimá-lo. o que nAo se deu.

Assim. nio hi como negar que a danclminllÇia da uma
escola federal se insere inequivocamente no campo das altibUiç6es do Podar

Executivo. refugindo. portanto. à compet6ncia parlamentar a iniciativa da projeto

dasIa natureza.

DIante do exposto. somos J)IIla inconstitucionllldrocla do

Projeto da lei li" 1.962. de 1996. o que toma deapic:iendo o aeu _sob o ponto

de vista da juridicidade e da Iécnica IegillaliYll. devendo. pois. ser decIaIada llIII

Pl8iUdicialidade. ex vi cio art. 164. inciso 11. do Regimento Interno.

• C -e:> de 1_.

'/-......- / el
/ I /

Deputado AOOYSIO NUNES"I'ERR .
/ RelatOr

111 • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redaçio. em

reunião ordinária realizada hoje. opinou unanimemente pela illConstilUCionalidadc

do Projeto de Lei n~ 1.962196. nos tcrrnos do parecer do Rela~. Deputado

Aloysio Nunes Ferreira.

Estiveram presenres os Senhores Depurados:

José Carlos Aleluia • Presidente. Gco\'an Freitas. José

Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes. Antônio Carlos Konder

Reis. Ciro Nogueira. Darci Coelho, Eduardo Paes. Jaime Manins. Moreira

Ferreira. Ney Lopes. Paulo Magalhães. Vilmar Rocha. Cezar Schirrner. lédío

Rosa, Maria Lticia. Mendes Ribeiro Filho. Osmar Serraglio. Rcnato Vianna.

Aloysio Nunes Ferreira. André Benassí. Jutahy Junior. Léo AJcântara, Moroní

Torgan. Nelson Otoch. Vicentc Arruda, Zenaldo Coutinho. Zulaié Cobra.

Anlôttio Carlos Biscaia, Geraldo Magcla. José Dirceu, Marcos RoIim. Waldir

Pires, Augusto Farias. Edmar Moreira. Luiz Antônio Fleury, Mussa Oemes.

FCt1WIdo Coruja. Roland Lavigne. José Antônio. Sérgio Miranda, Bispo

Rodrigues. Luciano Bivar. José Ronaldo. Antônio do Valle. Gustavo Fruet, José

Genoino e Celso Russomano.

Sala da Comissão_ em 14 de abril de 1999
',L/i-

PROJETO DE LEI No! 2.0n·E, DE 1989
(Do Sr. Aatoafo Kaadir )

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI N" 2.072-C. DE 19811. que
"regulamenta a profissão de arqueólogo e dá outras providências"; tendo~: da
CominA0 de Trabalho. de Administraçio e serviço Público. pala apnwaçio. e da
Comissão de Constituiçio e Justiça e de Redação. pela conslilucionllidlde.
jurídicidade e técnica legislativa.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 ••EmendaS do Senado Federal

III • Na Comissio de Trabalho. de Adminislraçio e Serviço Público:
• parecer do Relator
• parecer da Comissio

IV • Na Comiuio da Constituiçio e Justiça e de Red8çio:
- parecer do Relator
• parecer da Comissio

o CCIIGIII:I-a IlACIacAL <àcreta:
CAPÍ'l'UJ.O 1

D1spo.:i.çi.o Pnlia:i.nar

Art. 1- - o e1aa..-penho ela. atividade. de arqueólogo,

_ qualquer ela .ua lICldaliclacla., oon.ti tUi objeto da ~lu1o

ele uqueólogo, ~tadapor ..ta l~.

CAPt'lOI.O 11

Da pron.aio ela Arqueólogo

Art. 2- - o _=010 da pronaaio ele azqueólogo •
privatiVo:

1 - dos dJ.plccaados _ bacharelado _ uqveologia,

por ..colas o~io1a:i.. ou rec:onhec1da. pelo H11l:i.8t:ílrio da

&duca"'o e do Desporto;

11 - dos cU.plccaados _ arqueolog:i.a PO" ••colas

eatran;e:i.ras rac:on/lecida. palas laia do pais de or:i.98a. CIl;oe

titulo. tarlb_ .ido revaliclaclos no Brasil. na Eo~ da leg1a.,.

laçi.o pertin.nte;

111 - dos põs-l1ncluaelo•.por escol.s ou cura0. daY:i.

~te raconheo1dcs pelo H1niatÍlrio da E~uca9ão a elo Despor

to. oca ire. ela conoen!:J:'aç:lo _ arqueologia. _ IIOl109n~ia ele

_trado ou te•• da doutQradc Wlrs.ncIo sobr••"'illaolog:i.., e
oca palo _. 2 (do1a) ano. OOIl••CIlt:i.voa da at:i.viclaclee

ciantLf1cas própr:i.as no ca=po pro~:i.••ional da a~log1a.

clevi~ta COIIIProvados:

IV - dos dJ.plc.ado. _ outros cura0. ela niwl

superior que. na data de a.sinatura desta lai. conte co- pelo

_. 5 (cinco) anos consacut:i.vos ou 10 (eIaz) ano. intercala

do. no exercio1o ela atividaela. ciantiUcas própria. no Cl8IIP)

prot:i..aional da a"'illaologia.
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com os seguintes documentos:
•

I - requerimento, que deverá conter, além do notna do

CAPÍTULO I II

SEÇÃO I

Art. lS - Oll Prtlllidantell do. COnselholl Foderal e

Regionais, além do voto comum, exercerio o voto desempate.

- Oll mantlatos dos membroll dOll COnllelhoslIrt. 14

SEÇÃO II

Do Conllelho Federal
Art. 16 - O Conselh,o Federal de Arqueologia compor-

ae-á de brasileiros natos ou naturalJ.zados que aatisfilçaJn as

8Xigincias desta 18i, e terá a .seguinte constituição:

I - seis membros titulares, eleitos em assembléia

conlltituida por delegados, um de cada Conselho Regional;

II - seis suplentes, eleJ.tos juntamente com OI

membros titulares.

Parágrafo único - O número de mnrnbros ti tularaa

federais poderá ser ampliado, no máxuno arn trê~, mediante}

resolução do próprio Conselho.

Federal e Regíonais serão de 3 (três) anOll, pormitida uma

rMlei~o.

Art. 13 - A substitui~o de qualquer m-.mbro, ..... sua

falta.. :impedí.monto, far-lIo-á pelo respectivo .uplonte.

-.lianto convocação do Conllolho.

Art. 8° - O registro no Conselho Rag10nal de Arqueo

logia será efetuado, a requer.imanto do interessado, instruído

interessado, a filiação, o local e data de nascimento, o esta

do civil, os endereços residencial e profissional, o número da

ca.rteird. de J..ndQntidade, seu órgão expedidor e a data, Q o

número de inscrição no cadastro de Pessoas FisJ.cas do

Ministério da Fazenda;

Art. ·10 - Ficam criados o Conselho Federal e Oll

Conselhos Raqionais de Arqueoloq1a, como... órgãos de reqistro

profi!lsional e de fiscalização do exercicio da profislJão,

dentre outras competência8 cabiveis.

Parágrafo único - O Conselho Federal terá sede e

foro em. Brasilia, DF e jurü5dição em todo o território nacio

nal, e os Conselhos Regionais terão sede Q foro nas capitais

dos estados e dos territ6rios, assim como no Distrito Federal.

Art. 11 - A administração e representação legal doll

Conselhos Federal e Regionais incumbe aos seus Prellidontoa.

Art. 12 - Os membros dos Conselholl Federal e RAqio

nais poderio sor licenciados, mediante delibera~o do

P~enário, por motivo da doença ou outro impedimento de ~orça

maior.

Art. 9 0
- A profissão de arqueólogo 8Ó será exercida

em entidades particularell e inlltituiçÕQs de cii.reito público ou
privado, que sejam registradas no Conselho Federal do Arqueo-

logia, no que diz respeito ao art. 3°, incisos I, 11, V, VL Q

XI.

II - cii.ploma mencionado nos incisos I, II, III e V

do art. 2°, ou documentos comprobatórios de atividades da
arqueólogo, que demonstrazn, irrefutavelmente, o QX8rclcio

dessas atividades-;···conforme o .mencionado no inci.so IV do art.

2°.

v - dos que, na data de assinatura desta leJ. r tenham

concluido cursos de especialização em arquêoloqia reconhecidos

pelo Ministério da Educação e do Desporto, que contem com pelo

menos 3 (três) anos consecutivos de ativi.dades cientificas

pr6prias do campo profissl.onal da arqueologia, devidamente

comprovadas.

§ 10 - A comprovação a que se referem os 1nC1SOS rv

• V dQverá ser feita no prazo máximo de 2 (dois) anos a contar

da vigência desta lei, perante os Conselhos Regionais de

Arqueologia, aos qual.S compete decidir sobre a sua validade.

S 2° - O periodo de comprovação a que se refere o

parágrafo anterior não poderá ser considerado como impeditivo

para a continuidade dos trabalhos daqueles que se encontrarem.

em procQsso de satisfação de exigências.

Art. 30 - São atribuições dos arqueólogos:
I planejar, organizar, administrar, dirigir e

supervisionar as atividades de pesquisa arqueológica:

Il. - identificar, registrar, prospectar, escavar G

proceder ao levantamento de sitios arqueológicos:
III - executar serviços de análi.se, classificaçio,

interpretação Q informação cientifica de interesse arqueo16gi

co;

IV - zelar pelo bom cumprímanto da legislação que

trata das ativi.dades de arqueologi.a no Pais:

V - coordenar, chefiar, supervisionar e administrar

oa setores de ArquQologia nas instituições governamentais cUI

administração pública cii.reta e incii.reta, b9m como em ÓrgiOll

particulares, segundo o art. 9° desta lei:

VI - prestar serviços de consultoria Q assessoramen

to na área de arqueologia:

VII - realizar pericias destinadas a apurar o valor

cientifico e cultural de bens de interesse arqueológico, assim
como sua autQnti.cidade:

VIII - orientar, supervisionar e QXecutar programa.

de formação, aperfeiçoamento e especialização de pellsoall habi
litadas na área de arqueologia:

IX - orientar. a realização de seminár10s, colóquio.,

concursoa, exposições de âmbito nacional ou internacional, na

área de a~Qologia, fazendo-se nelas representar;

X - elaborar parsceres ralao1.onados a assuntos de

interesse na área de arqueologia:

XI - coordenar, supervisionar e chefiar projetos e

programas na área de arqueologia.

Art. 4° - Para o provimento e exeroicio de cargos,

"íIIDpregos e funções técn1.cas de arqueolog1a na administrac;:io

p\iblica direta e indireta e nas empresas privadas, é obri
gatória a concii.ção de arquoóloqo, nos termos definidos nOllta

18i.
Art. 5 D

- A condição de arqueólogo nio dispensa a

prtl.t:a~o de concurllO, quando exigido para provimento do

cargo, <llIlPrego ou fun<;:lo.

Art. 6° - A condiçio de arqueólogo será comprovada,

nos termos desta lei, para a prática de atos de assinatura da

contratos, termos. de posse, inscrição em concurso, pagamanto

da tributos devidos pelo exercício da profissão e dellBlllp<lnho

de quaisquer funções a ela inerentes.

Art. 7° - O exercicio da profi,tlsào de arque6logo

depende de registr~ no respec~vo Conselho Regional de ArquQO

logia, previsto no art. 11 desta lei, e posterior registro na

Dolegacia Regíonal do Trabalho.
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ttabalho••,

in.tituiQ&e.

à6vida. auac.i. tada.

a. provid6nc.i.a.

da. que.tae. Nfe-

Art. 17 - CCIllpete ao Conaelho F..:Ieral de Arqueolo-
;ia:

I - elaborar o .eu lla\1imanto Interno;

II - aprovar o. Ra;imantoa Internoa elaboradoa peloa

conaelhoa 1la\1ionaia;

III - deliberar aobre quaiaquer

pelo. Con..lho. Re\1ionai., adotando

_ ••ária. à hOlllOlleneidede àe orientaçlo

ranta. à profiaaão àe arqueõlo\1o;

IV - jul\1ar, 11I1\ 61 tima in.tância, oa recur.o. .ClI:lre

a. deliber.~e. àos Con.elhoa lla\1ionai.; ,

V - publicar relatór.i.o anual do. .eu.

perioàiC&Il\llnte, a relaçlo ào. profiuionaia e
re;i.tradoa; .

VI - expedir &8 n.oluçae. que .e torn_ n_a••l'i&8

para anel .i.ntarpntaçlo e execuQl.o de.ta le1;

VII - prepor .0. õl'lJioa CClIl;l8tentaa IIIOdJ,ficaQ&ea na

rellUlamento. da PIIrcic.i.o da profi.alo da arqueólOllo, quando

nece••ário;

VIII - deliberar .ClI:lre o exarc.i.cio de ativiclaclea

anna à e.pecialidade de arqueólogo, no. ca.oa de conflito dII

CCIlIP8t:inc.i.a ;

IX - convocar e rea11zar, perioài_nte, I'8IlIú.llea

para .atudar, cleb&ter e ol'ientar a••untoa nfarentea l
profisaão;

X - el.,.el', por UIIl minilllCl da doia tal'ÇOa de a_

IlI8IlIbros titulare., o Pnsidenta a o Vice-Pnaidenta;

XI - fixar o valor de anuidade, taxaa, multaa e

8IIlQl~ntoa devidoa pelo. prof1aaicnlis ao. cen••lhoa ~io

nai.;

XII - func.i.onar COIllO COnaelho lupel'ior de ttiClll

Profissional fazando valer o CócU.go ~ Ética Profiasional, a

aer criado pela CCIIlUnidacle de al'qWtÓlo;oa;

XIII - autorizaI' o Pre• .i.dant& a acIqu:L:i.I', Ol\eJ:&l' OU

aUenar bena illlÓVllia, ClI:lael'V&da a Lei. nO 5.11114, de 2' eIe·-.io

àe 1982, e ~is di.poa.i.çaaa lega.i.. pertinentea;

XIV - _til' pal'eCal' ooncluai.vo aCll:lre pnat:a9lc-. dII

oonta. a que eataja ClI:lI'.i.gaclo;

lW - publ.i.ca:, anuallMnta, aeu o~to e~

voa Qriditoa adic.i.Ol\&i.., oa balanQOa, a -=;10 OI'9Qelltú'ia

e o relatório da aua. atividadea;

lWI - oJ:llall:i.:lal', inatalar, orientar a inapaciona&' oa
conaelhoa JlelJi0

1
i , irixa:-lhe. o nWla"" e a jUl'i.aeu.ÇlIo••

exwlIPlar _a pni.taQlo de .Ia contaa, ntie. i.nterri._

deacle que:Lndi aával ao reatabal~to da no=-UdIIIe

.adIIl.n1atraUva e f.i.nancaira ou à garantia da efatividadll ou

pr~ncipi.o da hier :quia conatituc.i.onal;

"
11:1:. 18 - conaUtu:L rece:Lta :,do donnlllo Fadaral de

ArqQaCllOllia:

X - 20' da· nncIa bruta doa Con.tiboa leslioona.:La ela

A%qQ&OlOlli.a _to aa doaÇl6aa, legadoa ou 8u1:lvenÇl6aa;

XX - doaçaaa e lagacloa;

UI - auk>vanÇl6aa doa gova:noa f!'là&ral, utae!ua1a a

mnic.i.pa:La ou da emprea.. e :Lnatitu:L96ea p~';'vadaa ou pdbUcaa;

IV - nnd.i.mentoa patr1lllCln:Laia;

V - rendaa avantua.i.a.

SEÇÃO UI

Dos Conaelhoa Regionais

Art. 19 - Os Conaelhos Rall'ionais de ArqueolOllia

..do constituidos de aai. IMDlbroa, eacolhidos 11I1\ eleiçõea

diretaa entre os profiasionais reqúlarmente re;~.traàoa.

5 1" - Na ....... eleiçlo aerio eacolh:Ldos aeia

suplentea.

5 2" - Na primei.ra reuniio do Conaelho Regional,

..ri aaooll1.i.do ° aeu Preaidente, dentre os IIl&IIlbroa eleitoa,

no. taftlOa previatoa para a eleiçio cio Presidente e do Vice

""ai.clante do COnaelho FadeJ:al.

Art. 20 - ColIIpete aoa Cona..lhos Regio"';'a de AJ:quao-

10llia:

X - efetuar o r.,.iatro cios profiaa.i.onaia e axpadi.r

cartei.ra de i.dantidadll profia'ional, numerada, r.,.iatrada e
v:L.acIa no próprio Cona.lho, na forma da lei. Zaaa carteira

valerá CClIlO do=-nto de identidade e terá fi P~Hca;

U - efetuar o l:'&lliatro taaporár.i.o ck.a estrangeirOs

_tratadoa paI' -ntidadea que atuam na área de arqueologia;

UI - julgai' raclamaça.. e repreaentaçaaa ea=itu

aOll_ doa MMQOa da l:'&lliatro e dea infraçaaa deata lei;

~ • fi.acaU_r Q axe:c.i.c.i.o da. profiaalo, iqlecI:Llldo

a pvni.ncIo aa infn96ea da lei, b-. CCIIIlO enviar àa autor:Ldaclaa

ClQIIIllItantea rtiatórios ~tadoa aCll:lre fatoa que~ e

ClUja aoluQlo nIo ..ja dII aua CCIIIP&t:incia;

V • pIlbUClIlI' relatório. anuaia doa .eua tnballloa e,

per:Loài_ta, a l:'ti&9lo cIca pzof:Laaionais J:&giatradoa;

VX • tiabonl' o aeu ~1mento Interno, aubaatando-o

à aprova9lo do eonaalho radaol de A:queolOll:La;

VXI - apnaantal' augaat:llea ao Conaelho hdaral da

ArquaolOlJi.a;

VXU - acIII:Ltir a oolaboo;lo daa inatitui96ea da

Al'quaolOlli.a noa caaoa daa _~I'iaa _oi.onadaa nos inc.i._

anl:edoraa duta artigo; ...

IX • ;Ul;&r • COC\caaalo da ti~uloa para~

to na categoria profi.sional de UqLleólOllol

X - tilllJ&r, paI' no II1n1a1o dob t:u'Qoa ele _

.-I:lZ'oa, o aau Pnaidllnta a Vica-Pnai.dllntal

XI - dIIl:L1:lanZ' aobra' ..auntoa da iontaZ'U.. pnJ. a
adIIin:i.a1:n.Uvo;

XU • apZ'OV&Z' a propo.t:a o~tI.Z'ia • au~.i.aa&' s
abutun dII oridita aclic.i.onab a .. opan,çaaa ret..._ s'
al~ patri.lloni.ai.'al

XIU - al&tol':L_: o Preai.danta a adqW.l'ior, _ ou

alienaI' bana .i.llóvai.a, obaaJ:V&da a Lei n· '.11114, -ela' 21- cIao ....
ele U12, a ~a diapoaio9ha legUa pal'tiMntaal

xxv - arraoacIar &IIuidaclaa, .altas, taxa. a _l_

toa e adotar todaa aa MClidaa claatinada. l ateti'laQl.o dII 811&

noai.tã, dllaeao.nc&o e entl'e;aDdo, ao CoftHlllo hcIanl, ..

iaIpol'tAnc.i..a reta_ta. to ala paZ'tici.paQl.o la;a1.

Art. U - conatit:ui -.t.t:a cIOa CoftHlboa ltaOi.onaia

da AzquaolOl1i.a:

I - lO' da anlliclacla ut:abeleci.de pelo COIIH1I'Io -
nl .. Arqueologia, na ro_ da Lei nO '.IN, dII }21 da 0 dII
1112;
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lU - clcaçl>el e legados;

IV - subvenQÕes e .uxilios elel governos federal,

..t:aduais e mmicipail, e ela empres.s e inltituiçl>es privadas

e p6I:llical;

V provi_nto ele multas .plicaelas;

VI - rendas evantuais.

CAPÍTULO IV

Do Exercicio profissionà!

Art. 22 - Para o exarcicio ela profiaaio referiela no
T

art. 2" e1asta lei, em ,qualquer modalidade de rela~o traba-

lhista ou -.pr....tici. lerá exigida, como condição essencial,

• ~tação ela,regiltro profissional emitiele pelo respecti

vo Conselho.

Paráprafl;' único - As carteiras profissionais, expe

cIiclas pelos conselhol Region.is, terio valielacla .. todo o

!an:i1:6rio N~~ioi;al para qual~.r efeito, d. acordo oan o art.

1" ela Lei n~:p.206, ele 7 ele maio de 1975.

Art. 23 - Para o registro nos Conselhos Regionais e

• expecIi.~o da carteira profissional, 01 elecumentos exigieles

elel .rqueólogos, nos termos dos incisol I, 11, 111, IV e V ele

art. 2" e1esta lei serio:

I - para os mencionaclcl no inciso I, diplCllla ou

elecumento ccmprobat6rio ele Bacharelado em Arqueologi.;

II - pera OI _ncionadol no inciso lI, cIepe:ncIencIo ele

le tratar ela formaneles ... nivel de graduação ou p6s-gradnação,

(). docu:mentoa referidos no inciso anterior, conf'o:me o caao,

cleviclulente ~iclaclcl pelo Ministério da Educação e ele

Desporto;

III - para OI mencionaclcs no inciso 111, certif1ca

ele ele conclullo elel críocIitol e diploma, ou cIocuIIlllnto ccapro

bat6rio, referente .01 graus ela meltre ou eleutor, e cIeclaração

ele inatituição ele pelquisa reconhecida pelos 6rgios oficiais,

CCIlProvanclo sua atuação profissional por prazo minimo, iún

terrupto, ele 2 (eleis) anos;

IV - para OI mencionaclcs n~s incilol IV e V, al_

elas Cl6pial autenticadal eles respectivoI diplCllls ele' nivel'

superior e/ou de curso ele elpacializ.ção .. arqueologia, ..... ,

oa aeguin1:ea documento.: ... 2-11.L::C·:~

a) para servieler ele 6r;io p6I:llico, certiclio ele taaI>o
ele serviQO, ocm especificação pol:lllADOrizacla elas ativiclacles

_rcielas;

b) para o. pelquis.elerel .. geral, pelo __ cIci.

cIoa sll9Uintel ~tos:

1 - OQIIlprOVação ele .utorização ele pasqui_, "'III:lI':

tenIo. ela Lei n" 3.924, ela 26 ele julho ele 1961;

2 CCIIProvação de atividade elecente, ele nivel

superior, _ disciplinas ele Irqueologi.;

3 - CCIIProv&ção ele obtenção ele bols.s ela e.t11cIoI no

Pail 'e/= no -':ior;

4 - tra!:la1hol publicaclcl em revi.tal cientificas e

ClllIIP""VIção ele participac;io efetiVI ... reuniõel cientificaI,

ClClIl9fte.OS, s.u.náriol ou silllp6siol;

5 - e1eclaraçlo ele instituição ele pesquil. reconheci

ela pelos 6rgiol oficiais, ccmprovanclc lU. .tuação profissional

por"~O minilllo, ininterrupto, ele 3 (tras,) anol.

Art. 24 - As penalielaelel pela infração elas clispo

siQ6es cleata lei .erio cIilciplinadas no JlAgilllllnto Interno elel

COnlelhol.

Art. 25 - !lenhum 6rgio ou eltabelecimento públieo,

.u~co, paraestetal, ele eoonC8li. mista ou particul.r,

~ cleaenvolver ativiclaclel ,voltaclal para a Arqueologia la,

no exacuçlo ele SeU trabalho, Dio oblervar OI P'Jincip101 ela

A%qUeolOlJi., e Dio Ill!pregar arqueólogos no e1a1-.penhO ele

.........
Art. 26 - OI linclicatos e .ssoci.ções profiss10n.is

ela Arqueologi. cooperario ocm os Conlelhol _ tocIal .s .tivi

clsdes concernentes à c1ivulgaçlo e .0 Iprimoramento ela

profissio.

CAPf'rULO V

Da bsponlabiliclacle a Autori•

Art. 27 - Enquanto elurar • execução ela pelquisa ele

CIIlpO, .. obr1gat6ri. I oolocaQio e manutençlo ele pl.cal

vill.vei. a legive1s .0 póblico, contenele o n.... ela instituiçl.o

ele peSquil., ncme cio projeto • nClllJa ele responlãval pelo proje

to.

Art. 28 - OI c1ire1tos ele .utori. ele um plano, proje

to ou programa ele Arqueologia, 110 ele profiaaional que OI

elaborar.

Art. 2!i - As alteraçõel ele plano, projeto ou progra

... originais IÓ pocierio ler feital pelo profislional qua o

tenha elaboraclc.

Parágrafo único - Estanclo ilIlpecIiele ou reculanclc-Ie o

.utor a preltar sua colaboraçio profissional, CCIIl ccmprovacla

lolicitação, nio serio pe=itielaa alterações ou 'mocIificaçõel,

c:abenclc a outro profi.110nal a alaboraçio ele um outro plano,

,projeto ou programa, sob lua inteira relponsabiliclacla.

Art. 30 - QuancIo • concepção geral que caracteriza

um plano, projeto ou programa for elaboracla .... conjunto por

profissionail l .....laente habilitaelel, toclca serio c:onsieleraelea

co-.utorel ele projeto, COIIl os clireitos e cleverel corresponclan

tes.

Art. 31 - Ao(I) .utor(el) ele projeto, plano ou

programa ...tribuiele o elevar ele .ccmpanhar a execução de tocIal

.s etapas ela pelquila arqueol6gica, ele mocIo a qarantir a lua

realiz.ção ele .corclc COlIl o estabel'lciele no projeto original

.provaclo.

Art. 32 - Fica aaseguraclc à equipe cientifica o

clireito ele participaçlo plena ... toclas .s etapal ele exacuçlo

ele projeto, pl.no ou proqrama, inclu.ive sua clivulgaçl.o

cientifica, fic:anclo-lhe igualmente atribuiele o dever ele

executá-lo ela acorclc CClI o .provaclc.

Art. 33 - Ela tocIa expediçio ou millio altratígeira ele

Arqueologi. lerá obrigat6ria • prelença ele UIIl inúmero ela

.rque61ogo1 brasileiros que correaponcla, pelo manol
i
, i _tacIe

I
ele número ele arque61ogos eltrangeirol nela atuantel. \
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C1lP1= VII

Da. Di.po.iç6e. Tran.itórias

A::t. 34 - c.nt:o do prazo de 60 (••••enta) dia. dao

sua publicaçAo, o PocIer lxecutivo zegul_tarã ••ta lei,

c1iaponcla incluai". aalnIt a ••truturaçAo cio. Con.elho. FacI8ral

• ~ionah ei. Al:queologia e o reqist:o profissional cIoa

azque61090., atá que ••:i- criaclos os re.pectivo. eon.elhoa.

A::t. 35 - E.ta l.i entra ... vigor na data dao .ua

publiaaçAo •

A::t. 36 - Revogam-.e as ciisposiç6e.... contririo.

3 DOS D.E~:' JO c1etf~~ ~ lii4 .

l...>-<:: . ."........". -"'-<:> L~~
c:::-~

Regulamenta a profissão de arqueólogo e
dá outras providências.

Emenda n° 1
(Corresponde à Emenda n° 1 • CAS)

!?ê.se ao art. 7" e ~~ caplll do ano 10 a seguinte redação:
. Art. 7" O e~erclclo da profissão de arqueólogo depende de registro no

respccbVo Conselho Regional de Arqueologia."
..~. lO. P~rão ser criados um Conselho Federal e Conselhos Regionais

de ArqueolOgia, como orgios de registro.profissional e de fisca1ização do excre'cio da
profisslo, dentre outras competências cabíveis." I

Emenda n° 2
(Corresponde à Emenda n° 2 - CAS)

Suprimam,se os arts. li, '12, 13, 14 15 16
reDUlIletalldo-sc os demais.' , , , 17, 18, 19, 20, 21 e 34,

Senado Federal. em 'I de seteirib~o de 1997

ni:
P'~~'~';:,.-;-",-~. .~

Se or Antonio C o alhãC
/Presidente do Senad ederal r

SINOPSE

IDENTlFlCACÃO
NUMERO NA ORIGEM' PL. 02072 1989 PROJETO DE LEI (CO)
OROÃODEORlGEM: CAMARADOS DEPUTADOS 16061993
SENADO: PLCOOl40 1994
CAMARA: PL. 02072 1989

AUTOR DEPUTADO: ALVAAOVME PL RJ
EMENTA REGULAMENTA A PROFISSÃO DE AAQUEOLOGO E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.
DESPACHO INICIAL

(SI') COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAlS (CAS)

ULTIMA ACÃO
RMCD REMETIOO ACAMARA DOS DEPtJTADvS
09 O\l 1997 <SF\ SUBSEC. COORD. LEülSLAnVA (sn (SSCLS)

PROCEDIDA AREVlSÃO DA Jl,EDACÃO FINAL.
ENCAMINHADO A .

, (SI') SUBSECRETARIA DO EXl'EDIENTE (SF!ISSEXP) EM 0909 1997
TRAMITAÇÃO

0512 19P4 (SI') PLENARJO (PLEN)
LEITURA.

05 12 1994 (SFl MESA DIRETORA
DEIPACHO A~AS.
DCN20612PAG7391.

14 UI I'" (SI') COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAlS (CAS)
Ml.ATO~ SEN ANTONIO CARLOS VALADARES.

.06 06 Im (SI') COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAlS (CAS)
DIVOLVIDO'PELO RELATOR COM MINUTA DE RELATORlO PELA
m.oVAÇÃO DO PROJETO.

12121996 (SFlCOMISSÃODEASSUNTQSSOClAlS(CAS)
ENCAMINHADO AO SCP COM DESTINO ASSCLS. ATENDENDO A
REQUERIMENTO DE INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA. NOS TERMOS DO

AAT. 172. INCISO 1DO REOlMENTO INTERNO.
19121996 (SFl PLENAlUO (Il!.EN)

LEITtJRA 1lQ. 1273. DO SEN BENI VERAS. SOL/CITANDO A
INCLUSÃO DA MATERlA EM ORDEM DO DIA.
DSF2012PAG21122E21123.

19121996 (SI') SUBSEC. COORD. LEOISLATlVA(SI') (SSCLS)
AOt1ARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. (273).

09011997 (SF) 5UBSI!C. COORD. LEGISLATlVA(SF) (SSCLS)
PRONTO PARA INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA APOS O DIA 15
DE FEVEREIIlO DE 1997 (RQ. 1273196j.

1903 Im (SFl S1!CRETARJA GERAL DA MESA (SOM)
ENCAMlNIIADO O OF. SF 253. DO PRESIDENTE DO SENADO AO
PRI!SIDENTE DA CAS. SOU.CITANDO ~ElA OFI\OJETO SIlBMETlDO

AO Pl.ENAlUO DA COMISSÃO. UMA VEZQUEAMA'IElUAESTA
INS1RUlDA COMRELATORIO.

lO 04 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAlS (CAS)
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN CAllLOS llEZEIUlA.

1106 Im (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAlS (CAS)
DEVOLViDO PELO RELATOIl SEN CAALOS BEZERRA. COM PARECER
FAVIlRAVEL AO PROJIlTO COM Ao, EMENDAS 001 E 002 QUE
.APltESENTA.

COMISSÃO OE TMBALIfQ. ~OM!NISTRACÃOE SERVICO Muco

PROJETO DE /:,EI ND 2072-D. DE 1989

"EIfU!IUiJzs do seftado
Fedual ali P"Un" tk Lei ]fJ72·
c.: de 1'89, qlte rrttlt1umrtll li

pmfi<S4o tk arqueóloxo t! dá
(lIIlrOS providêllciA ...

Autor: SENADO FEDERAL
Relator: SANDRO MABEL

1- RELA TÓRIO

O presente Projeto de Lei zon·D de 1989 de autoria ao senado
Federal \'el'5a sobre Emendas apresenradas ao Projeto 'que regulamenra a
prolissào de arqueólogo e dá outraS providências.

É O RELATÓRIO

li· VOTO DO RELATOR

o Projeto de Lei 2071·C;89 foi aprovado na Câmara e foi ao
Senado onde recebeu duas Emendas. sendo que a primeira foí de mudança
redacional e de criaçào dos Conselhos Federal e Regionais. modificando os
anigos 7 elO.

-\ segunda Emenda suprecÍva aos artigos de n>s
11.I2.\3.\+.\5.16.1'1.1\\.19.:'.0.:'.le :.t. lodos esses artigos versavam sobre a
criação instalação regulamentação dos Conselhos Estaduais e Federais, coisa
que com a Medida Provisória 1539/37 editada pelo Governo Federal a qual
desregulamentou os Conselhos tomando-os independentes do Governo além de
dar.lhes inteira liberdade para que os profissionais liberais de cada categoria
pudessem constituir os seus respectivos órgãos re~rescntativos bem como para
que servissem para o registro do profissional.

Pelo exposto somos pela aprovação das respectivas Emendas
apresentadas pelo Senado Federal.

S~deScssõcs,cm8ded=bro de 1998

SAND~}:/iABEL
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• 1JJ - PARECER PA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administraçio e serviço Públial, em
reuni60 ordinária realizada hoje, opinou. unanimemente, pela APROVAÇÃO dai 2
(duas) Emllfldas do Senado ao Pro)eto de Lei nO 2.D72-CI89. nos termos do
parecer do Relator. Deputado Sandro Mabel.

Estiveram presentes os senhores Deputados Pedro HIlt1IY, Presidenla;
Jovalr Arantes. Jaime Martins e Jair Meneguelli, Vice-Presidentes; Agnelo QueirOZ,
JClÚ Pimantel. Marcus Vicente. PaulO Rocha. Dommgos Leon.lII. Benedito

Domingos. José Carlos V18ira. Luciano Castro, Chico VllIilante, Wilson Braga e
Sandro Mabe e Milton Mendes.

Sala da Comissão. em 09 de dez~mbrode 1998.

COMISSÃO DE CONSTlTUICÃO E .rosne.-\. E DE REDACÃQ

I - RELATÓRIO

Provemente do Senado Federal, chega-nos para apreciação duas

emendas ao Projeto de Lei n'1.072-<:. de 1989, que objetiva regulamentar a profissão de

arqueólogo e dá outraS providencias.

As referidas emendas IOlentaln modificar e suprimir dispoSItivos
que cnam Conselhos Federai e RegionaIS de Arqueologia e disciplinam sobre sua

competênCia e funCionamento.

Quar.ro .0 ménro, a mareria recebeu parecer favorável da douta

ComISsão de Trabalho. Admlmsttação e Semço Público. da lavra do ilustre Relator.

Deputado Sandro Mabel. convencido da inocuidade da iniciativa de criação de Conselhos

Estaduais e FederaIS, em face da edição da Medida Provisória 1549/37 - hoje. ja

transformada em lei-o que desregularnenlOu os Conselhos tomando-os indepéhdenres do
Governo. alem de dar-lhes Imeira liberdade para que oSJlfofisslonais liberaIS possam

constituir seus respectivos órgãos representativos.

o processaâo vem. agora. a esta Comissão para o exame

juridico<onstltllclonaL regtmental e de tecrpca legislativa

Eo Relatono

I;,
n -VOTO DO RELATOR

As duas emendas oriundas do Senado Federal merecem prosperar.
pois. efelivameme. logram sanear vicio de juridicidade supervemente do Projeto.

A cnaÇÃo de Conselhos e de suas atribuições. alêm de inócua

como j:i observado pela ComIssão de Trabalho. Administração e Serviço P6blico. C
flagrantemente injuridica. de vez que consoante a nova ordem legal os Coosclhos ÃO

entes mdependonte. nào-intesnntes da Administração Pública. c'\ia crial;lo e pio

compete a iniciativa priv~ n~ ClBO, aos próprios profissionais.

Pelo exposto. manife510 meu vow pela constirucionalidade.

juridicidade e hoa têcnica legislativa das Emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei n'
~.072-D.de 1989.

Sala da Comissio. em 24 de março de 1999

Depurado FERNAN]>o CORt:JA
RelatJr

----'''\ t

A Comissão de Consrituiçllo e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou lUI3IIimcmente pela constitucionalidade,

juridicidade e técnica legislativa das E~das do Senado ao Projeto de Lei n°

2.072-P/89, nos termos do parécei do.Relator, Deputado Fernando Coruja.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos .Aleluia - Presidente. Gcovan Freitas, José

Robeno Batochio e InaIdo Leitio - Vice-PresidctÍtes, Antõnio Carlos Konder

Reis. Ciro Nogueira. Darci Coelho, Eduardo Paes. Jaime Martins, Moreira

Ferreira. Ney Lopes. Paulo Magalh!es, Vilmar Rocha. Cezar Schinner. lédio

Rosa, Maria Lúcia. Mendes Ribeiro Filho, Osmar Scrraglio. Renato Vianna.

AloYsio NWles Ferreira. André Benassi. Jutahy JWlior. Léo Alcântara. Moroni

Torgan. Nelson OtQC~. Vicente Arruela;', Zenaldo Coutinho. Zulaié Cobra,

Antônio CuJos Biscaia, GeraJdo MageIa, José Dirceu, Marcos Rolim, Waldir

Pires; Augusto Farias, Edmar Moreira, Luiz António F1eury. Mussa Deme~,

Fmnando Coruja, Ro~ 'Lavigne, José AntÕllio, Sérgio Miranda. Bispo

RodriPJCS. LlICillllo Bivar, José Ronaldo. AJ:itonio do Valle, Gustavo Fruet, José

Genoíno e Celso Russomano.

de abril de 1999
é. ,..,.

ARLOS ALELUIA
'dente

PROJETO DE LEI N° 2.431-A, DE 1996
(Do Se••do Federal)

PLS lI8I96

Autollza o PQcjer 'Executivo • ClÍ8l • e.c:o- Agrotéenica Federal de AMo Alegro, no
Estado de Roraima: tendo parecetM: da Comiuio !le EcIuciIç6o, Cultunl e 1JeIporto;
pela~, COlllta os \lOIOI do Deputado Adimir Luca e do Depu\lIdo Joio
Faustino, que apresentou dec:Iaraçio da Ye*I; da Cornissio de FIIllIllÇlI& e Trlbu\açio,
pela 8dlIquaçio t'inanceira e orçam.ul'lia: da Comissão da Amaz6nía .e de
DeunvoIvimenIoR~. pela aprovaçio; e da Comissão de Constiluiçio e Justiça •
da Redaçio, pela inc:ollstitucio.

SUMÁRIO

f - Projeto inicial
If· Na ComilÃO de~. Cultura e Desporto:

- PaIec:er do Relator
- Parecer da ComilÃO
• Docfaraçio de voto do Dtpulado 1010 F_no

111· N'a Comissio de Fil\lllÇlS e Tributaçlo: .
- P_da Relatcn
- PIrec:er da ComiuIo

IV- Na ComilÃO da Amazônia e de Desenvolvimentri Regional:
• Parecer do RelltOl'
• Parecer da ComiIsio

V. Na ComiIIIo de C<JlIItituiçIo e lU11iça e de RedIçIo:
-1'IIrectr do RcIItor
- Pareccr daComiIIIo
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.O.COJlu..... N.cion.1 del:reta:

Art. I" E o Podcr E,,,ecuiivo autorizado a criar a Escola Agrotécnica Federal
de Alto Alegre. no Estado de Roraima.

Art. 1" A Escola Agrotétnica federal de que Inta esta Lci mantcri curso de
segundo grau com disciplinas referentes a agropecuária no curriculo a ser minislndo.

Art. 3" A instalaçio do citado estabelecimento de Ensino subotdin..se â
prévia cOl1lilJllÇio. no Orçamento da lJniio. das dotações necessárias. assim como â
criaçio dos tlf!OS. funções e empregos indispensiveis ao seufisnciOl\amtnto.

Art. 4° Ouvido o Ministério da Edutaçio e do Desporto. o Poder Executivo
reguJamentarâ esta Lei no prazo de noventa dias, contados a partir de sua aprovaçio.

Art. S- Esta Lei cntra em vigor na data de sua publicaçio.
Art. 6° RevOSlft\·se as disposições"cm COIItríriO.
Senado Federal. em C 9 deoulUbtõde 1996

"LEGISLAÇÃO eIrADA..ua;.uDA PELA
COORDENAÇÃO DEDI'ODOS LEGJSl,;,\UV05-CeDl"

República Fedemtiva do Brasil-CONSTITUIÇAO... '"' ~ ~.......•........•"'., ., .--TIruLoIV
'. DA 0acwm:Aç10 DÓIPoDpu

CAPtnlLoI

DoPODEI1.lEaJsLAmro

.....................................-. ' .

SUBSIlÇÃO m

..... ; .

Projelo de Lei do Sen~· 88. de 1996

Autoriza o Poder Executivo a criar a
fsçola Agrotécnica Federal de Alto
Alegre. no Estado de Rotaima.

ApresçÍttado pelo Senador Romero Jucá

Lido ~ expediente da S~~ deQ.7/05196. c publicado no DSF de 0SI05196.
Despáchado â Comis$io de Educaçio • Cf (decisio terminativa). onde poderá receber
emendas••pós publicado c distribuldo em awlsos, pelo prazo de 5 dias úteis.

Em 01/07196. leitura do RQS nO 637196. subscrito pelo Sen. RobInD~
solicitando. inclusio da matéria, em Ordem do Dia.
07108196, votaçio em lUmO ÚJÚco. do RQS nO 637196.

..J. ._

Ea 0l1OI/96, çrovado o RQS n· 637196.
Ea 29I'OII96.lI!UftCiada • materia. é proferido pelo s-dor JoeI de~....
de PIIaírio. em substituiçio â COIIlissio de Edutaçio, fawrivd ao pro,jeeo. A......
ficará sobre a Mesa. duranle 5 dias úteis•.• fIlO de receber lIIICIICIas. .,
111, 235. 11. "d". do Regimento Interno do Senado FedcraI. . .
Ea 09109196. a Presidênçi. COIIllIIIica '0 Plcnirio que 1mIIiIIou' o prazo ....
~ de emendas, sendo que ao mesmo alo foram oferecidas..... .
Ea 01/10196. aprovado. sem debates. À CDIR, pIllI Rdaçio fiaal Leilurallo'
n· S27J96.CDJR (ReI. Seno Ney Suassuna). ofereceado a redaçio flUI da lIIIãiL
~ MS termos do Rcquerimenlo nO 9W96. de dispcua de publicaçlo.
Aa-radosDepmadoscom oSFIN·... N~!J d.l. 01j.1O-96

0ficj01l·'';':·1 (SF) . .•••

Senhor Primeiro-Secrelârio.

Encaminho a Vossa Exceléncia. a fim de ser subnletido a tevisio
da .Cântara dos Deputados. nos termos do ano 65 da Constituição Federal. o Projéto clt Lei
do Senado n° 88. de 1996. COnsllJlle dos aUlóJ!l'afos 'em anexo. que "autoriza o Poder
Exec:1Itivo • criar a Escola AJ!I'Oléenit. Federal de AlIo Alepe. 110 Estado de Iloraílaa".

Senado Federal. em C,/ de oUlUbro de 1996

ASua Excelência o Senhor
DepIIIado Wilsoo Campos .
DD. Primciro-Sccretârio da Cimara dos Deputados

COMISSÃO DE EDUCAM CULTURA E DESPORTO

(. RELATÓRIO

o projeto de lei em epígrafe. tem por objetivo aucorizar o Podar
E~c:cuti,·o a criar a Escola All'OIétnica de Alto Alegre. Roraima, Trata·lo: ele UIIl

oslabelecimento de educaçio profissional. destinldo a formar técnico de niVlll moidio. cllja

a Instalaçio é condicionada à prévia consignaçio. no Orçamento da Uniio. das doIaçacs
necessárias. assim como à criaçio dos cargos.. funções e emprecos indispcnsiveis ao _
funcionamento.

n-VOTO 00 RELATOR

Tratl-se de proposiçio de indiscuriVlll mérito. UIDIc"" q•• 111 ..

da globalizaçio o investimento de ensino. em geral. e na fonnaçlD profIssio.!. ..
especial. é. comprovadamente, de excelenle retomo em ~jk,c~.
Subscrevo integralmente a ponderaçlo do nobre Relalor desta matéria no ~nado Flidefal.
de qllC o Municipio de Alio Alegre dispiloe das condições requeridaspllllai~ de
uma escola agrotécnica. cujo trabalho seri decisivo pAlIl o descnvolvi_ relioal e
melhoria das condições de vida de jmtcla 5ill"ilicativa da popuIaçio de Rorailll&

o VOIO do Relalor é de aprovaçio

~
.'r

Sala da Comiss4o. em· . f-de 1997.

IIdà udio Chaves
R1~ .
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A CoaIi.IIo de EGicIçIo. CuIin • DIIporto. 11II lIUIIiIo
................ apínou pelelfll'O"89lo ... PL rf 20431196, _ r.rmoe do per.- do
...... DIpIIIIdo ClIudlo a.-. conra OI WlOI do DcpuIIdo AdIair Luca. do DIplado .
w. dIcJnvIo-nade_.

" " ., JlIIi.- pIIIIUI ....... DIpada. lIneriMo AI-.
..........00Myde. M..wo bcPIo. Vlce-l'nIIc-..;DjIIIaade AImIldIe-.
..... WlIIoIn, ..... RocfII, U... s.n.o. llIliabo~. PIcko Ywe, Ademlr U-.
~NIIdIr,')I.- ViclIaIe, JoM um... Ahwo VeJJe. DoIam~ Lldia QuÍIIIII,
a.-. CIIMI, WaiIIIy QueíIw. UIria llhira, Joio PIUIIiIIo. 0wIIcI0 SolIr.~
.......UIaa. ElIpedilo .bI/or.

lIIIa ela CcJaUIIo. 11I123 de Ibril de lW1

Declaraçlo de Voto do DeJllltado Joio FaUltlno

o Projeto de Lei n" 2.431/96. de autoria do Senado
FIdIraI. aU10liza o Poder Executivo a "criar a ESCOla Agrotécnica
FIdIraI de AlIo Alegre. no Estado de Roraima". Tramitando pela
ComiUIo de Educaçlo, Cultura e Desporto da Cimara dos Deputados.
a lllIlíIiI ree.beu f'lnC8r favorável do eminente Relator. Oeputado
Cliudlo ChaveI"

Por entender que se trata de matéria desnecessária
ante 1i prerrogativas constitucionais do Executivo. solicitamos vista do
referido Projeto de Lei para manifestação contrária à aprovação.

AI proposituras de natureza meramente aurorizatlva
que tramitam no Congresso Nacional. evidenciam-se, em todal ai
0CIIi0eI. inócull e desnecessárias. gerando frustrações de
expectativa e expondo o Congresso Nacional a situações restritival de
SUl compet6ncia constitucional.

A decido de autorizar o Poder Executivo, responsável peJa criaçio
de instituiçOes educacionais, é, no m/nimo, um ato

desnecessário. ocioso. que. mesmo cone/urdo no âmbito do legislativo.
brio permanentemente. na dependancia do poder que as institui.

Convém ressaltar que a preocupaçlo do autor da proposta
no senticlo de criar. em seu Municipio,e, conseqüentemente, em seu
Estado. uma Escola Agrotécnica é louvável e meritória. Todavia a sua
concrelizaçlo poderia dar-se mediante oUtros mecanismos. dentre os
quais. a indicaçio parlamentar seria o mail apropriado.

Por tais razOes. opinamos contrariamente ao Projeto de Lei
n' 2.4311V8. de autoria do Senado Federal. sugerindo transformá-lo em
indicaçlo parlamentar. nos termol dos Regimentos Intemos dai duas
casas do Congresso N~nal.

Este 6 o nono voto.

sala da Comlsslo, em 23 de abril de 1997

~
Deputa(!gJOAO FAUSTINO

COMISSÃO'])!: FINA"NÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXAME DE ADEQU~ÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

I. RELATÓRIO

o Projeto de Lei em epipfe, de autoria ... Senado Federal. "autoriza o Poder
Executivo a criar 4 E.oc:oJa Agrolécnica Federal de Alio AJesm. 110 Estado de Roraima",
objetivando miniSUllr CUBO de segundo grau com disciplinas referenles a agropecuiria e
que a instalaçio do estabeleCimento de ensino está subordinada a previa consiSJllÇio dos
t=IISOS 110 Orçamento da UnilD. assim como ã criaçio dos cargos. funç&s e empregos
indispensãveis ao seu funcionamento.

Apreciado na Comissio de Educaçio. Gultura e Desporto, em reunilo ~izada em
23 de abril de 1997. foi aprovado. nos termos do parecer do Relator.

Remetido ã Comisslo'de Finanças e Tribulaçlo. nenhuma emenda foi ~reseniada
ao~~. .

1. VOTO DO RELATOR

Compete ã Comissio de Finanças e Tribulaçlo. apreciar a proposta qlltllto ã sua
c:omplltibilidadc ou adequaçio com o plano plurianual. a lei de diretrizes orçamenWias e à
lei orçamentãria anual. confonne prevI: o Irt. 53. li. do Re(llmeDto Interno desta C....

O ~jeto em análise pmoI: â criaçlo de escola asrotéc»ica federal 110 mUllicípio de
Alto A1eare. estado de Roraima. Trata-se portanto de despesa de invcsúmento que. segundo
o art. 3· do ~jeto correrlo por conla da prévia consiSJllÇio no Orçamento da Uniio.

Examinando a lei 9.276. de 9 de maio de 1996. que di5põe sobre o Plano Plurianual
(PPA) pila o período de 199611999. existe previslo de despesa desta natureza, ou seja,
criaçIo de 80 escolas agrícolas e técnicas federais ao lonao desse período a nivel nacional.
Portanto. o \XO.ie!O é complltivel com as disposiçaes da lei do PPA.

No tocaríte ã Lei n· 9.293. de 15 de julho de 1996. que dispõe ~Ias Diretrizes
O<çarnentãrias. o ~jeto alo apresenla inadequaçlo ou incomplllibilidadqí L"L

Quanto ao exame de adequaçio ã lei orçamentária anual. COIl511m as seguimes
dotações orçamentãrias no Ministério da EdUl:lIÇio e do Despono: "apoio a construção de
escola técnicaiagrotécnica no eslldo de ROllUma-RR" com a funciona\.~gramãtica

08.043.0199.1078.0764. no valor de RS 400.000. no grupo de investimentos: "expllllSio e
melhoria do ensino técnico", funcional-programãlica 08.043.0\99.\078,0044. no valor de
RSS.OOO.OOO. também no grupo de investimentos. que poderão ampa",r a proposição.
neste caso. sendo competivel com o orçamento vigenle.

Pelas rlIZÕeS exposlU. SOSSO VOTO É PELA ADEQUAçjO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA do Projeto de Lei n· 2.431. de 1996.

Sala da comilssio.e ~í?1pe!"" '\o,~ de 1.997

/I!UíCU{ÁJtl
- lido Yeda Crusius

Relatora

11I. PARECER DA COMISSAo

A Comissio de Fill8llÇllS e Tributaçio. em reuniio ordinária realizada hoje.

concluiu, unanlllHlmente, pela adequeçio financeirll~ ~lária do ProjelQ de Lei no
2.431196, nos termos do parecer da relatora. Deputada Veda CrusiUI.

Estiveram presentes 0lI Senhotell Deputados Luiz CarIOlI'HauIy. PrWdInle:

AdelIon Salvador li Augusto VMJiros. VK:e-PresidenteI; Júlio César. Luiz sr.;., u.no.I

Castro. Osório Adrillno. Rogério Silvl. 5aUIo Queiroz. Edinho llQ, Gen1IMO RIgotlg.

Hermes PlII'CianeIlo. Pedro Novais. AmaIdo Madeira. Fernando Ton-. F'lIlllO de CMtro.

Roberto SIW1t. Veda Crutiul, Jaime M8rtin1, VInio doi santos. DeItlm NelIo, F'"
JIin\ar. Sérgio Naya, SiIvlo Torres. Euj6clo Sirnllel, AIdlr eatxlIl e Odecir KIIln.

~)~~
DeputIIdo LUIZ CARLOS HAULY

PI'Midenf8
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DEcISÃo DA PBES!DtNcIA

A Comíalio da Amazõnia e de Desenvolvimento Regional
dl/IgHe • PMid6ncia da CAmara doi Deputados, por meio do Oficio n
3OlMrT, ~ nIqUCIl8r a sua inc:llllio como competente para apreciar
dIveruI propoaIç6es que especifica, u quais acham-se tramitaildo na Cua.

Defiro o que se pede em relaçio às proposiçi5es e mediIn1III
u condIç6es que sellllguem:

PLP 39195, inc:luíndo-a, para que se rnanifuta antas da CCJR;

PDC 33'4196, PL 1.750W6, PDC 382197, PDC 381197, PL 31<U95,
PL 239195, PL 624195, PL 659195 e PL 2.721197, incluirído-a, para que se
manifeste sobre estas proposiç6es antas da CFT;

PL 2.154196 e PL 2.163196, induindo-a, para que se manifeste sobre
..... proposições antes da CElC;

PL 2;'431196 e PL 2.630196, induindo-a, para que se manifeste sobre
..., proposições antes da CECO;

PL 2.598196, incluindo-a, para que se manifeste antes da CDCMAM;

Indefiro, entretanto, a indUlio pretendida em relaçio ..
propclIiç6ea • pelas raz6eI a seguir indicadas:

PL 2.34OIll6, PL 1.382195, 2.631196 e PL 2.628196, por nia dizerem
rHPeitO 80 mérito da ComilÃO;

POC 55/95, PDC 120191, PL 2.499196, PL 1.498191, PL 3.822193 e
PLP 127192, por ellar encerrada a fase de apreciaçio de mérito dos
Proiúl:' pelas.Comiu6el: e

PL 2.799197, por ter sido arquivado nos tennos do art 184, § 1-, do
RICO.

Oficie-se à Comísslio requerente e, após, publique-se.

Em ,;e, I r:J'f 197.

COMISSÃO DA AMAZÓNJA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1- RELATÓRIO

n-VOTO DO RELATO~

Há quase uma década, por decisio dos cOlUtilllinles de 1988,

Rorai,!,~ deixou de ser Território e foi tralUformada em Estado. Roraima viVia. entio. um
momento em que muilO dinheiro. proveniente da exploraçio do subsolo dO Estado. rico
em bens minerais. movimentava um comêrcio ativo. O ouro. o diamante e a cassiterita
atraiam muito imigrantes e transformavam Roraima em nova fronteira de

desenvolvimetllO do Pais.

Hoje. com uma populaçio de 247.131 habitanlCS e uma baixinima
densidade dernogrãficll. o Estado encontra-se com sua economia estagnada. com alto

indice de desemprego ~ continua. como antes de sua transformaçio ~m Estado.
dependente de recursos federais para equilibrar suas contaS. As dificuldades enfremadas

por Roraima. ~m pane. se explicam pelas limitações que passou a sofrer na exploroção de
SUIS nquezas minerais com a extensa delimitação de tetraS Indígenas em seu território.

Assim. embora possua uma área equivalente ao do Estado da Paraiba. por exemplo.
Roraima tem 42% de seu lerritório destinado ás reservas indigenas.

No entanlo. não sio pequenas as possibilidades de crescimento
que estio à disposição do Estado. Servida. em um terço do seu território. por campos
naturats propicios à criação de gado e. ao sul. por florestaS e terras ftnels para a

aBriculturll. Roraima apresema todas as condições para reverter o quadro de pobreza ~

~staJll1&Çio _nômica reinante no momento. Além disso. a melhona da infra-e"lUtura
.Iacal. principalmente em relação aO transporte. com o asfaltamemo da BR-174 ate a
fromena do Ama2DIIaS. transformana o Estado em um canedor de ~xponações para a

Zona Franca de Manaus.

A cnação da escola agrotécníca em Alto Alegre. contorme
proposto pelo Projeto de leI que ora analisamos. amplia o lequ~ de opções ao jovem
~te ~ ao agricullor. oferecendo a eles informações ImportanleS na melhoria da .

produtividade do segmento agropastonl e levando técniCa! modernas ao setor. vitima de

attaso tecnológico.
Alto Alegre é o segundo municipio mais populoso do Estado e

poder:i se IOrnar um pólo lnadiador de conhecimentos técniCOS na área aBricola com a
criaçio da escola. O centro de ensino significará novas possibilidades econômicas para a
região. ao levar técmcas modernas a um setor que ai~lda se utilíza de instrumentos

11Idimenwes.

O emprego de métodos agrícolas ulbaPassaoos eXllWC o solo e os
• recursos naturais. provocando problemas ambientais e trazendo pobreza li população. Com

a utilização de metodos sustentáveis. o setor agropecuário ccnamente se tomará produtivo
e rentável. aumentando a renda do EslAdo. ~ contribuirá para a rcversio o quadro ~

pobl'C2ll.

Por se tratar. pois. de medida que inegavelmente dinamizará o
setor agropecuário do estado. contnbuindo. assim. para seu melhor desempenho
econômico ~. conseqtlcnlemente. para a redução das desigualdades regionais brasileiras.
somos pela aprovaçio do Projeto de Lei n' ~.431. de 1996. oligim\rio do Senado Federal.
110 que diz respeilO ao mérilO dem Comissio da Amazônia ~ de Desenvolvimento
Reai<mal.

Sala da Comissio. ~m de de 1997.

o ProjelO de lei nO 2.431, de 1996, onginirio do SeMdo Federa',
aUlOriza o Poder Executivo a criar em AlIO AIcBfl'. no .:sllldo de Roraima. II ElCola
AlfOlOcníca FedcnaI que manlerà curso de 2" \lWI com discipli_ ref_ II

llFOpecuária em seu cumculo.

Para a instalaçio da escola. bem como pua li criaçio dós carp.
funções ~ empregos Imprescindíveis ao seu fWlCionamento. a prévia cOllSill"llÇio. no
ÜIçllme1Ito da Unilo. das do1aÇ/le$ necmiriu. é indispellSivel. .

O projeto tnunitou pela Comisslo de EducaçIo. CulllItll ~

Despono. onde recebeu perecer favorável d"Iuele colegiado. ~ pela ConlÍsdo de FillllllÇllS
e Tributaçio. que concluiu pela adequaÇio tinanceira e ol'Çlltllentária da proposiçlo.

De lICOIdo com o inciso V. art. 32. do Rqimell10 InterllO da

CItnara dos Deputados. cabe a esta Comisllo da Amazõtria e de Daenwlvi_
Racional manifestar-se quamo ao mérito da proposiçlo.

Êo relatório.

Oc:pll1ado F";;";;scO'R~ri;;Cs
Relator

'.
111- PARECER DA COMISSÃO

. " . A Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Reg/OIIIIl, em
r8l!"11o ordm'na realizada hoje, opinou, unanimemente, pela IIproVaçlo, do Projelo de
L8I n" 2.431-1l196, nDltermoa do parecer do Relator, D8putado Francisco Rodrigues.

Estiveram presentes os Senhores 0epuI8d0I:

. JClI6 Prlsnte - Presidente,' AIdrúbIII Benl", SocoIm GomeI,
EIcionB Barbalho, Munia Pinheiro, Moisés Benneaby. Emilio AaIltl8l', Anl6nio Jorge,
SaJomAo Cruz, ClAl,Idio Chaves, AntOnio Feijio, Paulo Rocha, Confúcio~8. Moi.
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Lipnik, Eurípedes Miranda, Fátima Pelaes, Geraldo Pastana, Hilirio Coimbra e
Francisco Rodrigues.

Sala da Comilldo, em 17 de setembro de 1997.

COMJSS,\Q U'CONmrulCÃO EJUSTICA IjDij B&DACÃo

l-RELATÓRIO

o projeto de lei acima epigralído, originirio da Címara Alta,
intenta IUtOrizar o Poder Executivo acriara Escola Agrotécnica de Alto Alegre, no Estado

de RDndõnia.

Nesta Cimar& dos Deputados, a proposiçlo foi despachada,
inicialmente, à Colnlsslo de Educaçlo, Cultura e Desporto, que opinou, contra os votos
dos Deputados Ademir Lucas e Joio FsuSlino, por sUa aproYaçlo, nos termos do parecer
do Relator, Députado cliudio ChaYe$. .

. Em seguida,. foi encaminhada à Comisslo de Finanças e
TributaçlcÍ, que concluiu, unanimemente, por lIIa adequaçt:o financeira e orçamentària,ilos
termos dó ~arecer da Relatora, Deputada Yeda CfUlius.

Finalmente, chegou à ComiISlo da Amazônia e de

~lvimento Regional, que decidiu, à unanimidade, por sua aprovaçio, 1105 termos do

parecer do Relator, Deputado FranclJco Rodrigues.

A matéria vem, agora, para exame desta Comisslo de Constituiçlo
e Justiça e de Redaçlo, que deve apreciá.1a qusnlo aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e tmca legislativa, a teor do que estabelece o art. 32, m, 'a', do Regimento
Intemo.

É o relatório.

n- rOTO DO RELATOR

NIo obstante a nobre motivaçlo que gerou a presente iniciativa,
nIo pode ela prosperar, em fàce de insan&veI eiva de inconstitucionalidade, como se verà
adi-nte.

Com efeito, esta Comisslo tem reiteradamente .decidido, com
fundamento no § \' do art. 6\ da Constituiçlo Federal e no § \' e inciso II do irt. \64 do

Regimento Interno, pela inconstitucionalidade da proposiçlo, apresentada por~,
que autoriza o Poder Executivo a criar estabelecimento de ensino.

Oassunto està pacificado na SfumIla da Jurisprud&w:ia ,,' OI, cujo
entendimento está vazado nos seguintes termos:

'a) Projeto de Lei, de autoril do Deputado ou s-dor, que
autoriza o Poder Executivo a toh\àtdeterrm1ada provid&>cia, que
é da suacompet~ exc1uIiva, é ÍllcOIlslitucio'.

b) Projeto de Lei, de iuiorla de Deputado ou Senador, que
dispõe sobre a c:riaçIo de eslIbeIecimeuto de euino, é
inconstitucional." (

Diante du razões expostas, nIo vitlumbnmos outta akemaliva
senIo declarar a inconstitucionalidade do projeto de Lei n" 2.431, de 1996 (pLS rf 81196),
ficando prejudicada a aní1ise dos demais aspectOs pertinentes aesta ComiuIo.

DepUIadOAUlLL.lQfN~h.•a~;.oa

7;;"~~

fi - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição c Justiça c de Redação, em

rcuniio ordinária rcaIizada hoje, opinou unanimemente pela inconstitucionalidade

do Projeto de Lei nO 2.431.BI96, nos termos do parecer do Relator, Deputado

Aloysio Nunes Feacira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José

Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos KQflder

Reis, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Ney Lopes, Paulo Magalhães,

ViImar Rocha, Cezar Schinner, Iédio Rosa, Inaldo Leitão, Mendes Ribeiro Filho,

Osuw Semglio, Renato Vianna, André Benassi, Jutahy Junior, Léo Alcântara,

Morooi Torgan, Zenaldo Coutinho, ZuIaiê Cobra, Antônio Carlos Biscaia,

Geraldo Magela, José Dirceu, Marcelo Déda, Marcos Rolim, Waldir Pire; Ary

Kara, Augusto Farias, Gerson Peres, Luiz Antônio Flewy, Mussa Demes, Airton

Dipp, Fernando Coruja, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues e Luciano Bivar.

Sala da Comissão, em 04 de março de 1999

f
UP.

Deput OSÉ CARLOS ALELUIA
Presidente

PROJETO DE LEI N° 2,498-A, DE 1996
(Do Senado Federal)

PLS9S/%

Autoriza o Poder Executivo a criar 'uma Escola Agrotécnica Federal no Município de
TocantillÓpolis, Estado do ToCantins ri dá outras providências; tenao pareceres: aa
COmissão de Educaçio. CuHura e Desporto, pela rejeição; da Comissão de Finanças e
Tributaçio, pela adequação financeira e orçamentâria, contra o vato do Deputado Max
Rosenmann: e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
inconstitucionalidade.

SUMÁRIO

I • Projeto inicial

11- Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- Parecer da Relatora
- Parecer da Comissão

11I- Na Comissão de Finanças e Tributação:
• Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

IV- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão
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o Congresso Nacional decreta:

Art. 1- É o Poder Executivo autorizado a criar a Escola Agrotêcnica Federal de
Tocantinópolis, no ESlado do Tocantins.

Art. 2- A E~cola Agrotécníca Federal de Tocantinápo1i!:i. no Tocantins. manterá
cursos de nível médio e profissionalizante. a.serem definidos pelo Ministério da Educação e
do Despono.

Art. 3" A instalação do estabelecimento de..ensino de que trata esta Lei
subordina-se à prévia consignação. no Orçamento da União, das dotações necessárias,
assim como à criação dos cargos, funções e empregos índispensàveis ao seu funcionamento.
por iniciativa exclusiva do Presidente da República.

ArL 4- O Poder Executivo, ouvidos o Ministério da Educação e do Desporto e
as Secretarias de Educação Estadual e Municipal, regulamentará esta Lei no prazo de
noventa dias. contados a partir de sua vigência.

Art. 50 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 6ft Revogam..se a5 disposições em contràrio,

Emenda de Redação n' l-CE, que apresenta. E abeno o prazo de 5 dias úteis para
recebimento de emendas.
Em 9/9/96, a Presidência comunica ao Plenário o ténnino do prazo para apresentação
de emendas, sendo que ao mesmo não foram oferecidas emendas.
Em 8/10/96, discussão encerrada, sem debates. É lido e aprovado o Requerimento
n' 952/96, do Senador BelIo Parga, solicitando preferêneia para apreciação do
Substitutivo. Aprovado o Substitutivo, ficando prejudicado o projeto. À CDIR, para
redigir o vencido para O turno suplementar.
Em 9/10/96, leitura do Parecer n' 528/96-CDlR (Relator Senador Ney Suassuna),
oferecendo a redação do vencido para O turno suplemenw.
Em 22/10/96. discussão encerrada, sem apresemação de emendas ao Substitutivo. Nos
teonos do art. 284 do Regimento Interno dp Senado Federal, o Subslitutivo é adotado
~efinitivamente. _, . n 7 .
A Câmara dos Deputados com o SFIN'". L( :;"". ,·h ~ J i C 'IG

.- rr·
\.;1",·" ..---' .

Senador Jú1io Campos
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal,

no exercício di1 Presidência

Senado Federal, em de outubro de 1996
Oficio n' I 451(SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

'LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO OE ESruOOS LEGISLATIVOS.c.Q1' -CONSTITUIÇAO

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TfTÚLoIV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPITuLo I

Do PODER LEGtSUJIVO

SEÇÃO VIII

Do PROCESSO LEGISUTIVO

SlJ!l~EÇÃOIII

DAS LEIS

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outrn, 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.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado n' 95, de 1996

Autoriza o Poder Executivo a criar
uma Escola Agrotécmca Federal no
MUnIcipio de Tocantinópolis. Estado do
Tocantins e dá outras providências,

Apresentado pelo Senador José Bonifácio

Lido no expediente da Sessão de 9/5/96, e publicado no DSF de 10/5196. Despachado
à Comissão de Educação - CE (decisão tenninativa). onde poderá receber emendas,
após publicado e distribuido em avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis
Em 18/5/96, não foram oferectdas emendas no prazo regimental.
Em 29/8/96. anunciada a matéria é profendo pelo Senador loel de Hollanda. relator
deSIgnado, parecer de plenário em substituição á CE, favorável á matéria nos teonos da

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido a
revisão dá Câmara dos Deputados, nos tennos do art. 65 da Constituição Federal, o

Projeto de Lei do Senado n~ 95. de 1996. constante dos autógrafos em anexo, que
"autonza o Pode! Executivo a criar uma E~cola Agrotecroca Federal no Município de
Tocanhnópohs. ESlado do Tocanlins e dá outras providencuJs",

Senado Federal. em ) ..3 de oumbro de 1996

.. 1 '. /1 ": /, :./' d
Senador Edu~r~6 Supl~cy

Primniro-Secretãrio, em exercí.cio

A Sua ExcelênCia o Senhor
Ocpll1aào Wilson Campos
DD. Primeiro·Sccrcrâno da Câmara dos Deputados

COMISSÃO DE EDJlCACÃO. C!JJ,TImA E DESPORTO

I· RELATÓRIO

O Projeto de Lei de n' 2.498 (pLS n' 95/96), do Senado Federal,
tem como objetivo ~utorizar o Poder Executivo a crlar uma Escola Agrotécnica Federal no

Município de TOClllÍtinópoU., estado do Tocántins.

No plenário do Senado Federal foi aprovado, em substituiçJo ao
parecer da Conrissão de Educação daquela Casa, substitutivo 10 Projeto de Lei oriainaI.
Texto que foi encaminhado para ser apreciado pelacSmara do. Deputadol.

Nesta Casa, deverio ainda ser ouvidas, a1éni desta Comisslo· de
Educação, Cultura e Desporto, as conrissõc. de Finanças e Tributaçio e de ConstituiçJo e
Justiça e de Redação.

11· VOTO DO RELATOR

NIo cabe a esta 'Comisslo anaIisar a inconstitucionalidade da
proposições que lhe são submetidas, IIUIS ater-se a questlles relativa 10 seu mérito. Deste
ponto de vista, nãl> resta dúvida a respeito do interessé em sê criar uma "'Cola agrotécnica

em Tocantinópolis.

A. razões para a criação da referida "'Cola já ..rio destacadas
tanto na justificação do Projeto de Lei, como no parecer do seu relator no Plenário do

Senado Federal, Senador Joel de Holanda.

É consensual a importãncia da educação técnica para o progresso

do Pai. e para o desenvolvimento regional. Além de contribuir para ampliar as
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JlOISibilidades educacionais oferecidas à populaçio de Tocantinópolis, urna escola
IjpIltécnica, seria um importante'polo de transmisslo de tecnologia agropecuária para uma
reallo de 110m Pátria que, aos poucos, se incorpora ao sistema ccollÔmico nacional.

Embora seja favorável à criaçlo de Escolas Técnicas e
Apotéc:nicas Federais em nllmero suficiente para a1avancar o pIOIIeSSO de diversas
rcai6cs do pais, esta Comisslo tem procurado seguir orientações da Mesa e atuar em
consonincia com as Sllmulas de Jurisprudancia da Comisslo de CollllilUiçio e Justiça e de
Rcdaçio, no senlido de .ugerir aos aulores de "projelos autorizativos" que
llansformem.nos em Indicaçl5cs ao Executivo, conforme disposto no art. 113 do

Rqimcnto Interno desta Casa.

Pelo exposto, nosso Pareccr é pela rcjeiçio do PL 2.498196.

Salada Comisslo, em13de~ de 1997.

,~<>-
Deputada MARlSA SERRANO

Relatora

111· PARECER DA COMISSÃO

A Comissilo de Educaçilo, Cultura e Despono, em reunilo
ordinária realizada hoje, opinOu, unanimemente, pela rejeiçilo do PL nD 2.498196, nos termos
do parecer da relalora, Deputada Mario SClTIllO.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Scveriano Alves,
Presidente; Eslher Grossi e Mauricio Requião, Vice-Presidentes; Oswaldo Soler, Claudio
Chaves. Pedro Wilson, Ademir Cunha, Ademir Lucas, Mari.. Serrano, Dolares Nunes,
Marcus Vicenle, Djalma de Almeida Cesar, Wolncy Queiroz, Maria Elvira, Costa Ferreira,
F"vio Ams. Itamar Serpa, José Linhares, Joio Thomé Mestrinho, Expedito Junior e Edinho
Araújo.

Sala da Comissão, em 13 de agosto de 1997

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

EXAME DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCE'IRA

I. RELATÓRIO

O Projeto de Lei em epigrafe. de aUloria do Senado Federal. "outariu o Poder
Executivo a criar uma Escola AI!IOtC<:nica Federal no Municipio de TocanllhÓpolis. estado
do Tucantlns e dá outru providancias". objetivando minisnar curso de nivel médio e

profiulonalizante. a IlIrem definidos pelo Ministério da Educaçlo e do Desporto. e que a
inatalaçlo do estabelecimento de ensino está subordinsda á .ntévia consignação dos
leC\Il'IOI no Orçamento da Unila. mim como á crill.l'.lo dos corgds. fu~~s e CI'Ilj)I~gos
indispensáveis ao IlIU funcionamento. por iniciativa exclusiva do Presidente do República.

Apreciado na Comisalo de EduClçlo. Cultura e Despono. em reuniio realizada
em 13 de qDIlD de 1997. foi rejeitado. unanimemente. nos terlnOS do parecer da RelaloJa.

Remetido IJ Comisdo de Finanças e Tribulaçlo. nenhuma emenda foi
apresantada ao projeto.

2, VOTO DO RELATOR

Compete 1\ Comissio de Finanças e Tributaçio. apreciar a prOpostl qUinto li
sua compalibilidade ou adcquaçio com o plano plurianual. a lei de diretrizes orçamenlllrils
e 11 lei OfÇ.IIllenlária anual. confonne prevê o an. ~3, 11. do Regimento Intemo destl CaSl.

O projeto em análise prevê o criação de uma Escola Agrotecni~o Fedeml no
municipio de Tocantinópolis, estado do Tocantins. Tmta·se portanto de despesa de
investimento que. segundo o art. 30 do projeto correrão por conta da prévia consiblTIação no
Orçamento da União.

Examinando o lei 9.276. de 9 de molO de 1996, que dispõe sobre o Plono
Plurianual (PPA) para o perindo de 1996/1999, existe previsilo de despeso desto nnturezn,
ou seja, crioÇl1o de 80 escolos agrícolas e lecnicas fedemis. ao longo dessc período. o nivel
nacional. Portanto. o projeto e compativel com as ãisposições da lei do PPA

No tocanle á Lei nD 9.293, de 15 de julho de 1996. que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias. o projeto nilo apresenta inadequação ou incompatibilidade.

Quanto 00 exame de odequaçilo á lei orçomentário anual. consto o seguinte
dotaçilo orçamentária no Ministério da Educaçllo e do Despeno: "expansão c melhoria do
ensino técnico", funcional.programática 08.043.0199.1078.0044. no valor de R$8.000.oo0.
grupo de investimentos, que poderá omparar a proposição. neste caso, sendo compativel
com o orçamento vigente.

Pelas razões ~xpostas. NOSSO VOTO É PELA ADEQlIAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA do Projeto de Lei n' 2.498, de 1996.

Sala da Comissão. e

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e TribulaÇão. em reunião ordinária realizada hoje.

opinou. contra o voto do Deputado Max Rosenmann. pela adequação financeira e

orçamentária do Projeto de Lei n° 2.498196. nos termos do parecer do relator,

Deputado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Luiz Carlos Hauly. Presidente;

Anivaldo Vale, Adelson Salvador e Augusto Viveiros, Vice-Presidentes; Júlio César,

Manoel Braga, Osório Adriano, Rogério Silva, Saulo Queiroz, Hermes Parcianello, Luis

Roberto Ponte, Pedro Novais. Arnaldo Madeira. Firmo de Castro. Veda Crusius, Vanio

dos Santos. Ar; Magalhães. Delfim Netto. Júlio Redecker, Silvio Torres, José Carlos

Vieira. Valdomiro Meger. Odacir Klein, Paulo Ritzel e Max Rosenmann.

Sala da Comissão, em 6 de outubro de 1997.

(l/~
Deputacfo LUIZ CARLOS HAULY

Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUlCÃO E .IUSTICA E DE REDACÃO

I· RELATÓRIO

O projeto de lei acima ementado. originário do Senado Federal.
iDlenta autorizar o Poder Executivo a criar, no Município de Tocanljnópolis. no Estado do

Tocantins. uma Escola Agrotécnica Federal.

Nesta Câmara dos Deputados. a proposição foi distribuido.
preliminarmente, • C-omissão de Educação. Cultura e Desporto. que opinou.
unanimemente. por sua rejeição, nos termos do parecer da Relntora. Deputado Mariso

Serrano.
Em seguida, foi encaminhada â Comissão de Finanças e

Tributaçio, que opinou, contra o voto do Deputado MAX Rosenmonn. por sua adequação
financeira e orçamentária. nos termos do parecer do relator, Deputado Jaime Martins
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Amatéria vem, agora, a esta Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, a qual incumbe examiná-Ia sob os aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnicalegislaliva, a leor de que dispõe oan. 32, 111 "a". do Regimenlo Inlemo.

É o relatório.

PROJETO DE LEI N2 2,499-A, DE 1996
(Do Senado Federal) I

PLSN289196

11 - VOTO DO RELATOR

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

JII - PARECER DA COMISSÃO

Sala da Comissão. emJ9 de j! de 1997.

DeputadO~~~;?
/ Relator

li· Na Comissão de Educação, Cultura e DespoITo:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

IV- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

111- Na Comissão de Finanças e Tributação:'
- Parecer da Relatora
- Parecer da Comissão

SUMÁRIO

rH:, ,')--=
sen~ Campos

Segundo Vice-Presidente ào Senado :ederal
no e~ercício da Presiàencia

I - Projeto inicial

o Congresso !'iacionaI decreta:
Arl. I' É o Poder Executivo autorizado a criar a Escola Agrotécnica

Federal de Caracarai. no Esrado de Roraima.
Art. 2' A Escola Agrotécnica Federal de Caracarai manterá curso de

segundo grau com disciplinas referentes a agropecuária no currículo a ser ministrado.
Art. 3' A instalação do estabelecimento de Ensino de que trata esta Lei

subordina-se a prévia consignaçio, no Orçamento da Uniio. das dotações necessárias,
assim como á criaçio dos cargos, funções e empregos indispensáveis ao seu
funcionamento.

Arl. 4" O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias
contados a partir de sua vigência.

Art. S' Esta Lei entra em vigor na,data de sua publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal. em.,23 de oumbro de 1996

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal de Caracarai. no
Estado de Roraima; tendo pareceres: da Comissão de Educação. Cultura e Desporto
pela rejeJrão: da Comissão de Finanças e Tributação. pela adequação financeira ~
orçamentãna. contra o voto do Deputado Messias Gols; e da Comissão de Consliluiçio
e Justiça e de Redação, pela inconstitucionalidade. contra o voto do Deputado lédio
ROll8.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela inconstitucionalidade

do Projeto de Lei n° 2.498-8196, nos tennos do parecer do Relator, Deputado

Aloysio Nunes Ferreira.

Em que pese o louvável propósito que gerou o presenle projeto de
lei, niO pode ele prosperar, em face de insanável vicio de irn:onstilucionalidade.

Com efeilo. esla Comissão lem reiteradamente decidido, com
fundamento no § I' do an. 61 da Constituição Federal e no § I' e inciso 11 do an. 164 do
Regimento Interno. pela inconstitucionalidade da proposição, apresentada por parlamentar,
que autoriza o Poder Executivo a criar estabelecimento de ensino.

A matéria eslá pacificada na Súmula da Jurisprudéncia n' OI. cujo
entendimento está vazado nos seguintes termos:

"A) Projeto de Lei, de autoria do Deputado ou Senador, que
autoriza o Poder Executivo a tomar determinada providência. que
é da sua competência exclusiva, é inconstitucional".

B) Projeto de Lei. de autoria de Deputado ou Senador. que
dispõe sobre a criação de estabelecimento de ensino. é
inconstitucional ..•
Em face dos argumentos expendidos. não vislumbramos outra

alternativa senão volar pela inconslitucionalidade do Projeto de Lei n' 2 498. de 19% (PLS
n' 95/96). ficando prcjudicada a análisc dos demais aspectos de competéncia desta
Comissão.

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José

Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Ney Lopes, Paulo Magalhães,

Vilmar Rocha, Cezar Schinner, lédio Rosa, Inaldo Leitão, Mendes Ribeiro Filho,

Osmar Serraglio, Renato Vianna, André Benassi, Jutahy Junior, Léo Alcântara,

Moroni Torgan, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Antônio Carlos Biscaia,

Geraldo Magefa, José Dirceu, Marcelo Déda, Marcos Rofim, Waldir Pires, Ary

Kal1i, Augusto Farias, Gerson Peres, Luiz Antônio Fleury, Mussa Oemes, Airton

Dipp, Fernando Coruja, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues e Luciano Bivar.

·lEG1S~C.~O errADA ANEY~A '-PELA
COORDE~IAÇÃO DE ESTUDOS lE'.3JSLATrl./o~·c~D1·

1988

TtrvLoIV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Sala da Comissão, em 04 de março de 1999 CAPiTuLo I

~
Ú,k'-

Deputado CARL.OS ALELillA
Presidente

Do PODER LEGISLATIVO
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Do PROCESSO LEGlSL..fI'/lIO

SUBSEÇÃO III

DAsLElS

Art. ~S. o projeto de lei aprovado por wna Casa será revisto pela ouua, em
um so ru;no de discussão e votaçào. e em'Íado à sanção ou promulgação. se a
Casa rC\,sora o aprovar. ou arquivado. se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado. "oltará li Casa iniciadora.
•••• • ••••• _o ••• ~. _ 0_ •••••••••• _ .

.................................................................................

S\:-iOPSE

AUloriza o Poder Executivo a criar
a Escola A2rotécnica Federal de
Caracarai. no Úrado de Roraima.

Apresentado pelo Senador Romero lucà

Lido no expediente da Sessão "de 07/05/96. e publicado no DSF de 08/05/96.
Despachado a ComIssão de Educação - CE (decisãõ lenninanva). onde poderá receber
emendas. após publicado e dislribuido em avulsos. pejo prazo de 5 dia;; úteis.
Em 01107/96. leitura do RQS n° 641/96. subscrito pelo Seno Roberto Requião.
solicitando a Inclusão da matéria. em Ordem do Dia. -

Em 07/08/96. votação em turno único. do RQS nO 641196.
Em 08/08/96. aprovado o RQS nO 641/96.

Em 12109/96. anunciada a matéria. é proferido parecer de Plenmo pelo Seno Bello
Puga, em substituição â CE. A matéria ficará sobre a Mesa durante 5 dias liteis para
recebimento de emendas..

Em 24/09/96. a Presidência comunica ao Plenário o rérmino do prazo para
oferecimento de emend.s no projeto. sendo que ao mesmo não foram oferecidas
emendas.

Em 22110/96.•provado. sem deb.tes. Â CDIR. para redação final. Leitura do Parecer
nO 550/96·CDJR (ReI. Seno Ney Soassuna). oferecendo a redação fmal da marêria.
Aprova?a- nos termos do Requerimento n' 1003/96. do Seno Bello P3Iga, de dispensa
4e publicação. ,. ---
A Cimara dos Depul.dos com oSFIN°..). '15"J .1.l .~;- l."· 9.;:

Oficio nO'. 'i5".:"" ISF,

Senhor Primeiro·Secrelârio.

Encaminho a Vossa ExcelênCIa. a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados. nos termos do ano 65 da ConstitUIção Federal. o Projeto de Lei
do Senado n° 89. de 1996. constante dos autografas em anexo. que "autonza o Poder
Executivo a criar. Escola Agrotécnica Federal de Caracarai. no Esrado de Roraima".

Senado Federal. em ). 3> de outubro de 1996

•" ,/l..-'!...., "

. / . I/,' ~"\';.:" .:. - ,:;."

~enador Eduardo suprfcy
Primeiro-Secretário f em "exercício

ASua Excelencia o Senhor
Deputado Wilson Campos •
DO. Primeiro-Secrerário da Câmara dos Deputados

COMISSÃO DE EDUC.-\CÃO, CULTIJRA E DESPORTO

I - RELATÓRIO

O ilustre Senador Romero Jucá é o autor do Projeto de Lei do Scaado
Federal nO 89196. que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola AgrOlécnica Federal de

Caracarai. no Estado de Roraima, o qual foi aprovado pela Comissão de Educaçio
daquela Casa legislativa.

É o relatório.

fi· VOTO DO RELATÕii

Propostas relativas â criação de escolas. em especial para a ofma de

educação bâsica voltada para o mundo do trabalho. são imciativas sempre merecedons
de atenção por parte do legislador. Em um Pais tão carente de oportunidades de fonnaçio
global do cidadão e de educação profissional, a proposta decri~ de uma escola técnica,

particulanncnte de unta escola agrotécnica. é. em principio. uma iniciativa muilD
louvável.

No entanlD. CoJtlO todos sabemos. cri~ de escolas ou qualquer ouua
iniciativa que gere aumemo de despesa foge das prén-ogativas legislativas desta Casa.

Neste domínio, a~ JlII"lllDentar restringe·se a projetos de lei autotizatívos. ponamo.
sem qualquer efeilD cIetettniDante. face 10 disposto DO arriSO 61 da ConstilUiçio Federal.

Em face desta situaÇio. ainda em março do COtretl1C lIIO. esta COIJIissio
de Educaçio, Cultura e Despono, auavés da Súmula de Orientações n' OI, de 20103/1996,
sabiamente deliberou por .... TeCOlMndar a rejelçiJo de toda e qllQ}quer _bID qw
diga TlISJ"'lto a home/IQgen.J emIOllIC7ldo dolas COmelPlOl"allvar e cívicas, beIfI COIIIO lU qut!

tralam de q:iac!lo de Ucolas." (etc)'.

Assim, apesar de reconbeeer a importincia da expIIlSio do síSlellla
educacional público do Pais, sou de parecer contrário á aprovaçio do PL 2.499196.

IlI· PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação. Cultura e Desporto. em retmiio
ordinária realizada hoje, opinou, tmanimemenle, pela rejeição do PL n" 2.499/96,
nos termos do parecer do Relator. Deputado Pedro Wilson.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Moacyr Andrade.
Presidente; Mauricio Requião, Vice-Presidente: Severiano Alves. Marisa Serrano,
Luiz Durão, Pedro Wilson. José Luiz Clerot. Djalma de Almeida Cesar, Padre
Roque, Flávio Aros, Costa Ferreira, Maria EI\'Íra. Esther Grllssi. Ricardo
Gomyde, Marquinho Chedid, Ale"andre Sanlos. Ilamar Serpa, Agnaldo Timóteo,
Ubiratan Aguiar. Eurico Miranda e Luciano Castro.

Sala da Comissão. ~
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

EXAME DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

I. RELATÓRIO
,

o Projeto de Lei em epigrafe. de autoria do Senado federal. "autoriza o Poder
Exccuti"o a criar a ·Escola Agrotécnica federal de Caracarai. no Estado de Roraima".
objetÍ"ando ministrar curso de segundo grau com disciplinas referentes aagropecuária eque a
sua instalação está subordinada à pré'ia consignação dos recursos no Orçamento da União.
assim como a criação dos cargos. funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamento.

Apreciado na Comissão de Educação. Cultura e Despono. em reunião
realizada em I~ de dezembro de 1996. o projeto foi rejeitado nos tenoos do parecer do
Relator. ..

Remelido â Comissão de finanças eTributação. nenhuma emenda foi
apresentada ao projeto.

!. VOTO DO RELATOR

Pjnheiro. José Augusto, José Carlos Vieira, Luciano Castro, Paulo Mourão. Paulo

Ritzel e Coriolano Sales.

Sal da Comissão. em

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

1- RE/J).TÓRIO

O projeta de lei epigrafado, oriundo do Senado Federal,

autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Caracarai, no
Estado de Roraima, estabelecimento de educação profissional destinado a formar
técnicos de nivel médio.

A seguir, foi a matéria analisada na Comissão de Finenças

e Tributação, que concluiu, também, unanimemente, por sua adequação
financeira e orçamentária. nos termos do parecer do Relator, o ilustre Deputado
VEDA CRUSIUS, contra o voto do Deputado MESSIAS GOlS.

Tendo chegado à esta Casa para os fins da revisão prevista
no art. 65 da Constituição Federal, o projeto foi distribuido. iniciaimente, á
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, que opinou, unanimemente, por sua
rejeição, nas termos da parecer do Relatar, a nobre Deputada PEDRO WILSON.

Compele à Comissão de finanças e TribulllÇào. apreciar a proposlll quanto à
sua comPatibilidade ou adequação com o plano plurianual. a lei de diretrizes orçamentárias e
3 lei ~rçamemãria anual. contàrme prevê o ano 53_ 11. do Regimento Interno desta Casa.

O projeto em anàlise prevê a criaçào de escola agrotécnica federal no
municipio de Caracarai. estado de Roraima. Trata-se ponanto de despesas de investimento
que. segundo o ano 3" do projeto. correrão por conta da prévia consignação no Orçamento da
União.

Examinando a lei 9.276. de 9 de maio de 1996. que dispõe sobre o Plano
Plurianual (PPAl para o quadriênio de 1996/1999. já existe previsào de despesa destaf

natureza. ou seja. acriação de 80 escolas agricolas e técnicas federais ao longo desse periado
a nivel nacional. Portanto. o projeto'; compativel com as disposições da lei do PPA.

~o tocante à lei nO 9.473. de 2~ de julho de 1997. que dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentârias. o projeto nào apresenta inadequação ou incompatibilidade.

Finalmente, a proposição em tela

Comissão, a qual incumbe examiná-Ia' quanto
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

É o relatório.

encontra-se nesta

aos aspectos de

Quanto ao exame de adequação à lei orçamentária anual. não verificamos
nenhuma incompatibilidade orçamentária e financeira. haja vista que consta no orçamento

vipme • propamaçlo "ExpansIo e Melhori. do Ensino Técnico", 1imeional·programática
01.043.0199.1078.0044, no valor de RS 4.040.845, também no grupo de investimentos, que
poder;i amparar • referida proposiçio.

Pelas razões expostas, NOSSO VOTO É PELA ADEQUAÇÃO
OaçAMENTÁRlA E FINANCEIRA do Projeto de Lei n" 2.499, de 1996.

SaladaCO~711'~ A~ de ~

I.~
Dep~. da \'EDA CRUSIUS

I Rel.tora

de 1998.

II·VOTO DO RELATOR

O Projeto de Lei nO 2.499, de 1996 (PLS n° 89/96), a

despeito de eventuais méritos, padece de vicio de inconstitucionalidade.

Com efeito, como já firmou esta douta Comissão em sua
Súmula de Jurisprudência nO 01, são inconstitucionais as proposiçães, de autoria

de partamentar, que:

a) autorizem a Poder Executivo a tomar providência de sua

competência exclusiva;

b) disponham sobre a criação de Estabelecimento de
Ensino.

O fundamento jurídico desse entendimento encontra-se no
ar!. 61, § 1°, da CF, clc art. 164, § 1°, li, do RICO.

Ante o expo~o, verificamos que o Projeto de Lei nO 2.499,
de 1996 (PLS nO 89/96), aqui analislldo, viola a citada Súmula da Jurisprudência
n" 01, sendo nosso voto, então, por sua insanável inconstitucionalidade, restando
prejudicados os demais aspectos de análise nesta Comissão.

111 • PARECER DA COMISSÃO

fi. Comiuio de FinanÇas e Tribulação, em reÚllilio ordinária realizada

hoje, opinou, pela adequaçio financeira e orçamentária do Projeto de Lei n" 2.499196,

IlOIlImlOI do perecer da relatora, Deputada Veda Crusius, contra o voto do Deputado

....... Goi•.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Gennano Rigotto,

PrlIIidInle; Falter Júnior e Júlio Cesar, Vice-Presidentes; Augusto l/iveiros, Manoel

CaItro, Meuias Góis. Osório Adriano. Arnaldo Madeira. Luiz Carlos Hauly, Max
~, Silvio Torres, Edinho Bez, Gonzaga Mola, Hermes Pan:iane/lo, Pedro

NovIis, Firmo de C.llro, VIIl1ÍD dos Santos, laire Rezende, Félix Mendonça, Israel

Sala da Comissão, em C~ de ~ de 1999.



Ablil de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 20 16689

III - PARECER DA COMJSSÀO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

retmião ordinária realizada hoje, opinou, contra o voto do Deputado Iédio Rosa,

pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nO 2.499196, nos termos do parecer

do Relator, Deputado Aloysio Nunes Ferreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia • Presidente, Geovan Freitas, José

Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis, Ciro Nogueira, Darci. Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Moreira

Ferreira, Ney Lopes, Paulo Magalhães, \filmar Rocha, Cezar Schirmer, Iédio

Rosa, Maria Lúcia, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Renato Vianna,

Aloysio Nunes FeJTeir~ André Benassi. Jutahy Jtmior, Léo A1cãntara, Moroni

Torgan, Nelson Otoch, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra,

Antônio carlo~' Bis~~a. Geraldo Magela, José Dirceu, Marcos Rolim, Waldir

Pires, August~ .Farias, Edmar Moreira, Luiz Antônio F1eury, Mussa Demes.

Fernando. ~oruja, Roland Lavigne, José Antônio. Sérgio Miranda. Bispo

Rodrigues. Luciano Bi\'ar, José Ronaldo, Antônio do Valle, Gustavo Fruet, José

Genoino e Celso Russomano.

Sala da Comissão, em 14 de abril de 1999

l'
ARLOS ALELUIA

esidente

PROJETO DE LEI N~ 2,628-A, DE 1996
(Do Senado Federal)

PLS N~90196

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica de São João da Baliza. no
Estado de Roraima; tendo pareceres: da Comissão de Educação. Cultura e Des~.
pela aprovação. contra os votos do Deputado Ademir Lucas ~ do Deputa~o Joao
Faustlno. que apresentou declaração de volo; da Comls~o de Fma~ças_ e Tnbutação
pela adequação financeira e orçamentária: e da Comissao de Con~tltUlçaO e JustlÇll e
de Redação. pela inconstitucionalidade. contra o voto do Deputado lécho Rosa.

SlIMÁRIO

I - Projeto inicial

11- Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão
- Declaração de voto do Deputado João Faustino

III- Na Comissão de Finanças e Tributação:
- Parecer da Relatora
- Parecer da Comissão

IV- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

o Congresso !'iodonol decreta:

Arl. J' E o Poder Executivo autorizado a mar a Escola Agrolecmca Federal
de São João da Bahza. no ESlado de Roraima.

Art. 2° A Escola AgroteclÚca Federal de que trata esta Lei manterá cursos de
segundo grau com disciplinas rcferentes a agropecuária no curriculo a ser minislndo.

Arl. 3' A Instalação do cilado estabeleCimento de EnSinO subordina-se à
pre". consignação. no Orçamento da UlÚão. das dotações neeessirias. assim como á
cnação dos cargos. funções e empregos indispensáveis ao seu funcIonamento,

Arl. 4° O Poder Executivo. ouvido o Mimslerio d. Educação e do Dcspono.
reguJamenrara e!i[3 Ler no prazo de no\,enta dias. contado a pamr de- sua apro\'ação

Art. S· Esta Let entra em "gor na data de sua publicação
Art. 6" Re\'o!!am~se 3S disposições em contrano.

Senado Federal, em ~-:: de dezembro de 1996

/~AZ~.
Senador Jose SamO)' ---

Presidente do Senado Federal

• L EGiSLAC:'O C:TADA ANE;(ADA PELA
COORDEiIlAÇAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-C.DI

República Feàerativê ào Brc:Sil -CONSTITUIÇA0
.u ••• ••• • • ••• .. •• .. •••• .. • .. •• .. • .

TtruLoIV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAP1TtJLo I

Do PODER !.EGISLAllVO

0. 0 _ - ~.

SEÇJo v.m

.................................................................................

SUBSEÇÃOm

Ar!. 65. o projelO de lei aprovado por uma Casa será revisto pela ouua, em
um só turno de discussão e voIaÇao, e enviado à sanção ou promulpçlD, se.
Casa revisOJa o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Pal"ágrafo único. Sendo O projelo emendado, voltará à Casa iDiciadma.

SINOPSE

Projelo de Lei do Senado n' 90. de 1996

Autoriza o Poder Exo<:utivo a criar a
Escola AgroleclÚca de Sio Joio da
Baliza. no ESlado de Roraima.

Apresentado pelo Senador Romero Jucá

Lido no expediente da Semo de 7/5/96. e publicado no DSF de 8/5/96. Despachado á
Cotnlssão de Educaçio· CE (decisio lemunativol. onde poderá receber emendas. após
publicado e distribuido em a"tlsos. pelo prazo de 5 dias úteis.
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Em 19/11/96. anunciada a maléria. é proferido pelo Senador Carlos Patrocínio. relalor
d~Sl~ado. parecer de plenário em substituição il CE. favoravel. É abello o prazo de 5
dias utels para apresenllçio de emendas peranle a Mesa.

Em 28/11196. a Presidência comunica ao Plenário que lenninou o prazo. sem
apresentação d. emendas. Anexado à fi. 5. cópia da publicação. no DSF. de 20'1 1!96.
do parecer profendo em Plenano. em subsmuição a CE. relator Senador Carlos
Patrocínio,

Em 4112196. aprovada sem debates. À COIR para redação (mal. Em seguida é lido o
Parecer n° 635196-CDIR (Relator Senador Levy Dias). oferecendo a redação (mal da
maléria. Aprovada. nos lermos do RQS nO 1157/96. do Senador Valmir Campelo.
solicitando a dispensa de publicaçio de redação (mal.
ÁCimaradosDeputldoscomoSFIN·,,)08'~. J..t. OG-)). -'(G

Oficio n D
) !J1 (SF)

Senhor Pnrneiro-Secretàrio.

Encaminho a Vossa ExcelencIa. a fim de ser submetido a revisão
da Câmara dos Deputados. nos termos do art. 6S da Constituição Federal. o Projeto de Lei
do Senado n° 90. de 1996. constante dos autógrafos em anexo, que "autonza o Poder
Executivo a enar a Escola Agrotécnica de São João da BalIZa. no Estado de Roratma"

Senado Federal. em ·ex- de dezembro de 1996

ç;~ e~.~~dor Renan alh lros
?rim~iro-secretáI"ia, em exercício

A Sua Excel.ncl> o Senhor
Deputado Wilson Carnpos
DO. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

COMISSÃO DE EDUCACÃO. CULTURA E DESPORTO

I - RELATÓRIO

O projeto de lei em epigrafe. tem por objetivo autori= o Poder

Executivo a criar a Escola Agrotécnica de São João da Baliza. Roraima. Trata-se de um

estabelecimento de educação profissional. destinado a formar tOcnico de nivel médio, cuja

a ínstalação é condicionada a prévia consignação, no Orçamento da União. das dotações

necessarias, assim como a criação dos cargos, funções e empregos indispensaveis '0 seu

funcionamento>

11 - VOTO DO RELATOR

Trata.se de proposição de indíscutivel menta. wna vez quct na era

da ~Iobalização o IOvestimento de enslOO. em ~eral. e 'l'!' fonnação profissional, em

especla1. é. comprovadamente. de excelente retorno em tennos de custo--beneficio
Subscrevo integralmente a ponderação do nobre Relator desta matéria no Senado Federal,

de que o Municipio de São João da Baliza dispõe das condições requeridas para a

instalação de uma escola agrotécnica. cujo trabalho serà decisivo para o desenvolvimento

re~ional e melhoria das condições de vida de parcela significativa da população de

Roraima

O voto do Relalor é de aprovação

IIJ - PARECER DA COMISSÃO

fi. COlllissào do;' Educação, Cull.urn e Despolto, em reunião
<'fdiniria realizada hoje, opinou peJa aproVllção do PL n" 2.628'96, nos lermos do parecer d"
relalor, lJeputado Claudio Chave•• contrn o. \'oIos do Deputado Ademir Lucas e do Deputadll
Joio FausUno, que apresentou decJan.çio escril.a de volo.

Estivernm presentes os: Senhore~ Deputados Severiano Alve~.

rresidenle: Pjeardo, Gomyde e MlllJricio Requião. Víco-Pre.identes: Djalma de Almeida Cesar.
Venrn Wilga." Varlre Roque, MarimJ SerranQ. Beunho Rosado, Pedro Yves. Ademir Lucas,
Auwst(' Nardcs. 1\1arcus Vicenk. José' ünhart~. A.J"M(I Valle. DOJOTCS Nunc$. Lidia Quina.'l.
Ch~uJil) CIUl\'t:!: Wolrwv Queiroz. l-.-laria EIVlrd.. joã.., Fauslin(l_ Oswaldo Soler.. Alexandre
Santo~. PaulQ Linta c Eh.pcdit(l Junjôr.

Sala da Comissão, em 23 de abril de 199i

., .
Declaração de Voto do Deputado João Faustino

o Projeto de Lei n° 2.628/96, de autoria do Senado
Federal, ~utoriza o Poder Executivo a "criar a Escola Agrotécnica de São
João Baliza, no Estado de Roraima". Tramitando pela Comissão de
Educação, Cultura e Desporto da Cãmara dos Deputados a matéria
recebeu parecer favorável do eminente Relator, Deputado Cláudio

. Chaves.

Por entender que se trata de matéria desnecessária
ante as prerrogativas constitucionais do Executivo. solicitamos vista do
referido Projeto de Lei para manifestação contrária á aprovação.

As proposituras de natureza meramente autorizativa
que tramitam no Congresso Nacional, evidenciam-se, em todas as
ocasiões, inócuas e desnecessárias, gerando frustrações de
expectativas e,l;!xpondo o Congresso Nacional a situações restritivas de
sua competência eo~stitucional.

A decisão de autorizar o Poder Executivo, responsável pela criação
de instituições educacionais. é. no mínimo, um ato
desnecessário, ocíoso, que, mesmo concluído no âmbito do legislativo,
ficará, permanentemente, na dependência do poder que as institui.

Convém ressaltar que a preocupação do autor d.a proposta
no sentido de criar, em seu Município, e, conseqOentemente, em seu
Estado, uma Escola Agrotécnica é louvável e meritória. Todavia a sua
concretização poderia dar-se mediante outros mecanismos, dentre os
quais, a indicação parlamentar seria o mais apropriado.

Por tais razões, opinamos contrariamente ao Projeto de Lei
nO 2.628/96, de autoria do Senado Federal, sugerindo transformá-lo em
indicação parlamentar, nos termos dos Regimentos Internos das duas
casas do Congresso Nacional.

Este é o nosso voto.

Sala da Comissão, em 23 de abril de 1997

Depu~TINO ' .
./
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CÂMARA DOS DEPl'TADOS
COMISSÃO DE FISASÇAS E TRIBI'TAÇÃO

EX."-lIIE DE ADEQUAÇÃO ORÇA!llE1'<"TÁRIA E FINANCEIRA

I. RELATóRIO

o Projeto de Lei em epígrafe. de autoria do Senado Federal. "autoriza o Poder
Executivo a cnar a Escola Agrotecnica Federal de Silo João da Baliza. ·no Estado de
Roraima", objetivando ministrar curso de segundo grau com disciplinas referentes a
a8fO!'"Cuária e que a instalação do eS1lbeleci'1'ento de ensmo esta subordinada a prévia
conSlgnaçlo dos recursos no OlÇament~ da União, ..sim como a criação dos cargos
funções e empregos indispensilveis ao seu funcionamemo. '

Apreciado na Comissão de Educaçao, Cultura e Despono. em reunião realizllda em
23 de abril de 1997. foi aprovado, nos termos do parecer do Relator.

.Remetido aComissão de Fmanças e Tributação. nenhuma emenda foi apresentada
ao proJeto.

2. VOTO DO RELATOR

~~~pete a Comissão de Finanças e Tributação, apreciar a proposta quanto a sua
compaublllllade ou adequação com o plano plurianual. a lei de diretnzes orçamentárias e li
le, orçamemana anual. conforme prevê o an. 53, li, do Regimento lntemo desta Casa.

O projeto em analise prevê acriação de escola agrotécnica federal no mUDlcipio de
Sio João da Baliza. estado de RoraIma. Trala-se ponanlO de despesa de mvestimemo que.
se~o O ano 3' do projeto correrio por coma da prévia consignação no Orçamento da
Umao.

.. - Exanunando a lei 9.276. de 9 de maio de 1996, que dispõe sobre o Plano Plunanual
IPPA/ para o periodo de 1996!1999. e",ste previsão de despesa desta natureza. ou seja.
cnação de 80 escolas agrícolas e técmcas federais ao longo desse ~Áodo a nível nacional.
Penamo, o projeto ecompauvel com as dlsposíções da lei do PP!'t. \./ \ I

No tocan,e • LeI n' 9.293. de 15 de julho de 1996. que dISpõe sobre as Dllemzes
Orçamenlán.s. o projeto não apresem. madequação ou mcompatibilldade.

Quamo ao exame de adequação à lei orçamenrana anual. constam as seguimes
dotações orçamentarias no Ministêrio da Educação e do Despono: "apo'o a constrUçilo de
escola técmca'agrotécnica no estado de Roraima-RR" com a funclonal·programática
08.043.0199.1078.0764, no valor de RS 400.000. no grupo de investimentos: "expansão e
melhoria do ensino técnico", funcional·programática 08.043.0199.1078.0044. no valor de
RSS.ooo.OOO. lambem no grupo de investimentos. que poderão amparar a proposição.
neste caso, sendo compatível com o orçamento vígente.

Pelas razões expostas. NOSSO VOTO É PEL-\ ADEQl'AÇÁO
ORÇAME!'iT..\RL-\ E FINANCEIRA do Projeto de Lei n' 2.628. de 1996

Sala da ComISsão. 'F~~?de (S-' '.J~.: de I 997

/t{1Utqüt1
De~~do 'ieda Crusius
I Relatora

11I. PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação. em reuniio onIinâria realizacla hoje.

concluiu. unanimemente. pela adequação financeira li orçamentária do Projeto de Lei n"

2.628196. nos termos do perecer da relafóra. Deputada Veda Crusius.

Estiveram presentes os Senhores Depurados Luiz ~rtos Hauly, Presidente;

Adelson Salvador e Augusto VIVeiros. VICe-P.residentesi Júlio César. Luiz Braga, Manoel
Castro. Olário Adriano. Rogério Silva, Saulo aueum: Edinho Bez, Germano Rigollo.

Hermes Parcianello. Pedro Novais. Arnaldo Madeira. Fernando Torres. Firmo de Cãslro.

Roberto Brant. Yeda Crusius. Jaime Martins. Vanio dos Santos. Delfim Netto. Fetter

Júnior. Sérgio Naya. Silvio Torres. Eujáclo Simões. A1dir Cabral e Odacir Klein.

A proposiçAo autoriza o Poder Executivo a criar a Escola
Agrotécnica de SAo Joio da Baliza • RR, estabelecimento de educaçAo

profISSional destinado a fonnar técnicos de nivel media.

Tendo chegado á Esta Casa Legislativa para os fins da

ravisAo prevista no art. 65 da ConstituiçâÓ Federal. o projeto de lei foi distribuido

inicialmente á Comisslio de Educação. Cultura e Desporto. onde logrou

aprovaçlio. nos termos do parecer do Relator, nobre Dep. CLAUDIO CHAVES, e
contra os votos dos Deputados ADEMIR LUCAS e JOÃO FAUSTINO. que

apresentou Voto em Separado.

A seguir. foi o projeto analisado na Comissão de Finanças e
Tributaçlio. que o julgou adequado nos aspectos financeiro e orçamentário.

acompanhando os termos do Parecer da Relatora. ilustre Dep. YEDA CRUSIUS.

Em 1997. ainda na Legislatura anterior. a proposiçlio veio a
análise desta Comissão. Entretanto, o Parecer do então Relator. nobre Deputado

JARBAS LIMA. não chegou a ser apreciado por esta douta Comissão à época.

Finalmente. o 'projeto de lei encontra·se agora novamente

nesta CCJR - Comissão de Constituiçao e Justiça e de Redação. que deverá
cingir-se ao exame da constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa do

mesmo. e no prazo previsto para o regime prioritário de tramitaçlio.

É o relatório.

\I - VOTO DO RELATOR

o projeto de lei epigrafado (PLS nO 90/96). inobstante seus
eventuais mêritos, é. entretanto. inconstitucional.

Com efeito. como já firmou esta douta Comissão em sua

Súmula de Jurisprudência n' 01. são inconstitucionais as proposições típicas. de

iniciativa parlamentar. que:

a) autorizem o Poder Executivo a tomar providência de sua
competência exclusiva:

b) disponham sobre a criação de Estabelecimento de

Ensino.

O fundamento juridlco encontra·se no art. 61. § 1°, da CF,
ele art. 164, § 1°. li, do RICO.

Assim. vemos que a proposiçãO aqui analisada viola~

os entendimentos, sendo nosso voto. então. por sua insanável
inconstitucionalidade, restando prejudicados os demais aspectos de análise nesta

Comissão.

Sala da Comlslia. em 18 de junho da 1997. Sala da Comissão. em 'i'P de ~ de 1999.

~-If&Y~
Deputado LUIZ CARLOS HAULY

Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I· RELATÓRIO

Trata·se do Projeto de Lei n' 2.628196. oriundo da CAmara
Alta. apresentado pelo Senador JOSÉ SARNEY. entAo Presidente do Congresso
Nacional.

Deputado~Ló~.:7mREIJ
.' Relatory ....'

III • PARECER DA COMISSAO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

retmião ordinária realizada hoje, opinou, contra o voto do Deputado lédio Rosa,

pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n' 2.628196, nos termos do parecer

do Relator, Deputado A1oysío Nunes Ferreira.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia o Presidente, Geovan Freitas, José

Roberto Batochio e lnaldo Leitão o Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis, Ciro Nogueira, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Moreira

Ferreira, Ney Lopes. Paulo Magalhães, Vilmar Rocha. Cezar Schirrner. Iédio

Rosa. Maria Lucia. Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio. Renato Vianna.

Aloysio Nunes Ferreira, André Benassi. Jutahy Junior. Léo Alcântara, Moroni

Torgan, Nelson Otoch. Vicente Arruda. Zenaldo Coutinho. Zulaiê Cobra,

Antônio Carlos Biscaia. Geraldo Magela. José Dirceu. Marcos Rolim, Waldir

Pires, Augusto Farias. Edmar Moreira, Luiz Antônio FIeury, Mussa Demes.

Fernando Coruja. Roland Lavigne, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo

Rodrigues. Luciano Bivar. José Ronaldo. Antônio do Valle. Gustavo Fruet, José

Genoino e Celso Russomano.

14 de abril de 1999

{I.
Deputado 10 CARLOS ALELUIA

Presidente

PROJETO DE LEI N.2 2.630-A, DE 1996
(Do Senado Fecleral)

PLSN~93196

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Rondonópolis. no
Estado de Mato .Grosso: tendo pareceres: da Comissão de Educação. Cultura e
Desporto. pela· apnevação: da Comissão de Finanças e Tributação. pela adequação
financeira e orçamentána: e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. pela
inconstitucionalidade. contra o voto do Deputado tédio Rosa

SllMÁR 10

J o Projeto inicial

11- Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
o Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

IIIo Na Comissão de Finanças e Tributação:
o Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

IV- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
o Parecer da Comissão

o Concresso Naeional decreta:

Ar!. I" É o Poder Executivo autorizado a criar a E_Ia TécniCa Federal de
Rondonópolts. no Estado de MIlD Grosso.

Ar!. Z' A Eseola Té<:Ilica Fedcral de Rondonàpolis scri uma ínstituíçio de
educaçio profissiooal, destinada a formar téenicos de ni\'Cl médio.

Ar!. 3' A ínswaçio do estabelecimento de ensino de que' trlta esta Lei
subordina-se â prévia coD5ignaçlo, no Orçamcoto da União, das dotações necessirias, assim
como à criaçlo dos cargos, funçllcs e empregos indispensàveis ao seu funcionamento, por
iniciativa exclUSIva do Presidente da República.

Ar!. 4' OPoder Executivo, ouvido o Ministério da Educaçio e do Despano e
as Secretarias Estaduais e Municipais de Educaçlo, regularoentarã elta Lei no prazo de
noventa dias. contado a pattir de sua vigência.

Ar!. 5' Esta Lei entrl em VIgor na data de sua publicaçio.

Ar!. 6' Revogam-se as disposições em coomo.
Senado Federa\, em ry; de de%embro de 1996

.~~~~
Presidente do Senado Fedcral

• L EGISLAçAO C:TADA ANUADA PILA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOlS-CeDI

República Federativa ao Brasil -CONSTITUIÇãO
.............................................................................................

T1TllLo IV
DA ORGANI:UÇÃO DOS PODElIES

CAP1nlLOI

Do PODER UG1SLA'I1VO

.................................................................................................

SllllSEÇÃO m

DASLm
.......................................................................................- .
Art. ~s. o proj~ de lei aprovado por uma Casa será revisto pela ll1IlrI, em
um 50 tlI!JIO de discussao eVDUçJo, 'co~ à sançIo ou promulgaç;lo, se •
Casa rmsora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único, Sendo Oprojeto CIIICIIdado, voltaráà Casa iniciadora.........................................................._ .
........................................................................................................................

SINOPSE

Projelo de Lei do Senado n° 93, de 1996

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Técnica Federal de
Rondonópolis, no Estado de :-Aato
Grosso.

Apresentado pelo Senador Carlos Bezerra

Lido no expediente da Sessio de 8/5/96, e publicado no DSF de 9/5/96. DeSNchadO •
Cornissio de Educação. CE (decisão terminativa), onde poderi receber emenddl:. aJllis
publicado e distribuído em avulsos, pelo prazo de 5 dias.úteis.
Em 19/11/96, anunciada a matéria é profgrido pelo Senador Carlos Patrocínio. relaror
designado. parecer de plenirio em substituição â CE. A matéria ficarâ sobre a Mesa
durante 5 dias Iiteis, para recebimento de emendas.
Em 28111/96. a Presidência comunica ao Plenário que tenninou o prazo, sem
apresentação de emendas. Anexado às fls. 9 e lO, côpia da publicaçio. no DSF, de
20111/96, do parecer proferido em Plenário, em substituiçio • CE. relaror Senadar
Carlos Patrocínio.
Em 4/12196, aprovada sem debates. À CDIR para redação fin.I.l. Em seguida é lido o
Parecer n° 637196-CDIR (Relator Senador Levy Dias), oferecendo a redação finaJ da
maréria. Aprovada. nos termos do RQS n° 1159/96, do Senador Valmir Campelo,
solicitmdo a dispensa de publicaçio de redação final.
À Câmara dos Deputados com o SFIN"... Á/~(iI .k OG· o. -f'
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Senhor Primeiro-Secretário,

Vicen~. Wagner Ross!: Costa Ferrerra. João Faustino. Maria Elvira; Alvaro V~e. João
Thome Mestrinho e Edinho Araújo.

Sala da Comissão, em (}4 de abril de 1997

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à revisão
da Cimara dos Depulldos. nos termos do ano 65 oi> (""1"t:uiç;0 federal, o Projeto de Lei
do Senado n° 93. de )996. constante dos autografas em anexo. que "autoriza o Poder
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Rondonópolis, no Estado de Mato Grosso"

Senado Federal. em r::;6 de dezembro de )996

A Sua Excelencia o Senhor
Depurado Wilson Campos
DO. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

COMISS....O DE EDUCACÃO. Cl'LTl:"RA E DESPORTO

1- RELATÓRIO

o Projeto de Lei em epigrafe tem por objetivo autorizar o Poder
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Rondonópolis. Mato Grosso. Trata-se de
CSlabelecimento de edueaçlo profissional. desnnado a formar tCcoicos de oivel ml!dio,
cuja insIaJaçio é condiciOOJda i prévia COJ15ignaçio, no Orçamento da Uoilo. das

dalações necessirias. assim como i criaçlo de cargos, funções e empregos indispensáveis
a seu fimci0lW!lenlo.

D - VOTO DO RELATOR

Trata-se de proposição de tndlscutivetl mento. uma vez que, na
era da globallução. o inve.mmenro no ensino, em geral. e na formação profissional. em
especIal. ~. comprovadamente. de excelente retomo, em leImOS de custo--heneficio.

Subscrevo Integralmente a ponderaçlo do nobre Relator desta materia no Senado Federal.
de que o muruclplo de Rondonopolis dispõe das condições requendas para a mstafação de
uma escola rCCOlCll, cujo trabalbo sem decisivo para o desenvolvimenro regional e
melhona das condições de vida de parcela significativa da população do Mato Grosso.

o vaIO do Relator é pela aprovaçlo.

Sala da ComIssão. em ~ d.~ de 1997.

CD:\lISS";'O DE fI:\A.'iÇAS E TRIBl'TAÇ";'O

EXAME DE AI>EQr~ç;";'o ~RÇAME!';TARlA E fI:\ANCEIR.4.

I.RELUÓRIO

o ProJ~to de Lei em eptgrafe. de autúna do Senado Federal. "autoriza o Pod<:r
Ex~c~t1yO n cr:ar a Escola Tecruca Federal de Rondonopohs. no Estado de Mato Grosso".
obJ~tl\'ando rnJmstrar curso de nirel médIO e profiSSIOnalizante. a serem defimdos pelo
~m~t~no da ~ducaçào. e que a Instalação do estabelecimento de enSlnO e:stã subordinada
a pre\-,a consIgnação dos recursos no Orçamento da União. assim COmo â criação dos
cargos. funções e empregos indispensáveIS ao seu funClOnamento. por lmClatÍva exclusiva
do PreSIdente da Repúblic•.

A~recíado na Comissão de Educação. CuJtura e Desporto. ~rn reunião realizada. em
04 de abnl de 1997. foi aprovado. unanimemente. nos tenno5 do parecer da Relator.

.Remetido à Comissão de Finanças e Tributação. nenhuma emenda to, apresentada
ao proJeto.

2. VOTO DO RELATOR

Co~pete à Comissão de Finanças e Tributação. apreciar a proposta quanto à sua
c~mpat1bI11d~~e ou adequação com o plano plunanual. a leI de diretnzes orçamentanas e à
leI orçamentana anuaL conforme prevê o art. 53. II. do Rt:gimento Interno desta Casa.

O projeto em analise prevê a cnação de Escola TéCnIca Federal no mUnIcípio de
Rondonopolis. e~tado de Mato Grosso. Trata-se ponanto de despesa de InveStimento que.
~::~o () ano 3 do projeto correrão por coma da pre\1il consIgnação no Orçamento da

Examinando. leI 9.276. de 9 de mala de 1996. que dispõe sobre o Plano Plurianual
IPPAJ para o periodo de 1996119,99 ~ eXIste pre\;são de despes. deSta natureza. ou seja,
cnaçao de 80 escolas agncolas e tecmcas federars, ao longo desse penedo. a nit"el nacional.
Ponamo. o projeto é compatível com as dispoSIções da lei do PPA.

No tocante. Lei n' 9.293. de 15 de julho de 1996. que dispõe sobre as Diretnzes
Orçarnentanas. o projeto não apresenta madequaçào ou mcompanbihdade.

Qua~to ao e~3.me de adequação ã. lei orçamentana anuaL consta a seguinte dotação
orça:ne~tana ~o Mimsteno ~ Educação e do Despono: "expansão e melhona do ensmo
tecmc.o . funclOnal·programátlca 08043.0199.J078.00~. no \.Ior de RS8000 000. grupo
de 1mesume.ntos, que podera amparar a propmação. neste caso, sendo COmpatIvel com o
orçamemo vJgenre.

Pelas. .razões expostas. NOSSO. VOTO É PELA ADEQl'AÇ";'O
ORÇ.UIENTARL4. E fINANCEIRA do Projeto de tei n' 2.630. de 1996.

~
DePutado Oswaldo Soler

Relator

Sala da Comissão.e~1e ~VL Jti:'

.G~
Depu do FelterJ;;'rf

\ Relator J

de 1.997

III - PARECER DA COMISSÃO

A ComissOO de Educação, Cultura e Desporto, em reuniio
ordiniria realizada hoje. aprovou, unanimelMtlle, o PL n° 2.630196. nos termos do
parecer do Rellllor. Deptitado Oswaldo Soler. .

Estiveram presentes os Senhores Deputados Severiano Alves,
Presidente; Ricardo Gomyde, Esther Orom e Mauricio Requião. Yice-Presidentes; Pedro
Yves. Dalares Nunes, . Ademir Cunha. Eurico Miranda, Adenur Lucas, Padre Roque,
.tullusto Nardes. Oswaldo Soler, Corsuci Sobrinho, Gonzsga PllIIÍola. Paulo Lima.
Djalma de Almeida Cesar. Claudio Chaves, F1ávio AnIs. Bonifácio Andrada. Marcus

111 • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinâria realizada hoje,

concluiu, unanimemente, pela adequação financeira e orçamentâria do Projeto de Lei nO

2.630/96, nos termos do parecer do relator. Deputado Fetter Júnior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Luiz Carlos Hauly, Presidente;

Adelson Salvador e Augusto Viveiros, Vice-Presidentes; Júlio César. Luiz Braga, Manoel

Castro, Osório Adriano, Rogéno Silva, Saulo Queiroz, Edínho Bez, Germano Rigotto,

Hermes ParcianeJlo, Pedro Novais. Arnaldo Madeira. Femando Torres. Firmo de Castro,
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Roberto Brant. Veda Crusius. Jaime Martins. Vania dos Santos, Dellim Netto. Fetter

Júnior, Sérgio Naya. Silvio Terres. Eujàcio ~imões. A1dir Cabral e Odacir Klein.

Il! ~ PARECER DA COMISSÃO

Sala da Comissão. em 1ede junho de 1997.

(l/~
Deputado LUIZ CARLOS HAULY

Presidente

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra o voto do Deputado lédio Rosa

pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nO 1.630/96, nos termos do parecer

do Relator, Depulado Aloysio Nunes Ferreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

1- RELATÓRIO

O projeto de lei ementado. oriundo do Senado Federal,
autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Rondonópolis 
MT. estabelecimento de educação profissional destinado a formar técnicos de
nivel médio.

Tendo chegado á esta Casa para os fins da revisão prevista
no art. 65 da Constituição Federal. o projeto foi distribuido. inicialmente. à
Comissão de Educação, Cultura e Desporto. que concluiu unanlmamente por sua
aprovação. nos termos do parecer do Relator. o nobre Deputado OSWALDO
SOLER.

A seguir. foi a matéria analisada na Comissão de Finanças
e Tributação, que concluiu, também. unanimemente. por sua adequação
financeira e orçamentária. nos termos do parecer do Relator. o ilustre Deputado
FEDER JÚNIOR.

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José

Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis, Ciro Nogueira, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime M8I'\ins, Moreira

Ferreira, Ney Lopes, Paulo Magalhães, Vilmar Rocha, Cezar Schirmer. Iédio

Rosa, Maria Lucia. Mendes Ribeiro Filho. Osmar Serraglio. Renato Vianna.

Aloysio Nunes Ferreira, André Benassi, Jutahy Junior, Léo Alc.hJtara. Moroni

Torgan. Nelson Otoch. Vicente Arruda_ Zena/do Coutinho. Zulaiê Cobra.

Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela, José Dirceu, Marcos Rolim. Waldir

Pires, Augusto Farias. Edmar Moreira. Luiz Antônio Fleury,. Mussa Demes,

Fernando Coruja, Roland Lavigne. José Antônio. Sérgio Miranda, Bispo

Rodrigues. Luciano Bivar. José Ronaldo. Antônio do Valle. Gustavo Fruet, José

Genoíno e Celso Russomano.

Finalmente. o projeto de lei em tela encontra-se nesta
CCJR. que deverá examiná-lo quanto aos aspectos de constitucionalidade.

juridicidade e técnica legislativa.

Ê o relatório.

-PROJETO DE LEI No!! 2.631-A, DE 1996
(Do Senado Federal)

PLSN291196

11 - VOTO DO RELATOR

O Projeto de Lei nO 2.630. de 1996 (PLS nO 93196). a

despeito de eventuais méritos, padece de vicio de inconstitucionalidade.

Autoriza o POder Executivo a criar a Escola AgrotécniC8 Federal de Mueajaí. no Estado
de Roraima; tendo pareçeres: da Comissão de Educação. Cultura e Desporto, pela
aprovação. contra os votos do Deputado Ademir Lucas e do Deputado João Faustino.
que apresentou declaração de voto; da Comissão de Finanças e Tributação. pela
adequação financeira e orçamentária: e da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. pela inconstitucionalidade. contra o voto do Deputado Jédio Rosa.

Com efeito, como já firmou esta douta Comissão em sua
Súmula de Jurisprudência nO 01. são inconstitucionais as proposições. de autoria

de parlamentar. que:

SliM ÁRIO

Ensino.

b) disponham sobre a criação de Estabelecimento de

a) autorizem o PlJ!ler Executivo a tomar providência de sua

competência exclusiva:

O fundamento juridico desse entendimento encontra-se no

art. 61. § 1°, da CF. ele art. 164. § 1°. li, do RICD.

Assim, verificamos que a proposiçAo aqui analisada viola a
citada Súmula da Jurisprudência nO 01. sendo nosso voto. entao, por sua
insanável inconslnucionalidade. restando prejudicados os demaiS aspectos de
análise nesta Comissão.

\l- Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão
- Declaração de voto do Deputado João Faustino

I - Projeto inicial

IV· Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

111· Na Comissão de'Finanças e Tributação;
- Parecer da Relatora
- Parecer da Comissão

de 1999:Sala da Comissão. em 0'0 de a.l"....Q.

oCongresso Na.io.a. decreta:"fi, I' Eo Poder Executivo autorizado a cnar a Escola Agrotecruca Federal

de Mucajaí. no EstJdo de Roraima.



Abril de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça.feira 20 16695

. Art. 2· A Escola AgrotêCDica Federal de MucaJai manterá curso de se!\l1ldo
srau com disciplinas referentes a agropecuária no cwriculo a ser ministrldo.

Art. 3· A instalação do citado estabelecinu!nto de Ensino de que lrata esta Lei
subordina-se a prlhia consignação. no Orçamento da União. das dotações necessinas. assun
como il criação dos cargos. funções e empregos indispensaveis ao seu funcionamento.

ArL 4· O Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de noventa dias.
contado a panir de sua vigência.

Art. 5" Esta Le. entra em vigor na data de SUl publicação.
Arl. 6· Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal. em Cf de dezembro de 1996

. k-
/~~I

Senador Josê Same...
Presidente do Senado F~de....

• L EGiSLACÃ'O ClTADA ANEXADA PELA
COORDI!N~Ç~ODE I!STUDOS LSGlSLATIVOS-C.Dp

Itepública Feàerativê do Brasil

=~NSTITUIÇÃO
Ttnll.OIV

DA ORGAl\1ZAÇAO DOS PODERES

CAPinJLo I
Do PODER LEGlSI.AIIVO

SEçÃo VIII

Do PROCESSO LEG1SUTJIIO

~ .

SUBSEÇÃOm

....... 0.0 - ~ .

• . ela DUUll, em
ArL 6S O projeto de lei aprovado por uma Casa sem ICV1Sto P
um só~ de discusSão e votação, e enviado. ~ sanção ou promulgaçãO,'se a
Casa revisora o aprovar, ou arquiwdo, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo oprojeto emendado, voltaráà Casa iniciadora.
.................................................................- .
............................................__.- - .

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado n° 91. de 1996

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Mucajai,
no Estado de Roraima.

Apresentado pelo Senádor Romero lucá

Lido no expedieme da Sessão de 7/5/96. e publicado no DSF de 8/5/96. Despachado.•
Comissão de Educação - CE (decisão terminativaI. onde poderá receber emendas. apos
publicado e disnibUldo em 1\111sos. pelo prazo de 5 dias úteIs. .'
Em 19/11/96. anWlclada a matéria é proferido pelo Senador Jose BrinCO, relator
designado. parecer de plenário em substituição à CE. A matéria ficará sobre a Mesa
durante 5 dias úteis. para recebimento de emendas. . .
Em 28/111%. a PreSIdência comunica ao Plenino que lermmoU o prazo, sem

apresentação de emendas. Anexado as fls. ó e i. copia da publicação. no DSF. de
20/11196. do parecer proferido em Plenano. em substitUIção a CE. relator Senador Josê
BlIOco.
Em 4/12'96. aprovada sem debates. A CDlR para redação flDaI. Em sepida é fido o
Parecer n' 636/96-CDIR (Relator Senador Levy Dias). oferecendo a redação fmal da
maréria..-l.provada. nos lenoos do RQS nO 1158/96. do Senador Valmir Campelo.
solicitando a dispensa de publicação de redação fmal.
À Câmara dos Deputados com o SFf!I;°,,: )Gq;. J,... :( .; ·rl;·

Oficio n·) t"i": (SF'

Senhor Primeiro-Secretário.

Encominho a Vossa Exceléncia. a fuo de ser submetido il revisao
da Cimara dos Deputados. nos tenoos do ano 65 da ConsnlUlção Federal. o Projelo de Lei
do Senado n° 91. de 1996. consllDle dos autógrafos em anexo. que "autoriza o Poder
Executivo a cnar a Escola AgrOlecnica Federal de Mucajai. no Estado de Roraim..·.

Senado Federal. em C& de dezembro de 1996

ASua ExcelênCia o Senhor
Deputado Wilson Campos'
00 Primeiro-Sec'~:arioda Câmara dos Depulados

ÇOl\Il!>~ÃO DE EDITArÃO. rrLT1'1L\ E DESPORTO

l-RELATÓRIO

o proJeto d~ J~J em epJgrat~. lem por ~CU\() aUlOnzar o Poder
E."CCUU\-O 01 cmlT il Escola Agrotccmca d;: MUCilJ.U. Roraima Trata·se' de um

estabeleCimento de educ:lção profisslon:al. d~st1nado a tOrmar (ccnrco dI: nm:l media. cUJa
3 Instalação;;: condltlon3.d3 3 prc\l:l consl!:'n3ç:ào. no Orçamento da Umão. das dotaÇões.
neccssanas. asSim cómo il cnaçio dos cargos. funções e empregos IndlspensavcI5 ao seu

funcionamento

11- VOTO DO RELATOR

Trata-se de propoSição-de mdlscull\'l:1 mento. uma \tZ que. na ~ra

da globahzaç:io o Imtsumento d~ ensmo. em geral. e na formação protissional. em

c:specla1. t.:. compro\adamcnle. de excelente retomo em tenno.lt d~ custo-beneticlo.
Subscrevo IOlcgnlmentc: 3. ponderação do nobre Relator desta matena no S(nado Federal.

de: que o Mumclpio de Mucaja. dISpõe das condiçiles requeridas para a lIlSl.I>Çio de uma

escola ag:fotecnu:a. CUJO trabalho s:ra decls1vo para 1) desenvol\1mento regional e
melhona das condiçiles de vida de parcela S1l!l1Jficauv. da populaçilo d. ROraima

o \'oto do R.:lator e de aprovação

III - PARECER. DA COMISSÃO

A Comiaio de Educaçio..CuIWta • Desporto. em reunjjo
.1tdmana reah12lda hoj., "I"llOlJ pela aprovaçao do PL n" 2.631196. nos lermos do parecer do
relo.or I '""",odn I :lslIdio I :haves. COfIrI os valo. do Deputado Ademir Lucas. do Deputado
J...o Fau!IJllO. ljUO\lfKeSdKOU declaraçao escnta de valo.

EstíVonull presentes ". SlIÍJores Deputados SeveriIllO Alves.
PtftidaWt: Ricardo Gllmyde " Mauricio R"c,siill. Vi«·Pr"sidcnter. DjaJma de AlmeidA r.....r
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Pedrn Wilson, P3Cre Roque. Mam" Serrano. Belimo Rosado, Pedro Yves, Ademir Lucas,
.0.""""0 NaTu",. !'oiW'"us ViL·eme. Jose LinhW'e•. Al"aro ValI•. DoloT.s Nunes. Lidi. Quinan.
Claulhl.1 Chavt::::. WI)lnev \)ut'If(lL, ~laria Elvira. João Faustino. Oswaldo Soler. Alexandre
Sontos. Paulo Lima c E:<pcdito Junior.

Sala oa Cormssão. em 23 de abril de 199;

Declaração de Voto do Deputado Joio Faustino

o Projeto de Lei nO 2.631/96. de autoria do Senado
Federal, autoriza o Poder Executivo a "criar a Escola Agrotécnica
Federal em Mucajaí, no Estado de Roraima". Tramitando pela Comissão
de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados, a matéria
recebeu parecer favorável do eminente Relator, Deputado Clâudio
Chaves.

Por entender que se trata de matéria desnecessária
ante as prerrogativas constitucionais do Executivo, solicitamos vista do
referido Projeto de Lei para manifestação contrária à aprovação.

As proposituras de natureza meramente autorizativa
~.", tramitam no Congresso Nacional, evidenciam-se, em todas as
OcaSiõeS. inócuas e desnecessárias, gerando frustrações de
expectativas e expondo o Congresso Nacional a situações restritivas de
sua competência constitucional.

A decisão de autorizar o Poder Executivo, responsável pela criação
de instituições educacionais. ê, no mínimo, um ato

desnecessário, ocioso, que, mesmo concluído no âmbito do legislativo,
ficará, permanentemente, na dependência do poder que as institui.

Convém ressaltar que a preocupação do autor da proposta
no sentido de criar, em seu Município, e, conseqüentemente, em seu
Estado, uma Escola Agrotécnica é louvável e meritória. Todavia a sua
concretização poderia dar-se mediante outros mecanismos, dentre os
quais, a indicação parlamentar seria o mais apropriado.

Por tais razões. opinamos contrariamente ao Projeto de Lei
nO 2.631/96, de autoria do Senado Federal, sugerindo transformá-lo em
indicação parlamentar, nos termos dos Regimentos Internos das duas
casas do Congresso Nacional.

Este é o nosso voto.

Sala da Comissão, em 23 de abril de 1997

!" " '... - '~.'-----"\
DeputadoJ,OÁO FAUSTINO

COMISSÃO DE FL'iA;liC.-\S E TRIBl'T.-\CÃO

EXAME DE ADEQUAcÃO ORÇAMElIiTÁRIA E FL'iASCEIRA

t. RELATÓRIO

o Projeto de Lei em epigrafe. de autona do Senado Federal, "autoriza o Poder
Executl"o a criar a Escola Agrotecnlca Federal de Mucajll. no Estado de Rorallna··.
objetivando ministrar 'cuno de segundo grau com disciplinas referentes a agropectWia e
que a instalação do estabeleclmemo de ensino estll subordinada a previa COnsIgnaçãO dos
recursos no Orçamento da União. assim como iI criação dos cargos. funções e emJll'C8OS
indispensa"clS ao seu funclOnamemo.

o Apr=iado na C:0m.ssio de Educaçi<Í. Cultura e Despono, em reuniio realizada~
23 de abnl de 1997. fOI apro"ado. nos termoS do parecer do Relator.

, RemetIdo á Com.ssio de Finanças e Tributaçio. nenhuma emenda foi aprcsenllIda
ao proJeto.

2. VOTO DO RELATOR

Compete iI Comissio de Finanças e Tribu1açio, apr=iar a pmposla q\lllllO á ..
Compatibilidade ou adequaçio com o plano plurianual, a lei ele ditetrizcs 0lÇaI!lCtllâriM C á
lei orçamentária anual. confonne pmi o aR. 53,11. do Rcsimento Imcmo desla Cala.

O projeto em análise ptC\'c a cnaçlo de escola agrott!enica federal no mUllicipio ele
Mucajai. estado de Rotallna. Traia'" ponanto de despesa de invcsúmento que. scpado o
an. 3' do projeto correm por conta da previa cOrWgnaçiG no (\>' = da UniJo. .

Examinando a lei 9.276. de 9 de maio de 1996, que ' •.,oeSobre OPlano Plurianual
(PPA) para o penodo de 199611999. eXIste JlfC\'isi....! despesa desta naltlreZa. 011 seja,
criação de 80 escolas agricolas e técnicas federals ao longo desse periodo a nivel nacional.
Ponanto. o projeto e compatl"el com as disposIções da lei do PPA-

No tocante iI Lei n' 9.293. de 15 de Julho de 1996. que dispõe sobIc 1IS Di_
OrçarnenWias. o projeto Dio apresenta madequação ou Incompatibilidade:. ;

Quanto ao exame de adeouação a leI orçamentana anuai. constam as se~'"tes

dotações orçamenlanas no MlnlSt,;no da Educação. do Despono: "apoio a constrÜÇào de
escola tecntcatagrotCcntca no estado de Roralma-RR" com a funclonal.progranwica
08.043.0t99.1078.0764. no "a1or de RS 400.000. no grupo de In"estlmentos: ooexpansio e
melhoria do ensino tecmco", funclOnal·programátlca OS.043.0t99.107S.004-I. no "alor de
RSS.OOO.ooO. lambem no grupo de In"estlmenlos. que poderio amparar a proPOSIçãO.
neste CISO. sendo compa\\\"cl com o orçamento "tgente.

Pelas I'I2ÓeS expostas. :-lOSSO VOTO É PELA ADEQl'ACAo
ORcAME!'TÁRIA E FtsAlIiCEIRA do Projeto de Lei n' 2.63 t. de 1996.

Sala da ComIssão. em p'·qele l""""'-'~ de 1.997

/; ..', '1' .'D.""
. I !..'-'~ >.{ .f,/L{. j

DepuWlo Veda Crusius
. Relatora

111· PARECER DA COMISSÃO

A Comissio de Finanças e Tributação, em reunilo ordinílria rnlizadl hoje,

concluiu, unanimemente, pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei n"

2.631196, nos telTl\os do parecer da relatora, Deputada Veda Crusius.

Eativeràin Pr'isentes os Senhores Deputados Luiz Carlos Hauly, PraidInle;

Adelson salvador e Augusto VIVeiroS. Vice-Presidentes; Júlio César. LuiZ BI1Ig8. MInoel'

castro. Osório Adriano, Rogério ~i1...a, Saulo Queiroz, Edinho S.z, Gennano Rigolto,

Hennes Parcia~Io, Pedro Novais, Arnaldo Madeira. Fernando Torres, Firmo de CaIlto,

Roberto Brant, Veda Crusius, Jaime Martins, Vania dos santos, DeIlIm Netto, FelIar

Júnior, Sérgio Nay~, Silvio Torres, Eujácio Simões, A1dir Cablal e Odacir Klein.

sala da Comissão, em 18 de junho de ll1ll7.

tJ/~~
. Deputado LUIZ CARLOS HAULY

Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I.RELATÓRIO

Trata-se de Projeto do Lei nO 2.631/96. oriundo da Câmara

Alta, apresentado pelo Senador JOSÉ SARNEY, ~nt:;o Presidente do Congresso
Nacional.

A proposição autoriza o Poder Executivo a criar a escola

Agrotécnica Federal de Mucajai - RR, estabelecimento de educação profissional

destinado a fotmar técnicos de nível médio,

Tendo chegado à .. esta Casa Legislativa para os fins .da

revisão prevista no art. 65 da Constituição Federal. o projeto de lei foi dislribuldo

inicialmente à ComisUo de Educação. Cultura e Desporto. onele logrou
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aprovação, nos termos do parecer do Relàtor. nobre Dep. ClAUDIO CHAVES, e
contra os votos dos Deputados ADEMIR LUCAS e JOÃO FAUSTINO. que
apresentou Voto em Separado.

Aseguir. foi o projeto analisado na Comissão de Finanças e
Tributação. que o julgou adequado nos aspectos financeiro e orçamentário.
acompanhando 05 termos do Parecer da Relatora. ilustre Dep. VEDA CRUSIUS.

Em 1997, ainda na Legislatura anterior. a proposição veio á
análise desta Comissão. Entretanto. o Parecer do então Relator. nobre Deputado
JARBAS LIMA. não chegou a ser apreciado por esta douta Comissão à época.

Finalmente. o projeto de lei encontra-se agora novamente
nesta CCJR • Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. que deverá
cingir-se ao exame da constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa do
mesmo, ~ no prazo previsto para o regime prioritário de tramitação.

É o relatório.

11 • VOTO DO RELATOR

o projeto de lei epi9rafado (PLS nO 90/96). ,nobstante seus
eventuais méritos, é. entretanto. inconstitucional.

Com efeito. como já firmou esta douta Comissão em sua
Súmula de Jurisprudência nO 01. são inconstitucionais as proposições tipicas, de
iniciativa parlamentar. que:

a) autorizem o Poder Executivo a tomar providência de sua
competência exclusiva:

. b} disponham sobre a criação de Estabelecimento de

Ensino.

o fundamento juridico encontra,se no art. 61. § 1° da CF clc
art. 164, § 1°. 11. do RICO.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas. José

Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes. Antônio Carlos Konder, .

Reis. Ciro Nogueira, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Moreira

Ferreira, Ney Lopes. Paulo Magalhães, Vihnar Rocha. Cezar Schirmer, ledio

Rosa. Maria Lúcia, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio. Renato Vianna.

AlOYSIO Nunes Ferreira. André Benassi. Jutahy Junior. Léo Alcântara. Morom

Torgan. Nelson Otoch, Vicente Arruda. Zenaldo Coulinho. Zulaié Cobra.

Antônio Carlos Biscaia. Geraldo Magela, José Dirceu. Marcos Rolim. Waldir
Pires, Augusto Farias, Edmar Moreira. Luiz Antônio Fleury, Mussa Demes.

Fernando Coruja. Roland Lavigne, José Antômo. Sérgio Miranda. Bispo

Rodrigues, Luciano Bivar, José Ronaldo, Antônio do Valle, Gustavo Fruet, José

Genoino e Celso Russomano.

Sala da Comissão, em 1 de abril de 1999

~,.
ARLOS ALELUIA

esidente

PROJETO DE LElN! 2.942-D, DE 1992

SUSSTITU'1'IVO DO SENADO FEDEllAL AO PROJETO DE LEI NR 2.942-C, DE
1992, que "di.pô. .obre a cocpen.açlo financeira entre o.
eiateeaa·de previdlncia .ocial, noa caao. de contage- reciproca
do tempo de contribuiçlo para efeito de apoeentadoria, e dA
outra. providlncia••

(AS COMISSOES DE TllA1IALHO. DE ADMINISTRAÇ10 E SERVIÇO PlI1lLICOl
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAKfLIM DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ10 (AR'l'.
54).; 11 DE CONSTI'l'UIÇAO 11 JUSTIÇA E DE REDAÇJlO (ART. 54»

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Assim. vemos que a proposição aoui analisada vloia ambos
os entendimentos. sendo nosso voto. então. por sua insanãvel
inconstitucionalidade. restando prejudicados os demais aspebtos de análise nesta

Comissão.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. em

relUlião ordinária realizada hoje, opinou. contra.o \'Oto do Deputado lédio Rosa,

pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nO 2.631/96. nos termos do parecer

do Relator. Deputado Aloysio NlUles Ferreira.

Sala da Comissão. em ?o de~

Deputado

111- PARECER DA L oJMISS.ÀO

de 1999.

Art. 1° - A compensaçao financeira entre os sistemas
compulsórios de previdência social, da UniAo, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios, por força da contagem

reciproca dos respectivos tempos. de contribuiçao, pela
passagem do segurado de um sistema para outro, obedecerá ás
disposiçOes desta lei.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se:

I - sistema de origem: o sistema previdenciário para
o qual o segurado contribuiu sem ~e tenha adquirido direito a
beneficio previdenciário;

11 sistema instituidor de beneficio de
aposentadoria e pensa0: o sistema responsável pela concessAo e

pagamento de beneficios de aposentadoria ou pensA0 ao segurado
mencionado no inciso anterior ou aos seus dependentes.

Art. 3° A entidade estatal responsável pelo
sistema instituidor de benef1cio de aposentadoria e pensão tem
direito a perceber da entidade estatal responsável pelo
sistema ou das entidades estatais responsáveis pelos sistemas
de origem dos respectivos beneficiários compensação

financeira, calCUlada na forma deste artigo.

S 1° - A entidade estatal responsável pelo sistema
instituidor, constituido até 30 de junho de 1995, que estiver

em dia com suas obrigações previdenciárias perante a entidade
eatatal responsável pelo sistema de origem, terá direito li

compensaçAo financeira, mediante a apresentaçao, a esta, da
c
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lei que criou o sistema próprio de previdencia, bem como de

relat6rio que discrimine, por segurado coberto pelo sistema

instituidor, as contribuiç08s a ele relativas, conforme

regulamentação, nas seguintes condiç08s:

r - o montante a ser compensado pela entidade

estatal responsável pelo sistema de origem, relativo a cada

segurado vinculado ao sistema instituidor, será calculado com

base nas contribuiçOes do empregado e parte igual a esta,

correspondente à contribuição patronal, atualizadas mês a mês,

até a data da aceitação do .relatório mencionado neste artigo;

II - a compensação financeira de que trata o inciso

anterior será paga em 10 (dez) parcelas anuais e consecutivas,

atualizadas anualmente, vencendo a priJneira um ano após a

aceitação, pelo sistema de origem, do relatório de que trata

este artigo;

!II - a atual1zaçlo de que tratam os incisos

anteriores far-se-á pelos meamos lndicea utilizados para a

correção dos créditos da seguridade social.

S 2° - A entidade estatal responsável pelo sistema

ir.stituidor, constituido até 30 de junho de 1995, que estiver

em débito, constituldo ou não, com a entidade responsável pelo

sistema ou sistemas de origem, nlo fará jus à compensação

financeira de que trata esta lei, mas será dispensada de suas

obrigaçOes previdenciá~ia8 para com esta, vedado o

ressárcimento das quantias já pag~s;

, S 3° - A entidade estatal responsável pelo sistema

instituidor, é:riado por lei, s6 ··farã jus à compensaçlo

financeira de que trata esta lei mediante a comprovaçlo dos

pagamentos dos aposentados e pensionistas provenientes do

sistema de origem.

S 4° - Caso haja reverslo ao sistema de origem ou a

um dos sistemas de origem, a entidade responsãvel pelo sistema

instituidor deverá repassar à entidade responsável por aquele

as contribuiçOes objeto da compensaçlo financeira anterior,

acrescida das .obrigaçOes previstas no S 1°, na mesma forma.

S 5° - Havendo reversão do sistema instituidor que

teve seu débito dispensado, na forma dO S 2°, além das.

obrigaçOes previdenciárias estabelecidas no S 1° , deverá a

entidade responsável pelo sistema instituidor também realizar

a compensaçlo relativa aos empregados que retornarem ao

sistema de origem, cujo débito'foi objeto de dispensa.

Art. 4° - O descumprimento do prazo estipulado no

inciso II do S 1° do art. 3° importará em juros de mora de n
(um por cento) ao mês sobrá o montante devido pelo sistema de

origem, além de atualizaçlo do valor nominal na forma do

inciso IIr do S 1° do art. 3°.

Parágrafo 6nico - O atraso de que trata este artigo

·importarã igualmente em multa de 20' (vinte por cento) sobre a

parcela a que se refere a inadimplência.

Art. 5o - O Poder Executivo regulamentará esta lei

no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data <;le sua

publicaçlo.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicaç<l.o.

Art. 7° - Revogam-se as disposiçOes em contrãrio.

CÂMARA DOS de' 1996.

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cimara
n° 16, de 1996 (PL n° 2.942, de 1992, na Cua de
origem), que "dispõe sobre a compellS&Çio finançeira
entre os sistemas de previdência social, nos casos de
contagem reciproca do tempo de contribuiçio para
efeito de aposentadoria, e dá outras provid!ncias".

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:

Dispõe sobre a compensação financeira entre o
Instituto Nacional do Seguro Social • INSS e os
sistemas de previdência dos servidores da UniIo, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípíos, nos
casos de contagem recíproca de tempo de contribuiçio
para efeito de aposentadoria, regulando o art. 202,
§ 2°, da Constituiçio Federal, e di outras
providências.

o Congresso National decreta:

Art. 1° A compensaçio financeira entre o Instituto Nacíonal do Seguro SoeiaI •
INSS e os sistemas próprios compulsórios de previdência dos servidores da UniIo. ~

Estados. do Distrito Federal e dos Municípios. na hipótese de contagem reciproca de tempos
de contribuição ou"Serviço. obedecerá às disposições desta Lei.

Ar!. 2" Para os efeitos desta Lei. considera-se:
I - sistema de origem: o sistema previdenciário ao qual o segurado ou servidor

pilb1ico esteve vinculado sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensio para
seus dependentes;

li . sistema instilUidor: o sistema previdenciário responsável pela concesslo e
pagamento de beneficio de aposentadoria ou pensão a segurado ou servidor público ou a
seus dependentes com cômputo de tempo de contribuição ou de serviço no Imbito de
sistema de origem.

§ 1° Os sistemas prôprios compulsôrios de previdência de servidores da Uniio,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios sô serão considerados sistemas de origem
quando o INSS for o sistema instilUidor.

§ 2° Na hipótese do sistema próprio compulsório de previdência de servidor
público não possuir personalidade jurídica própria, atrihuem-se ao respectivo ente federado
as obrigações e dírf:itos previstos nesta Lei. .

Ar!. 3' O INSS, como sistema instilUidor. tem direito de receber de cada sistema
de origem compensaçio financeira, observado o disposto neste artigo.

§ l° O INSS deve apresenl>! a cada sistema de origem os seguintes dados
referentes a cada beneficio concedido com cômputo de tempo de contribuição ou de serviço
no imbilO daquele sislema de origem:

I • identificação do segurado e, se for o caso, de seu dependente;
11 - a renda mensal inicial e a data de inicio do beneficio;
1lI - o percentual do tempo de semço total do segurado correspondente ao tempo

de contribuição ou de serviço no àmbito daquele sistema de ongem.
§ 2° Cada sistema de origem deve pagar ao INSS, para cada mês de compelêpcia

do beneficio. o valor resultante da multiplicação. da renda mensal do beneficio pelo
percentual obtido na fonna do inciso 1lI do § l° deste artigo.

§ 3' A compensação fmanceira referente a cada beneficio nãO poderá exceder ao
resultado da multiplicação do percenlUal obtido na fonna do inciso III do § I" deste artigo
pela renda mensal do maior beneficio da mesma espécie pago diretamente pelo sistema de
origem.

§ 4° Para fins do disposto no § 3° deste artigo, o sistema de origem deve informar
ao INSS, na fonna do regulamento, a maior renda mensal de cada espécie de beneficio por
ele pago diretamente.

§ S' O valor de que trata o § 2° deste artigo será reajustado nas mesmu datas e
pelos mesmos índices de reajustamento do benelício pela Previdência Social. devendo o
INSS comunicar a cada sistema de origem o total por ele devido em cada mês como
compensação financeira.

Art. 4" Cada sistema próprio compulsório de previdência de servidor pilblico,
tem direito, como sistema instilUidor, a receber do INSS, enquanto sistema de origem,
compensação fmanceira, observado o disposto neste artigo.

§ 1° O sistema instituidor deve apresentar ao INSS. além du nonnas que o
regem, os seguintes dados referentes a cada beneficio concedido com cômputo de tempo de
contribuição ou de serviço no âmbito do INSS:

\- identificação do servidor público e, se for o caso. de seu dependente;
11 • o valor dos proventos da aposentadoria ou pensio e a data de itúeio do

beneficio;
III - a remuneração do servidor nos trinta e seis últimos meses imediatamente

anteriores à sua aposentadoria ou falecimento. excluídas as parcelas que nio se incorporam
a proventos da inatividade; il

. IV • o tempo de serviço total do servidor e O coiresponclente 10 tempo de
contribuição ou de serviço ao INSS.

§'2° Com base nas infonnações referidas no § l° deste artigo, o INSS calculará
qual seria a renda mensal inicial daquele beneficio se concedido segundo as normas do
Regime Geral de Previdência Social.
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.§ 3" A compensaçio financeira .devida pelo INSS, relativa ao primeiro mà de
compelência do beneficio. será calculada com base no valor do beneficio pago pelo sistema
instituidor ou na renda mensal do beneficio calculada na fonoa do § 2" desle artigo, o que
for menor.

§ 4° O valor da compensaçio· financeira . mencionada no § 3" desle artigo
corresponde à-multiplicaçio do montanle ali especificado pelo percentual correspondenle ao
lempo de serviço ou de contribuiçio ao INSS no lempo de serviço lota! do servidor público.

§ SO O valor da compensaçio fmanceira ·devida pelo INSS será reajustado DaS

mesmas datas e pelos mesmos indices de reajustamenlo dos beneficios da Previd!ncia
Social, mesmo que lenha prevalecido, no primeiro mês, o valor·do beneficio pago pelo
sistema instituidor.

ArL S· Os sislemas instituidores aprescntario aos sistemas de origem, no prazo
nWtirno de dezoito meses a contar da data da entrada em vigor desta Lei, os dados relativos
aos beneficios em manurençio nessa data, concedidos a partir da promulgaçio da
Constituíyio Fcdcra1.

Parígrafo único. A compensaçio ~ira em alraso relativa aos beneficios de
que Irata esle artigo será ~culada multiplic.ooo-sc a renda mcnul obtida para o último
mês, de acordo com o procedimento determinado nos arts. 3° e 4°, pelo número de meses em
que o beneficio foi pago até enliO.

ArL 6" O INSS manterá. cadaslro atualiudo de todos os beneficios objeto· de
compensaçio financeira, totalizando o quanlo deve pila cada sistema próprio compulsório
de prcvidên<:ia dos servidores da Uniio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,
bem como o montante devido por cada um deles para o INSS, como compensaçio financeira
e pelo nio recolhimcnro decontri~ previdenciárias no prazo legal.

§ 1° Os desembolsos pelos sistemas de origem só scrio fcilllS para os sistemas
instituidores que se mostrem credores no cômporo da compensaçio financeira devida de
lado a lado e do, Ubitos pelo nio recolhimento de contribuições previdcnciáriu no prazo
Icgal.

§ 2° O INSS comunicará o total a ser desembolsado por cada sistema de origem
até o dia 30 de cada mês, devendo os desembolsos serem feilos atê o quinto dia útil'do mà
subseqüente.

§ 3" Os valores nio desembolsados em virtude do disposto DO § I" deste anigo
seria contabilizados como pagamentos efetivos, devendo o INSS registrar mcnsalmcnrc
essas operações e ínfOl1JW" a cada sistema próprio compulsório de prcvid!ncia de servidor
público os valores a ele referentes.

§ ... Sendo inviável firJanccirlrncJte para um sistema de origem desembolsar de
imediato os valores relativos à compensaçio fiJwJccira, em fimçio dos valores em atraso a
que se refere o parígrafo único do an. S·, podem os sistcnias de origem e itutituidor firmar
tenoo de parcelamento dos desembolsos em até cento e vinte meses, atualízando-se os
valores devidos nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamcnlO dos beneficios
de prestaçio continnada da Previdência Social.

ArL .,. Os sistemas instituidores devem comunicar de imediato aos sistemas de
origem, qualquer rcvisio no valor de beneficio objeto de compensaçio financeira ou a JIIa

extínçio total 011 pan:iaJ. cabendo ao INSS rcgisttar u alterações no cadastro a que se rcfcrc
o an. 6°.

Parígrafo único. Constatado O nio' cumprimcnro do disposto neste arriBO, U
parcela pagas indevidamente pelo sistema de origem seria rcgislradu em dobro, no mês
seguinte ao da constataçiO, como débito daquele sistema.

ArL S" Na bipólese de descumprimento do prazo de desembolso Mlipulado
no § 2° do an. 6°, aplicar-se-io u mesmas normas em vigor para atualizaçio dos VIIores dos
recolhimentos em atraso de COI1ui1ntiçacs previdênciàriu arrecadadas pelo INSS.

Parágrafo único, Na bipótcsc do sistema previdcn<:iàrio próprio dos scmdorcs da
Uniio, dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios possuir.pcrsoD&1idade jurídica
própria, os rcspectiyos entes federados respondem solidariamente pelu obrigaçllcs previstas
nesta Lei. .

Art. !I" O Poder Excctllivo rcpIamentarà esta Lei no prazo de sessenta dias
COI1tado da data de sua pubJicaçio.

Att. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.
ArL 11. Revopn-se u disposições em contrário.

Senado fcdcral, em ir( de outubro de 1997

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTllDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

.................................................................................................................

TÍTULovm
Da Ordem Social

. , , .

CAPítULO II
Da Seguridade Social

SEçÃom
Da Previdência Social

Art. 202 - É assegurada aposentadoria, nos termos da lei,
calculando-se o beneficio sobre a média dos trinta e seis últimos
salmos de contrlfiuíçoo, corrigidoS- monetarill!Dente -mas a mep, e
comprovada a regu'aridade dos reajustes dos salmos de contribuiçlo
de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes
condições:

I - aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos
sessenta, para a mulher, reduzido em cinco anos Olimite de idade para
os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas
atividades em regime de economia familiar, neste incluídos o produtor
rural, o garimpeiro e o pescador artesanal;

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta,
à mulher, ou em temoo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições
especiais, que prejudiquem a saúde ou a inte~dade fisica, definidas
em lei;

III - após trinta anos, ao professor, e, após vinte e cinco, à
professora, por efetivo exercício de função de magistério.

§ }O _ É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de
trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher.

§ 2° - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem
recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na
atividade privada, rural e urbana, hip6tese em que os diversos
sistemas de previdência social se compensarão financeiramente,
segundo critérios estabelecidos em lei,'
.................................................................................................................
................................................................................................................

SINOPSE

IllENI'IFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM: PL.02942 1991 PROlETO DE LEI (CO)
ORGÃO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPtTrADOS 020011992
SENADO: PLC 00016 1996
CAMARA: PL. 02942 1991

AtmlR DEPUrADO:LtnZCARLOSHAtlLy !'I' Pk
EMENtA DlSPOE SOBIlI! ACOMPENSAÇÃO F1NANCEIM llNm! os SlnEMAS DE

PREVlDENClA SOCIAL. NOS CASOS DE CONTAGEM JBCI1'IIOCA DO Tl!MPO DE
CONTRlBtnçÃo PARA EFEITO DE APOSENTADOIUA. EDA 0U1'RAS
PROVIDENCIAS.

DESPACHO INICIAL
(SI') COMISSÃO DE ASStlNTOS SOCIAIS (CAS)

tlLTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDOACAMARADOSDEPtTrADOS
0910 1997 (SI')MESADIRETOllA

DESPACHO A CAMAIlADOS DEPtTrADOS.
DSFIO 10PAG

ENCAMINIIADO A
: (SFI SUBSECRETAR1A DO EXPEllIENTI! (SF)(SSIlXP) EM 09 lO I'"

TRAMITAÇÃO
0802 1996 (SI') PLENAllIO (PI.EN)

1030 LElltJRA.
08 021996 (SI') MESA DIRE'roIlA

1030 DESPACHO A CAS.
DSI'09 02 PAG 1#7.

OB02I996 (SI')CCMSSÃOIlEASStlNTOSSOCIAIS(CAS)
AVOCAf;).o PI!LO SEN BENl VIlRAS.

1403 1996 (SI') COMISSÃo DE ASSUNrOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDOPELO RELATOR. COM MINIJTADE PA1UlCER PELA
APROVAÇÃO DO PROJETO.

09 os 1994...(SI') COMlSSÁO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
PARECER. SEN BENl VERAS, PAVORAVEL AO PROJETo.

14 OS 1996 (SI') PLENARlO (PLEN)
LEITURA EMROVAÇÃO DO RQ. 454, DO SEN SERGIO MACHADO
EOUTROS. DE URGENCIA· ART. 336, 'B" DO REGIMENTO
lNfERNO, DEVENDO AMATERlA SERINCLUIDA EM ORDEM DO DIA
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NA SEGUNDA SESSAO ORDINAIlIA SUBSEQU!NTE.
DSF 15 05 PAG 7997.

1505 1996 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITlJRAPARECER243 -CAS, SENDO AIlERTOO PRAZO DE 05
(CINCO) SESSÕES ORDINARlAS PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS,
NOS TERMOS DO ART. 235, 11, '0'. DO REGIMENTO INTERNO.
DS!' 16 OS PAG 1123.

16 os 1996 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO 11JRNO UNICO (EM REGIME DE
URGENCIA - ART. 336. '8', DO REGIMENTO INTERNO).

1605 1996 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITlJRA E APROVAÇÃO DO RQ. 482. DO SEN lADER BARBAUlO E
OUTROS LIDERES. SOLICITANDO A EXTINÇÃO DA URGENCIA.

16 os 1996 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A SUBSECRETARIA E COMISSÕES.
DSF 170SPAG1277.

14 os 1996 (SF) PLENARlO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO. TENDO SIDO
APRESENTADA OI (UMA) EMENDA DO'SEN JOSE EDUARDO DUTRA.

14 os 1996 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAS, PARAEXAME DA EMENDA.
DSF 25 os PAG 8756.

28 os 1996 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS. 31 A 34. MINUTA DE PARECERSOSRE A EMENDA
DE PLENARlO ELABORADA PELA CONSULTORlALEGlSLATIVA.

18 os 1996 (SF) SUBSEC. CCORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AO GABINETE DO SENBENI VERAS. RELATOR DAMATERlA.

2805 1996 (SF) PLENARIO (PLEN)
1830 LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. S36, DOS LIDERES, DE
URGENCIA - ART. 336, '8', DO REGIMENTO INTERNO, DEVENDO
AMATERlA SER INCLUlDA EM ORDEM DO DIA NA SEGUNDA SESSÃO
ORDINARIA SUBSEQUENTE.
DSF19 os PAG 8976.

30 os 1996 (SF) PLENARlO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TUIlNO UNICO. DEPENDENDO
DE PARECER SOBRE A EMENDA DE PLl!NAMO (EM REGIME DE
URGENCIA - ART. 336. '8', DO REGIMENTO INTERNO).

30 os 1996 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 542. DO SEN RONALDO CUNIIA LIMA
E OUTROS LIDERES. SOLICITANDO A EXTINÇÃO DA UROENClA, ca.l
VOTO CONTRARlO DO SEN WALDECK ORNELAS.

30 os 1996 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES.
DSF 31 OSPAG 9196.

3005 1996 (SF) SERVIÇO COMISSÕES PERMANENTES (SI') (SCP)
ENCAMINHADO A CAS PARA EXAME DA EMENDA DO SEN JOSE
EDUARDO DUTRA.

04 06 1996 (SI') SERVIço COMISSÕES I'I:RMANENTES (SF) (5CP)
ENCAMINHADO AD GABINEl'E DO RELATORSEN BENl VEltAS,
PARA EMITIR PARECER SOBIlE A EMENDA DEFLENARIO.

27 06 1996 (SI') COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELO SEN BENI VERAS. COM MINUTA DE PARIlCER PELA
APROVAÇÃO DA EMENDA DE PLENARID.

11 071996 (SI') COMlss,i,O DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
PARECER, SEN BENl VERAS, FAVORAVEL A EMENDA.
1207 1996 (SF) FLENAlUO (PLEN)
LEITURA PARECER413 - CAS.
DSF 13 07PAG 12023 A 12026.

1107 19% (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SI') (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUS,i,O ORDEM DO DIA.

1107 1996 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SI') (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS. 46, COPIA DA MSG 002U 1996(00596 1996,
NA ORIGEM). DO PRESIDENTE DAREPUBLlCA, DA PAUTA DE
CONVOCAÇÃO EXTRAORPINARlA DO CONGRESSO NACIONAL PARA0
PERlODODE 01 A31 DE JULHO DE 1996. DA QUAL CONSTA A
!'IlESENTE PROPOSIÇ,i,O.

1207 1996 (SF) sUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SI') (SSCLSl
AGENDADO PARA O DIA II DE JULHO DE 1996.

18071996 (SF) PLENARlO (PLEN) _
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSAO TURNO UNICO.

18071~~~~A~DORQ. 711. 00 SEN TEOTONIO VILELA
FILIlO E OUTROS. SOLICITANDO O ADIAMENTO DA DISCUSSÃO DA
MATERIA, A FIM DE QUB SElA OUVIDA A CAB.

180719% (SF)MESADIRETORA , .
DESPACHO A SUBSECRETARlADE COMISsõEs.
OS!' 19 07 PAG 11670.

1907 1996 (SF) SERVIço COMISSOEs PllRMANENTI!S (SI') (5CP)
A CAB. NOS TERMOS DO 1lQ. 711, DE 1JJ96.

07 08 1996 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMlCOS (CAE)
RELATOR SEN JEFFERSON I'E1ISS:'

12121996 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
DEVOLVIDO PELO SEN JEFFERSON PERES COM MINUTA DE
RELATORIO FAVORAVEL, NOS TERMOS DO SUBsnnmvo QUE
OFERECE.

2404 1997 (SF) COMlSS,i,O DE ASSUNTOS ECONOMiCOS (CAE)
ENCAMINHADO AO GABINE1'E DO PIlESIDENTE DACOMISSÃO.

06 os 1997 (SF) COMlSs,i,o DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE) ""~.
DEVOLVIDA PELO RELA'IOR. ESTANDO AMATERlAEM CQNDI.,.,.,.,
DE SER INCLUlDA NA PAUTA DI! R.EtlNlAO DA COMISSÃO.

1106 1997 (SI') cOMISSÃo DE ASSUNTOS ECONOM1COS (CAE)ÇÃO ••'" •
ENCAMINHADO AO SACP,A11!NDENDOASOUCITA DA_

11061997 (SI') SERVIço DE APOIO CO!dlSSOES~DEAOO"""""
ENCAMINHADO A SSCLS. ATENDIlNDO AD........"" =~

DACAS.
11061997 (SI') SUBSEC. COORD. LEGlSLATIVA(SF)(8SCLS)

IlECEBIDO NESTEOIlGÃO EM 1i DE JUNHO DE 1997, AS
IS40 HORAS. '

1906 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA RQ. 432. DO SEN WALDECK ORNELAS. SOLICITANDO A
INCLUSÃO DA MATERlA EM ORDEM DO DIA, EM VlR11JDE DE
ENCONTRAR-SE ESGOTADO O PRAZO REGIMENTAL PARA A CAB
PROFERIR SEU PARECER.
DS!' 10 06 PAG 11955.

1906 1997 (SF) SUBSEC. CCORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
~~=-~ INCLUSÃO ORDEMPQDlA (RQ. 431, DE TRAMITAÇÃO

1006 1997 (SF) SECRETARIA GERAL DA MESA (SGM)
ANEXADO OF. SF 677 (PLS. 60), DO PRESIDENTE DA CASA,
SOLICITANDO AO PRESIDENTE DA CAS, A INCLUSÃO DO
RELATORlO (PLS. 46 58) NA PAUTA DE REUNI,i,o DA COMIss,i,o.

1006 1997 (SF) SECRETARIA GERAL DA MESA (SGM)
ENCAMINHADO AO SACP, COM DESTINO A CAS.

1006 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES ffiRMÀNENTEs
ENCAMINHADO A CAS, COM OFICIO DO PRESIDENTE DO SENADO,
SOLICITANDO A APRECIAÇ,i,O DA MATERlA PELA COMISSÃO.

2006 1997 (SF) COMlSs,i,o DE ASSUNTOS ECONOMlCOS (CAE)
RECEBIDO NESTE ORGÃO NO DIA 20 DE !UNHO DE 1997. AS
1430 HORAS.

17 08 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAlS (CAS)
DEVOLVIDO PELO SEN LEOMAR QUlNTANILIIA COM MINUTA DE
PARECER PELA APROVAÇ,i,O NA fORMA DO SUBSTITUTIVO QUE
APRESENTA.

OI 10 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAS)
ENCAMINHADO AO SACI'. EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇ,i,O
DASSCLS.

OI 10 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

OI 10 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)

~~~~=~::~~~g~<tl~\~&~.
'S'. DO REGIMENTO INTERNO. DEVENDO A MATERlA SER
INCLUlDA EM ORDEM DO DIA DA SESS,i,O DO SEGUNDO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.
DSF0210 PAG 20603 E 20662.

07 lO 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DlSCUSS,i,O 11JRNO UNICO (EM REGIME DI!
URGENCIA - ART. 336. '8" DO REGIMENTO INTERNO).

07 10 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
A PRESlDENClA CONCEDE O PRAZO DE 14 (VINTE E QUATRO)
HORAS AO RELATOR, SEN JEFFERSON PERES. PARA PROfEllIR
PARECER SOBRE AMATERlA.
DS!'0l10PAG2111SE21116.

08 lO 1997 (SF) PLl!NARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSS,i,o TUIlNO UNICO (EM REGIME DE
URGEIlCIA - ART. 336. 'B'. DO REGIMENTO INTERNO).

0110 1997 (SF) PLl!NARIO (PLEN)
APRECIAçÃO SOBRESTADA EM VIRTUDE DO TERMINO DO PRAZO
REGIMENTAL DA SESS,i,O.

09101997 (SI')PLl!NARIO (PLI!N)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TIlRNC UNICO (EM IlEGIME DE
URGEIlCIA - ART. 336. 'B', DO REGIMENTO INTERNO).

09 10 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
PARECER ORAL DA CAE SOBRE O PROJETO E AEMENDA 1_PLEN

• CONCLUINDO fAVORAVELMENTE. NOS TERMOS DO SUBS'I1TIlTIVo
QUE OFERECE (EMENDA 2 - PLEN). RELATOR SEN lEFFERSON
PERES. EM SUBSTlTIlIÇÃO.

09 10 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA. AroS USAR DA PALAVRA O SEN RENAN
CAUlEIROS.

09 10 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO 00 RQ. 843. DO SEN SENI VERAS.
SOUCITANDO PREFERENCIA PARA VOTAÇÃO DO SUBSTITUTIVO.

09101997 (SF) PLENARlO (PLEN)
VOTAÇÁO APROVADO OSUBSTITUTIVO. fICANDO PREJUDICADOS O
PROJETO. AEMENDA I - PLEN. E O RQ. 432. DE INCLUSÃO EM
ORDEM DO 0lA.

09101997 (SF)MESADIRETORA
DESPACHO A.CDIR, PARA A REDAÇÃO DO VENCIDO PARA O TURNO
SUPLEMENTAR.

09 10 1997 (SF) PLENARlO (I'LEN)
LEITURA PARECER602 - CDIR. OfERECENDO AREDAÇÃO DO
VENCIDO PARA O TURNo.óUPLEMENTAR. RELATOR SEN fLAVIANa
MELO.

09 lO 1997 (SF) PLENARlO (PLENl
vm:AÇ~O APROVADA AllEDACÃO DO VENCIDO. SEM DEIlATES.

09 10 1997 ACAMARA 005 DEPUTADOS COM O OFíCIO SFIN' ..!(!,(,!.i.J..r.1:..

Oficio u' fO~~ (SF)

Senhor Primeiro-Secrelário,

. Com~~o I VOSSI Excelê~cía que o Senado Fcdedl aprovou.
em TeVlsio, nos termos do substitutivo em anexo, o PrOJClO ae Lehl. Cimar& u' 16 de 1996
(PL o' 2.942, de 1992, na Casa de origem), que "dispõe sobre. compenslÇlo finaucen
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entre os sistemas de previdência social, nos casos de contagem reciproca do tempo de
contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências", que ora encanúnho,
para apreciação dessa Casa.

Em anexo, restituo wn dos autógrafos do projeto origínúio.

Senado Federal, em ,; de outubro d~997

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

PROJETO DE LEI N° 3.106-A, DE 1992
(Do Senado Federal)

PLS. N· 353191

Suprime a prescrição de ações penais, acrescentando p!
râgrafo ao artigo 109 do Código Penal (Parte Geral, Lei
7.209, de 11 ~e julho de 1984); tendo parecer da Comi!
são de Constituição e Justiça e de Redação, pela cons
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela rejeição deste, e do de n9 1.806/91, !
pensado, nos termos do parecer da Subcomissão Especi
al de Matéria Penal.

(PROJETO DE LEI N9 3.106, DE 1992, TENDO APENSADO O DE

N9 1.806/91, A QUE SE REFERE O PARECER)

S UM.&: R I O

I - Projeto inicial
11 - Projeto apensado: PL n9 1.806/91

Irr -.Na" Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
- parecer do relator da Subcomissão Especial de Matéria Penal
- parecer da Comissão'
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o CONG'JtZ,SSO HACIOI'IAL de<:reta:

M't. l- - t acr••centado ao art.. lO' do C6dl90 hnal (pana.

Ceral, X.l n- 7.20'. ct. 11 d. 'ulhO d. 1"4) o ••quJnta ~rÃqr.t'o,

r.nuaerando-•• o atual par'9rato ~leo par. I 1·:

"Art. 109 -: ..

t 2' - t 1.~••crltlv.l. açAo penal pelo. cri d. r.ci.-

~. tonura, trAtlco 111clto d. ent.orpecent•• e droql:la atln., t..rro

rla*" os be-dlondoa. oa praticado. por qrupo••~Oo•• clvl. ou al11

tar•• , contra _ ord•• conatltuclonal • o Eatado o.lIOCr6tlc:o. o d. ex

tor.'o ..diante ••que.tro _ oa definido. no Capltulo I do TItulo XI

do código Penllll (Parta r,:,pectal. Decr.t.o-lel o' :2.843, d. 7 d. 118%••

bro d. 1940)-,

Art. 2' - rata Lei entra ... vigor na data d. lIua Publ1ClJçAo.

>..rt. ). - RbVoq...- ... b. dl.po.tçóe••• conl:.rllrlo#

St:NM)O ftDtRAL. D1 -;- DE "'COSTO Dl: 1994

/;" /') '\
'-J,,\CuA JUJ-.'-'\. ~

SEHAQ0-R MAURO 9l:N(VIDES 1

/ PRESIDENTE

u:r. r l;1..ArAI1 Ct'An"

~. t __ c.: ,I oc JtPl.JoIIOOC ._

~_"'__~.""I'I.~t... _ .....-e-.--...a.a _

~t. ,,~ ... _ .. v-_
.....-.--.:."-'._. __ tl
\'.7' .. __ \\.._~ _:--:=..-..::--=:::- .. w__

1-_"'-'_.·_-._.'1'_'11 __ IA._._ •._-
r;'7..:..~••._._.-_ ..

111 __ .1 ,_, _ •• __ .. _

:;:....-:--.1 .-...... _ .... _ ..
rw __ • '_' __ • _._.......... J._._ .. __ ...._
" __ I'_~'--.---_..,.......1._·--.-- _..._',
YI - - .'_. - ... - .. _""__ 1'-'-

~--_........ -...._..-------. .........- .. ,,-
SINOPSE

ProJeto dt:' Lt:'i do St:'pado n9 JS). d~ 1991

So.1pri~e .a prr,crlcio d • .leões prn.al, •
•u:re.sceontan,Jo p.. ráqr.J.fo AO ... rt..lD9.dO
Côdlqo Penal IParte Ger.l. Lei ;'9
1.209. d~ 11. de 1ulho de 1984}.

Lldo no expe-dlente d.l Sessão de 29/10/9t e pub1l.c..do no OCN fSe-çio

lI) de lO/lO/91. Desp.lch.ado • Cotlllssào de- Constltule.iO. JU$t.1C.a e

C1cl.ad.anl,oI. Idecasã:o t.er... lnat.lv. onde poder i receber ~nd.s. .pó~

publ.LCa.~.io e dLst..rlbtu.ç.io eea avulsos pelo prazo de S dt ... s -:at.eLs.

Em 2S,/06/92. e. lldo o PolIrf!C'l:'r n9 226/92 da CCJ. ret.'!toJdO pl!' lo S(.·

n ...dor Cid S.a.bÔl4. pela Sua aprovaçâo. A Preosld~ncla co:l'lo.1:"llc,",

Plen.i.rlo o rcccblme-nto do OticIO nQ 20/92. do Preslde-nte d .. CCJ.c~

fI'lunlC,l.ndo" olf.>rOvac';o doi lTloltêOd na r~unl.io de 24/06/9~. t ..It,."rtc

o pra%o de S .Jl.:sS úteIS pd.r,) lnte-rposlcào de r("curso. ?Or 1.1" dCC:l

mo d", cor-?US\ç';o do) (,\s.l., p.\t,) \lue' o Pt'"o)eto s.e)a ~?:'ec:..}.~o f't":'

Plen.irlo.

!;;m OC/08/ 'H. A Presldêncu. COr.'lunlc.l ao Plen,irlo o tert:l~no do fJ:'.t.o

St"ln ,",prttsentac.io de rectlrSQ pdra que 4 rnat.erla sela .IpreCldd4 pelo

Plceonáno .

.\ C.\tIIJC<'t de, ~eput<'tdos com o Ofielo SM_N9.~lL de I .8.9'~

~.ll,.· J0;,~í',- :'S

-71bl111H::: 028ô89
C3lJ::.:··1..;:-C 1[:0 UlI.:A;õts

FO .. ,. .... "l,.'1 f .:p .. :.
~ 1 d. aqoat.o d. 1992

Senhor Prlaelro Secr.t.rl0

Encaalnho • Vo••a ~c.l.ncl••• ti. d_ ••r .u.b••tldo

r.v~.lIo da CA.ara "oa o.put.tldo•• no. t..~. do .rt, 6~ d. Con.t~

tulç."o rederal. o PToj.to d.. ~l do S.nad.o n- 151 .. 4. 1991. conat.an

t. do. aut.ôq[,lltO. e. an.xo, que -.up['i... pr.ac['lçAo d...çõea p.

naia. acr••c.nt.ando ~['''qr.to .0 .['t.. 109 do COdlqo P'ena1 (Pbr't. c.
['01. iA! n- 7.209, d. 11 d. julho d. 1984)-.

Aprov.1t:o 11 oport:u.nldad. para renoVo!lIr 5 '.10".0

~c.l.ncl0 prot.e,t.o. d_ eatl •• e conaid.raçAo.

Pt'lmetro 5ecret.irl.o. e~ ~"C'n:tcl:>

A. Sua E:xc.l'ncta o Senhor

o.putado IHOCtNCIO OL.IVZlAA

OD. Pl:i.. lro S.<:ret.'r10 d. C....r. doa o.putar1o.

jv/.

PROJETO DE LEI Nº 1..806, DE 1991
(Do Sr. Mendes Tharne)

Torna imprescritíveis os crimes praticados contra a admi

nistraçio p6blica ou contra a ordem tributiria.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 3.106/92 ) .

rtf-to iº
p IJ, b 'I i c: ,-,\ o '.1 C o n l r <:\

termo~ ~~sta 1~1.

Do,. t.r imc~, Pl-ê'd. icaclo:: corltra c, cHlmin is,tr'ê\C:~'D

a or~~m tribut~ria S~0 imprE5critrvEis r nos
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Art. ~g E~ta l~i não se aplica aos processos e. cur~~~

Art. 39 Esta lei entra eM vigor na data de 5~a ~ubli-

JUSTIFICAtllD

A prescri~iQ penal faz desa~arecer o direito de ~unir
do Est.do (pretensio punitiva', ou o seu direito à tx.cu~lo da
pena imposta, pelo decurso do tEMPO sem que elt seja exercido.

Oessa maneira, a pr~$cri~iQ ~un~iQn. COMO UM cstlMUJG
à fuga, ~;5 que UM criMinoso desapartcido cRrta.ente daI a ••
beneficiará para VEr frustrada a pretensão punitiva da E.tada
contra ele ..

Por esse Motivo, prQpo~OS que os cri.es 9raticado.
contra a adMínistraçãó pública - capitulados no Códilo 'enal e

~erl legislll~io e::travagante, COMO na lei nf2 8.112 (Re,i.c Jurl
dica único) - ou contra a arde. tributária, cc. ac.t.~ue .ara a
lei nQ 9.137, seJaM·jmprescritjY~í••

Aprovado o projeto, o dEcurso do t:emtJo nio iMPtrdir;\
CIIJF: _SE:: plJn<Qnl O~. êlIJl.or·c~ d'õ.5Ses. c.rlll'les, ~obrt=nH\nClr1i\ grlllYOStos
p.-ri\ o Estado.

Ast i:tl, ctJnt alllOS conl o apo i o de 00550$ Pares para il
aprav~ção d~~t~ projeto_

Saltt. das ~:("S9ÕES, Eftl /tJdE~ dI:' 1991.

~~ca • _
Deputado Me~es Tha.e

DECItETO-LEI Nr U4I, ..., DE DEZINIIlO "'1M
~,...

1'ITuLoXI
DOS CJUMES CONTM A ADMINlSnAçAo PíJIUcA

---------------- .. _--_ ..

EU.- ••w." 11 .......... 1111....

...... -. --. -_ .. _-_ .... -.

ComSS.l0 DE CONSTITUICJ\O f: JUSTIfA E DE REDACM

PARECER DA SUBCOMISSÃO ESPEC!AL CRIADA PELO ATO N" 1. DE 1'"
(MATERIA PENAL)

I e 11 - RELAT6RIO E VOTO DO RELATOR

Ao eXllll1Ínar. na condição de relator na Comissio de
Constituição e Justiça e de Redação. os projetos números 3.106. de 1992. e
o que lhe está apenso. de número 1.806, de 1991. emitiu o deputado

. Antônio dos Santos o parecer de fls., no qual, após minudente exame de
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seus termos, concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa das proposiçlles. Quanto ao mérito, porém, recomenda o
deputado AntÔllio dos Santos a rejeição dos projetos. estando baseada esta
conclusio em razões de politica criminal expostas com clareza e lógica no
parecer.

Estando de acordo com as conclusões do Relator.
subscrevo o plll'ecer em tela. sugerindo a esta Subcomissão que o adote em
todos os seus tennos.

SaladasSesslles. ,~CS ..1> • I !~
I \rrC'o\'~l" .h~. -À-t.1u.1 .:-'y-;7éi~'
Deputado IBRA1UM ,.;nI~AC~ Deputaqo ADYLSONMO~

Relator da Subc:omissio Presidente da Subc6nlissão

(/

COMISSÃO DF: roS!'iTITl'IÇÁO t: ./t 'ST'C,\ E DE REDAÇÃO

,. RtLATÓRlO

Tratl·se de proposiçào visando tornar imprescriu\'cl a açào 11en31

peios crimes de racismo. tonura. tráfico ilicito d~ entorpecentes li: drogas atins. terrorismo.
os hediondos. os praticados por grupos armados. cl\:is Ou mjJit.ares. contra a ordem

~1uc:íonaJ C' o Estado Oernocr,arica. o de c"torsão mediancc sequestro e os detinidos no
capilulo I do Titulo Xl do Cadigo Pen.1

Em sua justiticação. 31f!umenta o autor do ProjcJO com a

indiJnlÇl0 e revolta da sociedade brasileira contra a criminalidade ae$c~nte. <.1 que e\lg~

uma raçIo de ordem H:gislati\'1 nio $O pira reprimir como para punir os crimes. medmnle

Iais mais SC\'eta, do que 's que cOllSliluem o nosso .tual corpo de leio pcn.1S

Emre os crimes que moi. lêm chocado a sensibilidade naCIonal.
lIlCftCionam-sc os de sequestro com o lim de e~lors1o; a conupçio que destroi o
patrimõnio pUblico e aqueles declarados inafllnçavci' e imprtserilivcio pel. Constiluiçio
fllleral.

ror natar de matéria semelhante. encontra-sc apcmado o Projeto
de Lei ... 1.106191. que visa a imprescrilibilidade do. crimes praticado. contra a
admiftistraçio pública ou conlra a ordem lribuliria.

Squado o Aulor. a prcscriçio l\uJc:iona como um cstimulo a fuga.

ji ll'IC o crilllÍllOlO dCSl\llfCCido caumente dela se bcneticiara para ~er fN'trada a
~ punitiva do ESlado c01llra ele.

Cabe I ali Comiuio o ~lICÍlIlICIlIo quanto I juridicidlde.
-uuciolIalidade. Iccnica Icgislaliva e 10 merilO. para posterior aprccia;io pelo Plenario
da Cimar& dos Deputados.

É o rcJalorio.

11. VOTO DO RELATOR

o Ptojero de Lei em apreço Itende ao. pressuposto. de
_Iucíónalidade. referenles I compttàlcia IqislatlVl da (jnilo lan ~:. l. Cf). I

elaboraçIo de lei ordilIIria Iln ~'l da CF) e alqilimidade de iniciali''''an 61 da Cf) A

proposiçlo ejurídica e estac_eOS preceitos da boa Iccnica 1qpslalÍ\'I

'&SII.se. pois. 10 exame do mérilo
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desenvolvimento

A Constiluição Fed<:ral COlIsid.... crimes imprtscrillVeis o racismo

(ar:. 5'. XLII) e • .ção dt srupos Innados. ci\is ou mililares. contra • ordem
constitucional e o Estldo democrilico (In. 5'. XLIV)

Esses disposilivos ji do luto-aplicàveis. prescindindo de lei
ordinária que asmrn os regulem

r om referência. aos demais cnmes. hã de se tecer inicialmente
algum comentàno acerca do ínslítuto da prescrição

A prescrição. no campo do Direito Penal. conSlSle na perda do
direito de punir~ pelo decurso do tempo

Esse insuiuto tem sofrid,' critica~ ao longo do seu

Em SUl cliSSica obra "Dos Delitos e da Penas". BeeC'lria
argumenta que

"~ralando-se de crimes horrendos. cuJa h:mhrança perdura
por muno tempo nl f1lCI1l{)ria dos homens. se os mesrnOlt lortl1l
comp ovados. nio deve ocorrer qUllquer prescrição em fl\'or do
eulpa'lo que evita o castigo pela fuga ..

Toda\ia. a propria revolta. indignaçãu. o clamor publico. da
sociedade contra os crimes mais bàrbaTos tendem a arrefecer com o àccurso do tempo ..\
prescrição segue o curso natural dos &Cont~imcntu$ e a natureza humana

Neste sentido•• lição de M.~alhães ~oranh.

"Com efeilO. nio se pode admitir que alguem foque
Olornamente sob lmeaça da ação penal. ou sujeito indefinid.menle
los seus efeilOs. Imes de ser proferida sentença. ou reconhecida
5111 culpa lem ..nlido Implo1 Seria O"e,"me sem fim. a situação
intenninã\'e1 de suspeita contra o imputado. acarretando·lhe malts
e pr~tIlZO.S.. quando. entretanto• .1 justiça ainda nio se pronunciou
em defimu\'o. acrescent1.ndo-sc. como ja :-.e falou. que o
pronunciamento tardio longe estara. em regra. de corresponder a
verdade do r.tO e ao ide.1 áe justiç." COlrellO Penal. ,·,,1 J. ed
Sarai\·,. paS 347)

o proprio Seccaria. que se insurgiu contra a prescrição em cet10S

casos. afirma. entretanto. que "em vez disso. nos crimes de menos, \ouho e mais comuns. e
necessário prolongar o lompa doS' processos. pois. inoéênda do acusado é menos

provável. c diminuir 9 tmnpp fi. para • prncrjçlo poj$ a impuIÜd1de e menU:!

JlaÍWI" (grifo nosso) (Dos deHlos e das penas. Humus Edilora Lldl. 1983. pig. 391

NI verdade. podemos cOlICluir que I prescrição busca. em ultima

anilise. • pacilicaçio social. Assim. dia se pode pretender eliminar esse instituto do nosso

cxdenamento juridico. sob o Ifi\lIlIOIlIO de ser tle respotlsavel pelo lumemo dos crimes
pralicados e da filta de punição efetiva.

E respollJabilidad. • dever do Estado lparelhar melllor o seu
Poder Judic:iirio, a fim de que l5Ie possa prOCt551T e julgar 05 criminosos de maneira célere
e eficaz. ~io sera eliminando institutos consag.rados do Direito Penal que se alcanç&ri. a
verdadeira jUSliça.

Em face desses argumentoS" concluimos pela con5títuciona.lidad~.

juridicidade e boa técnica legislativ. das proposições. Tod2\ia. no mérito. votamos pela

rejeição do PrajOlo de Lei n· 3106192 bem como do de n' 1.806191.

Sala da Comissão. tm;.pde "'1S' de 1995

~~~ J~ J.~ ~
Depulado ASTÕ:-lIO DOS SANTOS

ReI.lor

~lANIFESTACÃO ESCRITA DO DE"UTADO Gr:RS(1~ PERES

\'OTQ-\·I!;T.\

Senhor Presidente. após calorosos dcbates travados na Sessào
do dia 06 de dezembro dc 1995. pedi visla para melhor analisar a propositura.

Na realidade. tratam-se de dois projetos dc lei. {) pnmeiro de
n03.106. de 1992. de autoria do então Senador Marco Maciel (PL5353/9 I l. que
"suprime a prcscrição de ações penais. acrescentando paragrato ao artigo 109 do
Código Penal (Pane geral. Lei n07.209. de I I de julho de 1994)."

Em seu bojo. prcvê a iniciativa quc "é imprcscritivcl a ação
penal pelos crimes de mcismo. tonura. trafico t1icito de intorpecentes e drogas
afins. tcrrorismo. os hediondos. os praticados por grupos armados. civis ou
militares. contra a ordem conslllucional e o ESlado Democratico. (' de ex\orçâo
mediante sequestro e so detinidos no cal'. I. do titulo IX do Código Penal {Pane
especial. Decrcto Lei 2.848. de 07 de dezembro de 1940)".

Aprovada no Senado Fedcral. a proposição foi encaminhada
a esta Casa do Congresso Nacicnal quando loi apensada ao Projeto de Lei n"
1.806 de 1991. de autoria do nobre Deputado Mendes Thame. que "toma
imprescritivel OS crimcs praticados contra a admimstração pública ou contra a
ordem tribularia.

Ambos (1S projctos foram rclatados pelo ilustre colega o
Dcputado Antonio dos Santos na sessão do dia 06 dc dezembro de 1995.

Na panc conclusiva destacamos os seguintes trechos do voto
do Relator:

"A Constituição Fcderal considera crimes imprescritiveis o
racismo (art.5'. XLII e a ação de grupos armados. civis ou militares. contra a
ordem conslitucional e o Estado democrático (3rt. 5°. XLIV).

Esses dispo.itivos já são auto-aplicáveis. prescindindo de lei
ordinária que assim os regulem.

Com refetálcia aos demais crimes. há de se tecer
inicialmente algum comentário 8Cet:ca do instituto da prescriçã'f.

A prescrição. no campo do Direito Penal. consistc na perda
do direito de punir. pelo decurso do tempo.

Esse instituto tem sofrido criticas ao longo do seu
dcsenvol\imento.

Em sua clássica obra "Dos Delitos e das Penas". Beccaria
arl!umenta que:

"Tratando-se .de crimes horrendos. cuja lembrança perdura
por muito tempo ria memória dos homens. se os mesmos forem comprovados.
nào deve ocorrer qualquer prescrição em favor do culpado que evita o castigo
pela fuga."
. "Todavia a própria revolta. indignaçao. o clamor püblico. da

sociedade contra os crimes mais bárbaros tendem a arrefecer com o decurso do
tempo. A pres,rição segue o curso natural dos acontecimentos c a natureza
humana."

Ndo há o que discordar dessas colocaçõcs. Um cnme podc.
entretanto. se transformar em instrumento generalizado de outros e uma vez
prescrito. em cuno,prazo. passar a ser um virus contaminador de corrupçào.
mantido pcla impunidade. Em outras palavras. os ladrões do dinheiro püblico
passam a ser protegidos pelo cuno prazo da prescrição. Sustenta melhor este
argumemo a morosidade processual dentro e fora do âmbito da justiça.

, Estranha"se que num momento de tantos processos de
corrupção por gestorcs dos recursos püblicos. com mandatos elctivos ou não.
caindo em prescrição. não se aproveite os presentes projetos. Concorde-se com
principio de que. a prescrição 'não deva ser indelinida absoluta. Considere-sc.
porem. a necessi~ade de amplicar-se o prazo para garantir melhor a proteção do
pratrimõmo público e não ter o ministério público e o poder judiciário motivos
para justificarem-se que, dado o volume de processos, não puderam julgar os
processos no prazo dc 5 (cinco) anos. como é hoje.

Assim sendo. com todo o respeito. sugiro ao ilustre relator.
deste projeto. que considere nossa cmenda anexa como uma forma dc afirmação
do parlamento em não confonnar-se com as prescrições cada vez maiores em
processos em que o erário é lesado,juntamente,com o povo brasileiro.

Via de consequência submeto a apreciação de meus pares de
emenda aditiva AO ARTIGO DO PL 1806/1991. nos seguintes termos:

EME:\1>A ADITIVA

An. I Os crimes praticados contra a Adminislração Pública
ou contra a ordem econômica e tributária prescrevem em quinze anos. nos
tenDOS da lei.

/I~)
Deputado GERSON PERES

PPB-PA
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publicacão.

III- PARECER DA CDMISSAo

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re

dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanime

mente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisl!
tiva e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei n9 3.106,
de 1992, e do de n2 1.806/91, apensado, nos termos do parecer
da Su~::rni!s50 EspeciD! de Matéria Penal.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, Nestor
Duarte e vicente Arruda _ Vice-Presidentes, õenedito de Lira,
Nelson !rad, Paes Landim, Régis de Oliveira, Roberto Maga
lhães, Rodrigues Palma, Roland Lavigne, :'ry KarB, De Velasco,

Eudoro Pedroza, Gilvan Freire, Ivandro Cunha lima, ;05. Luiz
Clerot, Adhemar de Barros Filho, Adylson Motta, Darci Coelho,
Ibrahim Abi-Aclcel, Jair Siqueira, ~arbas ~ima. José Rezende,
Prisco viana, ~lmino Affonso, Danilo de Castro, Edson Soares,
Marconi Perillo, José Genoíno, Marcelo· Déda, Mílton Mendes,
Milton Temer, ~nio Baccl, Alexandre Cardoso, Aldo Arantes,
Cláudio Cajado, Magno Bacelar, Elias Abrahão e Fernando 01
niz.

Sala da Comissão, em 23 de maio de 1996

I
ALOYSIO 'MUNE?FERJElR~Deputado ~

Presidente

PROJETO DE LEI N~ 305, DE 1999
(DO SR. ENIO BACCI)

Torna imprescritível a pretensão punitiva para crimes hediondos,
e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N~ 3.106, DE 1992)

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1"· Acresce parágrafo 2" ao artigo 109 do
Decreto Lei n." 2.848 de 07/1211940 (Código Penal):

Art. 109 .
1- ..
lI· .
m· ..
N- .
V· .
VI- ..

§ 1"· aplicam-se as penas restritivas de direito
os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

§ 2" - os crimes definidos como hediondos,
pela lei 8.072 de 1990, são imprescritivds.

Art. 2" - Revogam·se as disposições em contrário.

Art. 3" - Esta lei entra em vigor na data de sua
R!STlFICATIVA

A prescrição da pretensão punitiva da ação penal
que cuida o artigo 109 estabelece prazos, ou seja, o estado tem o
direito de impor sanção ao infrator da lei penal, mas esta pretensão é
delimitada pelo tempo; ultrapassados tais prazos não pode-se mais
punir os infratores.

Este projeto entende que crimes hediondos
(homicídio qualificado, latrocínio, estupro com morte, seqüestro e
outros) n!o devem ficar sujeitos a estes prazos fatais.

Qualquer destes. criminosos, independente do
interstício de tempo, deve responder pelo crime, face a gravidade
dos mesmos.

Sala das sessões, 1 199.

éi3:=~
eplltildo ENIO BACCI

PDTIRS

LEGISLACAo CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL

PARTE GERAL
......................................................................................................................................

Tí:r.uLovm
DaExtinção da Punibilidade

......................................................................................................................................
• Pracriçlo .ates de tralllitar em julgado. seatença
Art. 109 - A presCrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o

disposto nos patágrafos 1° e 2° do artl 10 deste Côdigo, regula-se pelo máximo da
pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

1-em 20 (vinte) anos, se o máximo da pena é superior a 12 (doze);
II - em 16 (dezesseis) anos, se o máximo da pena é superior a 8 (oito) anos e

'não excede a 12 (doze);
m - em 12-(doZe) anos, se o máximo da pena é superior a 4 (quatro) anos e

alio excede a 8 (oito);
IV • em 8 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e alio

excede a 4 (quatro);
V • em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a I (um) ano ou, sendo

superior, alio excede a 2 (dois);
VI - em 2 (dois) anos, se o máximo da pena é inferior a I (wn) ano.
• ArtIgo com ndaçiJo d"mnmada pc/a LoU/· 7.209. d. /I d. julho d. 1984.
• Pracriçlo du penu rntritivas de direito
Parágrafo único. Aplicam-se às penaS restritivas de direito os mesmos pruos

previstos para as privativas de liberdade. .
• Parâgrafo .miCO com rodaçiJo d<lmnlllada po/a L.i n' ~.209. d. 11 doJlHho do 1984.

LEI N- 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

DI8POE SOBRE OS CRIMES HEDIONDos. NOS
TERMOS DO ART. S·, XLUI, DA CF, ífDETERMINA
Otn"RAS PROVID~CIAS. \.

OPJesidente da República: Faço saber que O 0Ilgl'CIS0 Nacion8I decreta e eu
sanciOllO a seguinte Lei: .

Art. l°. Sio coasider8d0s hediondos os seguintes crimes, todo$ tiÍli&ádos lIll
Decreto-Lei n· 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Côdigo Penal,~ ou
remados:

I . homicídio (art. 121), qU!IIdo prúicado em atividade tipicà de grupo de
extermInio, ainda que cometido por wn só agente, e homicídio qualificadO (an. 121,
§2", 1, lI, UI, IV e V); ,

fi -1aIrocinio (art IS7, § 3", in fine);
m· extorsio qualificada peiamorte (art IS8, § 2");
IV - extorsão mediante seqUestro e na forma qualificada (art IS9, caput, e §§

1°,2" e 3°);
V - estupro (art: 213 e sua combinação com o art 223, cllJlut e parngrafo

único); .
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I-Projelo lnIciaI

11· Na ComiIeIo de DinlilD& Humanos (em audiêncla) -subsidias (ar!. 32, XVI, d):
• raIat6rio • augadles oIIncidu pelo ReIalor
• tImlO da lKIIbimMllode sugeellIe$
•~ ofanIcicloa 11M COrniAio

'I • Na ComilÃO da FIIIaIIÇ8I liTributaçIo:
-tImlOda~de~
•..-do ReIalcr
•..-da ComiIIio

. O CONGRESSO NAOONALdecrm:

• .An. I" As moclidu de proleÇio ""llJOridu per "I'áimas ou pcr tarl:lIlllIlbu
.... ' •c.-. que llIUIjam.-o~ ou o:qlClSIal a I'Z""..-ça .... 1UIo de caIIbcx&r
ClI!I8~ÍInIIIipçioJMllic!oi ou """o~ crimiDal_ praIIlIas pela UniIo, pdoo~ e F
DiIaiIlD FMal, DO iaIIliIo-àIs nrpecavu cOdIPC'i. jol, D& tixma de pnlIr&IIIIS apeciIiJ ClIJ2lIÍZ:I'
-.bealllcilpoliç5esdoGLci.

11& Ao UaiIo, 0$ EIIIlioc • o' DiIIIíIo Fedal poderio cdcllI&r coavtaiaI, acordas OI,
.....__cu cemBidades~ ob;eúvaDdo anüzal:io dos prDIIIIDIS.

17- Ao sporrisIo. a liIcaIizIçio doe CllIlViIlias, lCOI1Iote.... dem.... da UIliIo
bID....do óqIo do MiiIIirio da JIJIIiça """aaibui9õespn a~ da pcIizic& de cIírciIos......

VI • lltCl1lado violento 1IO pudor (In. 214 e sua~ COIII o 11\. 223,
caput eparápo único);

vn· epidemia com resultado morte (In. 267. § 1").
vn·A • (VETADO na Lei n° 9.695, de 20.08.1998, DOU 21.08.1998)
vn·B • falsificação, corrupçIo, Idulteraçio ou l1terIçIo de produto destíIlIdo

a fins ~cos ou médiciDais (an. 273. caput e § 1°, § 10·A e § 1°·B, COIII a
mIaçIo dada pela Lei nO 9.677. de 02 de julho de 1998). (lDciso aetesmIhdo pela
Lei rf' 9.695. de 20.08.1998. DOU 21.08.1998)

Patígrafo único. COIISideta-se também bedioodo o crime de pnoç\dio previsto
nos arts. 1°. '1:' e 3° da Lei nO 2.189, de 1° de oumbfO de 1956, telltado ou
COt1S1IIIIado. (Redaçio dada pela Lei n° 8.930. de 06.09.94)

Art 2°. Os crimes hediondos, a príIíca da ronura, o tráfICO ilkito de'
entorpeCeIlUS edrogas afins eo temIrismo do insusceIiveiJ de:

1• anistia, graça e induho;
TI • fiança e liberdade provisória.
§ 1°. A pena por crime previsto neste artigo será CIIIIIprida intepaImcnte em

tegimc fechado.
§ '1:'. Em caso de sentença COIIdenaIória. ojuiz decidirá fuDdamentadlmente se

o n!u podcrã apelar em liberdade.

§ 3°. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei nO 7.960. de 21 de •
dezembro de 1989, nos crimes previstos lICSte ama0, terá o pruo de lriIIIa dias, .
prorrogável por iguel pcriodo em caso de extrema e comprovada necessidade.

Art 3°. A UniIo maitterá eslabclecimentos penais, de squnnça lIlixima,
destinados ao cmnprímento de penas impostas a c:on<\enados de a1la pericuIoaidade,
cuja permanência em prcsidios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade
pública.

Art 4°. (VETADO).
Art 5°. Ao an. 83 do Código Penal li acrescido o seJUÍl1le ÍIlcÍSo:
"Art. 83 - .
V - cumprido mais de dois terÇOS da pena. nos casos de coocIeDaçio por crime

hediondo. pnílica da tortura, tráfico ilícito de entorpeçelltes e drops afins, c
terrorismo, se o apenado Dio for rciocideDte especifico em crimes dessa JJ*UrcZa.•

Art 6°. Os 1rIS. 157, § 3°; 159, CIplIl e seus fi 1°, '1:' e 3°; 213; 214; 223. caput
e seu parágrafo único; 267, caput e 270, caput, todos do Códiao Penal, ptISam a
vigorar com a seguinte redaçio:

"Art 157· .
§ 3°. Se da violàlcia resulta lesIo corpora1 grave, a pena li de reclusIo. de

cinco a~ lIIIOS, a1ém da multa; se resulta morte. a rccIudo li de vinte a triota
anos, sem prejuizo da multa.

Art 159- ..
Pena - rec~, de oito aquinze 1IlOS.
§ 1° .
Pena • recludo, de doze avinte lIIIOS.
§'1:' .
Pena • rccludo, de dezesseis avinte e quatro IIIOS.

§ 3° .
Pena • rccludo, de vinle e.qualrO auinta 1rIOS.

Art 213 ..
Pena- reclusAo, de seis a dez lIIIOS.
Art 214 ..
Pena • reclusio, de seis a dez IDOS.

Art 223 .
Pena • recludo, de oito a doze 1IlOS.
Parágrafo único.
Pena • recluslo, de doze a vinte e cinco 1rIOS.
Art 267· ..

Pena • rccludo, de dez a quiPze anos.
Art.270- .
Pena· recludo, de dez a quillzc 1IlOS. ".

Art ,.. Ao In. 159 do Código Penal fica acraeido o lqIIiDte ptripafo:
"Art. 159· ..
§ 4°. Se o crime li cometido por quadrilha ou bIodo, o ClJoIIIlDr que denuacii

lo à autoridade, facilitando a libenaçIo do seqüeslrado. lerá sua pena mIuzidI de
um adois terÇOS."

Art 8". Será de Im a SC1S IDOS de rccJusIo a pena prevista 110 In. 218 do'
Código Penal, lJ1IIDdo se !ralar de crimes bedioacIoI, priIica da tonura, rifico
illcito de entorpecel1tes e drops afiM ou~.

Plrilrafo ÍIIlÍCO. O }lIIIieipaDte e o associado que delIuDciar • uoridade o
bando ou quadrilha. possibilitaado seu~, terá a peaa'mIuzidI de
um adois terÇOS.

Art 9". As penas fixadas no In. 6° para os crimes capitulados 110I arts. 157, §
3°, 15&, § 2°, 159, ClIJIUl e SCU5 §§ 1°, '1:' e 3°, 213. CIIJUl, e sua c:ombíl1lIçIo COIII o
art 223, caput e parágrafo iJIIico, 214 e sua COIIIbinaçlo com o 11\. 223. caput e
~o único, todos do Código Penal, do acrescidas de metade, respeitado o

limite superior de trinta anos de reclusão, estando a vitima em qualquer das
bipófeses n:feridas no an. 224 também do Código Penai.

Art. 10. O lIIt. 35 da Lei nO 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar
acreaeido de parágrafo único, com aseguinte redação:

"Art. 35 - .
Parqrafo único. Os prazos procedimel1laÍS deste Capitulo serão contados em

dobro quIIldo se tratar dos crimes previstos nos arts. 12, 13 e14."
Art. n.(VETADO).
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaç!o.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasilia, em 25.07.1990; 169' da Independ!ncia e 102° da República.

FERNANDO COLLOR

PROJETO DE LEI N2 3.599-B, DE 1997
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N" 997197

~ normas 1*1I a organizaçio e a manutenção de programas especiais de
PR*ÇIo a vltimas li a teItIlmuntIu ameaçadas li institui o Programa FedenII de
~ li VItimas • a Testemunhas Ameaçadas: !lindo plIRICe( da ComiAio de
FirwlçaI li Trlbutaçio, pela lIdeqwlçio fillllllCeinl e orçamentária. PllIldenúl de pa_
da ComlIdo da Canslituiçio • JIIItiça • de Redaçio. .

SUMÁRIO

Art. 21 Os l"Ol!"'D'JS de que um esta Ui deIlimm-Ie às vilimas e às o

OllIIidaIlIll -.çadu _ tuio de iDveIIipçio policial cu procosIO crimíml tàaciooIdos CClIII :

.........cIoI .........CIÍlIlIlS:

1.1IoaIicicIio cIaIoIo,~. r<qilalro, torIIltI, esllJP'O, exlonio, roubo, terrorUmo.
-*' ~, CII""'i"Jnwxe qumIo bauw:r smpciIa cu panic;paçio de J!IUPCS Ó•

..........polblicos, D:iuliwpalicilis, "" r:suIlzr de c:oalIitos~

n·quadri\Il&ou boodo;

m·mIIco cio a&OtpllCaIlIlS oude_

IV•~ Iiscal ou c:omJllÇiD puIÍ\'& e &IÍVI.

An.:l' Ao JlIOl*Çio llllIlI:ICltida poios JlIllIr&IIIU e as medilIu de\ac ó<almIDles lovuIo tIl\
_ da COIÇio ou da_;. ime;ridade fiJic& ou psiooIósica, • dificuIdIdc de pnYIIIÍ-
..lIll pclaa.....COIMIICÍOIIIis e a SII& imponiDciapona prodIIçio da pmva.

11" Á prClIlIÇIo podart .. diziPIa ou estIIIdida 10 c:<qup ou CCIIIpIIlIIãm,
....... dm :fares. c:aImrais ará o tmoim ... da VÍIÍIlIa cu da teIICIDJIIàa, """""'" o
," &IICIIIIirio 11II coda cao.

I ~ Em ClIIQS 0Ill0Ciais. poded ser esll:lldida a JIl1lI"ÇJo ele que ttII& ale mia0 •
~_IIIcíoaIduDO~IIDtaio<.

I" EIlID ax:Iuldos da plOItlÇiO 0$ iIIdMdoos cuja pelSCIIIIidade cu CCIIlIDl&~
iIIeclaIpIIIwI_ • nIlriç6cs ele C<lIIIpOOlIIlDe codPIu pdo JIIOII&ID&, OI COIIIIeaodoo qae al8jIII1

ClDjlIiado.-. iDcIicl8dosou&CllllliDllCIb prisio~"'"~de SUIS modaIicIacIes.

, Tido ..... a amâci& da pessoa pnllCJida. <RI de .... ,...__ lepI, o
ÍIIpI.c> DO Iemiçl50s ele SOIU1&1I\'& e claDais medidas por ele a<lcJla<!u.
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§ si As medidos e providências re1a<:ionadas com os progrIIllJS serio adotadas,
exeonadzs e nwnidas em sigilo pelos protegidos e pelos ogemes envolvidos em SU& execuçio.

Art. 4" Toda 2llmisoio no prog,2ma OU exclmIo dde .m precodüla de comuIta ao
Ministério Püblico sobre O disposto nos lIIlS. 2~ e 3' e deve0!. ser~~ ã
lUt<IIúlode policial ou ao juizcompe1ierIle.

An. s" Cada programa será dirigido por um conseJb.o delibemivo, em cujk composiçio
haverá reptaen:ta:ntes de ÓIJIO. públicos te1a<:i0llJd0s com a _ pública.

§ l' A execuçio dJs atividades necessárias ao programa ficam a CIl1!O de um dos éqIcs
rep<esemados no conselho delibemivo, devendo o. agentes deJa incumbidos ter ÍOIInI;iO e CIpICiIoçio
pt<>fissional compariveis com suas1lItef>s.

§ 2" o. órgãos policài.s~ a colabol2çio e O apoio ne=sirios à~ dos

An. & A so~ objetivmlo o ingIesso no progl1mI. poderá ser m:arnjnbada 10

comeIbo deliberativo:

I - pelo ime=sado;
II •por~doMini>têrio Püblico;
m-pela autoridade policial que COIIlÍIJZa iIIvestigaçio criminal;
IV· pelo juizcompeteII1e pmt k iDstmçio do 1'1"=""criminal;

V:p;". órgãos públicos CÕm atribuições de defesa dos direitoshummos.

§ I' A soIicilaçio ...,; ÍIISlItIÍd& com a qualificação da pessoa a ser protegida e"" ,
infotmações som -;vidapre;ressa, o ÜlD deIimoso e ac:oaçio oulllllCOÇaque amoáva.

§ 'i'~ fins de ÍIlSlII1ÇÕO do pedido, o c:omelho delibentivo poded. solicilar, CC".. '

oquiescêociado imen::sado:

a) dac:lImaIIDs (Xl iIIiixmaç6es COIlIprObolórios de _ idemidade, lSIdo c:mI, Jituiov'"
pmfiJtiDaaI, JlIlIimllaio e pude ÍlIlIlrllÇiO, e dapeud&Icia de obàp;iles civis, acàDizliIlndi...me.;.
fimDceins ouJl$'DOÍS;

b) _ oupmcaes tD:ak:ao lIOifta ....peowmljc!ocle CIlada1IIil:ollllpoicaI6pxl.

§ 3" Em CllIO de DlJfzlcia e 1m>ldo em~ a~ e a JI&fidIde da
CC*;Io OUOlllCOÇa, a~ou pocilri .... ccnoc.cJa~ oaba~po1idoI,
1IO aguado de decisiodo CllllIOlho deIibeIIIiYo.

An. 7" O CllllIOlho cIeIibonlivo decidilbom:

I·o ÍIlIIClSO do JlIlllellido!lO prosImJa ou a _excludo;

II - umociidu de pl'llI!Çio a .......apiicadat em c:odacua;

m-uprovidl.bcialDlCClliríal80c;a.,li .•nt?doprop:lD2L

ParigIafo único. As deh1>erações do conselho serão tomadas por miaria absolut'
seus memlxos e su&execuçio Jiemisujeitll à dispoaibilidade~

Art, g2 o. progxamas comp:eendem, demre 01I!llS, as seguimes medidas, apliC"'
iso1ada ou c:umulativameme segundo a gmvidade e as circuDsJinl:iu de cada caso:

I _segJl%3llÇll m residência, incluindo o COIlIrOle de wCCOlIl1lDÍCOÇÕe

II _escolta e segutmIÇlt DOS d<s1ocameIltc. da residêDcia, inclusive pm. fins de mha"
oupcaa JUSI&Çio de depoimenlos;

m-~ de tesid!ncia ou acomodaçio ptm!isáDa em local compativeJ com •
pmt<çio;

IV - preservação da idmtidade, imagem edados pessoais do~;

V _ajuda:linaIl<:eilamensal pcaprover as despesas n.ecessóIias ãsubsistôDciaindi"'"
OU faniliar, no caso de a pessoa pmtegida estzr ÍIDJlO'SÍbI1itada de desenvolver aabaIho regalar "H

in<:xistéDcia de qualquer fonte de =da;

VI - suspemão telIlpoIiria dJs atividades funciOD2is, sem pn:juizo dos respe,..;••"
VODCÍIllemos ouvantageIls, qwmdo servidor público.

§ l' Qumdo enICOder nec:essirio. J)Odetá o coo>eIho deh1lenttivo so\icilar ao Min>
Público que~ ao juiz a coucessio de medidas eautelzres direta ou inditewnen1e relaciomelas
com aeliácia da ptOT<Çio, tais como:

a) segmlo dejustiça;

b) produçio amecipoda da prova;

c) oitiva do pmtegido sem a~do acusado ou indiciado;

d) prmervaçio, em l1IlOS aputodos e sigilosos, dos dados te1atiV<>s..~qlltlificação do

e)nsttiçio a publicidade de Illdiência, sossiD ou ato processua1 ettVolVCDdo a
1eSlmlIIDhaouaVÍlÍIlla pIOlegida;

f) prisãoumpoáJ:ia do invatip:lo, qumKIo COIlCll;

J)prisãoprevenliva do indiciado ou do acusado -..r.

§;!' A ajuda:linaIl<:eila mcnsolllri um teto :fiDdo pelo comelbo deh1>clativo no inicio
de cadaexmcicio:fÍlllllCeÍll).

Ar!. tj'- A exclusio de pessoa protegida de programa de ptDt!ÇÕO a~ e a
-..obospoderá ocom:r a qualquertempo:

1·por soliciw;io do JlIÓPIÍO inletessado;
lI. por decisio do conselho delibelativo, em~de:

a) CCSS>Ção dos motivos que ense.i=a proteção;
b) condutaincompolivel dO protegido.

PaIáglafoúnico. A bipó<ese,previsla m a1ínea "a" do iDciso TI depender,i.empre de
consu1taao~. .

An. 10. A proteção terá a duraçio ttWâma de dois anos.

PaIáglafo único. Em ci=nstincias excepcionais, pmltmmdo os molivos que
3lIlmÍ%lIIlIln a admi5são, a pemmnêucia podetá ser pronogada enqm:ntO duru a~

Art,1l. Fica institnído, no imbito do Ministério da Justiça, o Progmna Fedml de
Assistência a Vi1ilms • a Testemun!l>s Ameaçadas, a ser regu1mlentado por decreto do Poder
Executivo.

Art. 12. As deopesas d=esda aplifolÇio desta Lei, peJa União, cotrCIio à conta de
dota.;iDcomignadano~.

AIt.13. EstaLei eIII1a em vigor na dalade sua publicação.

BI3!ilia,

LEGISLAÇÃO "i::rrADA ' ANEXADA .- PELA
COORl>ENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CqNSTITUIÇÃO
REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
..........................................................................................................

TíTULO' IV
Da Organização Dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

...............................................................................................

SEÇÃO'VIII
Do Processo Legislativo

...........................................................................................................

SUBSEÇÃO UI
Das Leis

. ~.rt. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordmanas cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara
dos. Deputados, ,do Senado Federal ou do Congresso
NaCIOnal, ao PresIdente da República, ao Supremo Tribunal
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da
República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos
nesta Constituição.

§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:

I - fiXem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

II - disponham sobre:
, ~) cri~ção ~e cargos, funções ou empregos públicos na

admmlstraçao dlI:eta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
,?J, organização administrativa e judiciária, matéria

trlb~t~na e orçamentária, serviços públicos .e pessoal da
admmlstração dos Territórios;

, c) ,s;x:v~dores públicos da União e Territórios, seu
regime Jundlco, provimento de cargos, estabilidade e
aposen!ad~ri~ de civis, reforma e transferência de militares
para a inatIvIdade;

, d) organização do Ministério Público e da Defensoria
Públi~a da Uniãó. bem como normas gerais para a
orgap,lzação do Ministério Público e da Defensoria Pública
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios'
. e) criaçã~,.estruturação e atribuições dos Ministérios e
orgios da admIn15tração pública.
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§ 2° - A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com nio

menos de tr6s décimos por cento dqs. eleitores de clda um
deles.

9. Os pedidos p&I& a prcceçilI a essas pessoas COSlUl1l&lll ser ditecio:wIos &O Millistério
Ptico._juizes, .. emid&des nio-govenlmleml de ãireitol !mIlI&Dos. &O MiDiSlirio da 1USÓÇ&"
em _1lIimerD, _ ÓIJilI5-pp!iciais. No euo do Miníslerio da Jusàç&, os &pIios <:hepm mer:
....delOclu as peta do I'&ís.

10. Teado em VÍSI& as~ e a /!I&Y\d&de das &IIIIlIÇU rC&!Idu lIllI tais p<didos.
_1lC:Im ímpoaibi!itadoo de ......1IIIIdidos pelos ÚJeios ClIIIVellCÍlIDI de ""!l"'IIÇI d=ill&dos
i llClieIMdadee &O c:id&dIn """""",.,.;pdo. usím, medidas eopecí>is de ptOIeÇio.

...........................................................................................

ANEXO AEXPOSICÃO DE MOm'OS DO MIIIl51tIIo DA JumCA

N' 406 DI 04 1 0,9 197

Neoasidada de se CClllCOder medIdu eIplIClala da~, Il& fcmII de~ a lIilio
_ .. raratambss coqid&s ou lIIICIÇId&a. em ruIo de colIbonr com • iftvelIàpçio policial ou
..-c:riItiaIl. '

11. E por que medidas esPeews de proleÇio? Prlmeir&meltte, porque do medidas que llID
podIIn .... 1jlÚcIdU incliscrimilIad PlISlO que podem resuin!!ir lItI mar as liberd&des iDciivi
dueis lloI proIqióos. Em Je!lUIIdo lupr, ClIIDlI essu medidas resaiDgem as libeniades iDàivíóuIis
...dai que ter a pnMa e inresnl COlIClIllIinc:i dos pmtegidos. Aqueles que desIiiIm o crime or
JIIÍZIdo 011 que daImc:iam uma "cbacilI&" - p&I& ciar dois exemplos • pusIDI a Ier"marcldos pora
___ • liviIIII Jl& necesoid&de de nmd&r o coúdiIno esacrificar intDasa pe$IOIÍS pora lIio .....

CUIIIblr. rIIÇ6es poremes e violem&S. COlDlI COSl\llllllll ser as do crime lJl1!I'ÜZIdo.

12. Davido 10 ... c:ariter especizl. os recursos e medidas especi2lmIme vobdos i pnIlIIl;Ic
doIllIIII\\&dOI-.sitam.... aplicados de forma sistemàtic&. organiz>d&. eali lIIIl pariodo de lIlIIo
pc delanImlallo. o que enseja a formaçio de propamu especiIícos.

13. Ao~ desses prDJnm&S de prmeçio • vitimas e a leSlennmhzs rem sido viaIiíad&
l1li aJauas poucos paiIa. ClIlllO ás Estados Unidos e a ltili&. No Bnsil. o ESlIdo de l'enIIIeIieeo
\'D ld&pwIdo, COIII baixo CUIllIe~ bem llI&is Iimit&d&s. o mocleIo non..1IIIOricouo &O ........

brIailâro. Al:nEcm.... que o propm&~o resuIIa de llllI& !><m, suoedid&~
(lIIIdiua CClll\'l!ailI) de àqioI púhlicos iSecreari& de Justiça. ""'.} e<lllidI4es~
leado por lXIClIlOI' o GaIiDal. de AJsessori& Juridic&s as~ Populares - GAlOP. Tal co
~ li repurad& CCIIIO esIeIICizi &O seu êxiro elOS ClIStlII n:duziciosque_

14. Pau COIlSideraçà exposru. coacIui-se que o eszW!rcimenro de p..
lIIlIdllcca I prmçio de .mas e lesremunllu &Il*ÇId&s eúriI lO DOCCSSirio. E>:zerioriz:i.I Ii_
dMr elo Eado, que decom de SII& excIusív& c:omperõaci& de raIiz&r o il:qairim. o~ 111&
~ede~ de crima. blmClllDll desu&mibuiçio de_a SI!lJllIIIÇ& lloI'"
dIoI. ElIlIllÍlllIlllllo, _ Jll'OImIIU deYeIlI ser lI1JlIlÜDdOS em <:mlSlIlliDci& com o cxa.-.
)uridlclo, de lbnlla • p!lllIlIlcioou lIIII& aplicaçio llIIitõrme deaes seMo;os de l'flI'*;ilI _ .. o
,..~ U OClllIFIl*'riu deIímilad&s pela Comriruiçio Fedenl

15. M _ lllllllO em que do dire:i0llldu p&I& l1ellÕC' i ixtIl&çIo da~ ao
ilIquirito policial e !lO~~ u fIII&S do~ rem que COlIleI'llllI& s<rie de..,;ç&s
CCIIIpIllvtiI_a r..adIdebruiIIin.~ u quais csbe dem.car:

• &_1dIiIIIo de~ que ...... ClIlIIPrindo pell& ou oab quaIqaw tipo de"
lIIIÇIo, cu.... que _ ~CIllIJllOI- COllIpIliveI com as ""'JÕIICiU de............._~

• alllllltlçlo _ ~"WllluClU--.de c:riIIii;-
..... aqaaIeI prálcadoI_ \'IolIIaia _ a~ <baIIicIdio. 0=.) Clll **
......ClIJIIIbIdaI, de....pilIlIaoI, lCllnuIo poIkiaII, ou de llllII1iIaI Na.....
~..-lipaa.deIitaI_a dalooeI'l*._

16. !!la li Pro!IIO de lIi oralllllrido'.OI objaàvac

, • _bWcu pII& &CXJIIÍ&I'ID ~.
*~.~lIlI"""de""· d.criIIII(.-I. _ ......
cu 1lIl\llriF... ou ÍIIIillIIlle. Pan-. u cIiIpoaiçOaI adoiadu DI lIlCperiiod& que
"talo teIliDda. com 6xitD. no Eswlo de 1'cnIIIIlllUC:o:

.Ilcaaçar, coml&is llClIIlII, • JtFtimIÇIo de meclIdu e iIlrIlall~'" ..
YIriIdu circrmstiDciu que IIIlYlIIvem a proceçIo. É inIponanre~ I YlliIamIàIde de ...
JIIçia elo JlRl'IIido 110 JlI'lIl'I'IlL inoluiIldo a aeeil&çIo privia dei DlIlIldu~ ••...-.0 a
q1lalquel'lllllpO;

• imlia.úr o ""'...... Fedenl de Assisliaci& a VltimueT-as AIMIi;ad&L 00
imbiIo do MiIlislério da JlIIliça;

• pouibiJilIl' qua _ profl'&lllU Hjam~ por meio de ClIllWalos CIIt
bnóoJ pala Ulliio • pelos EJl&dOL seja emre lI. seja ccm tntid&deJnIoo-~,

17, COIll a~ JlfOPClIl&. SllIbor !'raiam.. 10llh0 a lilIoIul& COlIl'icIIIO de que
_ deodo lIIIl lfIIllle JlIIIO JlIf& o COIIlbm i criminJlíd&de. i recluçIo da impmld&d& • i
pnlleçio dosdiraitoJ bumaDoJ•

'" Dfti.:lialu e
., .••.•1'1*

3. Ao prDpOIl& &IIDde,~ aou...ndos e =--&jlIIaI dalOci<.•' '''U'
lcila. doslqllllll%llS ÍIltClIIIIdlII ai \ll"ffl'''HIOja~ pelasnzllIs eo:po..u.IIP!l·

4. Ao c:riIIil>I1Id&l e>rpIIÍZII\&. a oc:orrir>ti& de "cllII:izl&s" lllII bairros perIIklocf '. l'".
dea cid&dII e CUIIU l1lIIIifaraç6es da vioIiIlci& lllbIIla. os coditos qririos, a .-=r .1.
lpIUI púbIico1. sobrIludo policWs. 11& Jridca de lUIS c:riIIIirIlIIos p&YeS. ado a .., • ~I"' .
rII:lC!sIicas e rsmra que os cen::am • a ll!oçIo de 1llllCIo1lÍSlIl CIpUCS de cciIlI-lc. t <le
JXllllOrdoaar as llIC8Áli&S resposIU do EswIo. 1I& fomta de S&IlÇ6es peIlIiJ e dIIIIIÍS meic' ..".1.
pclIlaS i ...diJposiçio.
S. .. O" lu JIIlÇ6es penais aplicáveis .. CODduIu crimiIloI&s ót;>endem lObremIIleir& da ptQCIu.
çia de FOVU. que posam cIetermiIIIr SUl lIIUlIÍ& e respcms&!lilidI apreseawlu Il&~
poilci&I • no JlI'OCIIIO crimiIl&l. Sem dlMd&, a mIis imporume das provu ldmiIidu DO dinito pro
.-ai bruilIho , a -..mmbII. stDdÓ t&IIlbtm d. fulld&memaI imponiIlcia que as viIimu das
aç6a~ posam dmmcii-lu e fomecer as iufortlllÇ6oS possiveis i SII& CODIlqúeIlIe apura.
çio. , I

MSllfWJlM li'm DE OI DI'ITIMIItO DI 1..7. DO PODIIt IXICU1'IVO

6. No_, ;nnde pane ... teSU:IllU1lhu e das ~itimu ded~s Iipoi de cri·
".(OI ji. dIalloI..normeme), por s,'1eIIàrem coçid&s ou &meIÇIllu. deixam de deIlIlIll:íU ou
-=áIr OqullOIlem ou~ com evidente ptejulzo para a inveslipçio crimilI&l e para
o,.-pal. , .?

7. AdIDis. ê liFificIIivo o nümero de viliIlI&s e teIUmIlUl!IIs que do monas em dI='
1ici& c111l/G11~ a llXlbcl&r oU impeciir a e!ucid&çlo de crimes (haveIldo. até meomo•
...de 1lIIlIIlCiIdo& com 1IllOCCdã1c:i&). Com o mamo eocopo. hi lIIIl mimero eleYIdo
c1e_doI_ dMnos mIIizes. que .. wza se esleucIem &OI fmliliIra cu pnnres das&s.--.-=as.
I. • obame OI CIJOI de morteS e lUIIIIdos. ê siJniliClliv& a qumid&de de peuou
epelllllcil& ..... i imqridade física p&I& colIbonr COlIl a &punçio de delhos que telIh&~
...... OU _m!wlo. Na lIIIiori& dos c:uos. ..... pedidos chq&m a COIllÜCÍOllIl' tal
~ 1O_&leIIdimemo.

lInáIia, 5 de ••e-b~ de lW7.

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

TIlIbo a hoara ele 1UilIIIIlIr. COIIlIideraçIo de Vl*& ExaIWacia li _ rn U'-10 ele1Ai
que 0bjtliYa lIIIbeIar__ pca aõipaiaçIo elSlllllllÇlO de~ .,.alOi••ia pc-.
~ a~ e a I-=!B.-çada e iaáui li Pnlpaa FedII&I de AIIiIIIIada ~ >'~Ii_. a
T--'~

2. Ao!llícilliva Olal"t'!'CG....mpIa'pmIsb CCIIIlda!lO PqraINaoil"'
tIlI HummoI, qual ..;a. "I de opaiIr I criIçIo IlOl !lsIIdos de Jll'OII&lIIII de l"Ill'I'i'
--. de crimes. e:qlClIW a Jlr&VlI e &lll&I periJo em \'inuda de ClliIbanIçio "',
pt.-II& l1li iIMIlipçIo cu~ crimíIlIl".

NoI teIlllOI do lllÍ80 61 da COIIIliluiçIo Fedlnl, lIlllmelo • eIMda cIIIlba9Io ele
v_ ExceIiacias o texto do JlI'O:iIIo ele Iâ que "EabeIece __ pca a orpIIÍZIÇIO e a
lII&1IIllCDÇio ele prosramu apeciIis ele prÕreçIo a Yllimu e a teIlaIIUDbu .-çatIl!". 6 iIIIdIui li

1'Io8rImaFedlnl ele Aaidaciaa Vldmu eaT-=-AmeIçIdu".
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i
%. SoIuçia • pnwidiDcios .....tidas lia .to IIO"""tivo ou .... medida P"'JIOSU'

Eftabe!rrimenro de DClfmIS pala •o~ e manutellÇiO de progI2IIW especiais de
JlI'IXOÇIo a viIimu e a teSttIIlUJlbas ama.çadas • a lnstitui<;io do Ptolll>!lla Feder>! do A5IÍSlÕn-
<:in Vltimu u TesteIIllmbas~. -

3. A1tertlativas uistoutes às medidas ou ••os P"'posto.:

4. Custos:

6. Impacto IGbre o mci.o _mli;';',.,

7. SíIItest do~'doOrIio Juridico

~eIuridico.

ScaborPrimoiro Soc:roWio,

EIIOIImiIIbo • _ s..:r-ia Mcmapm do E............... Scubor~ da

Ilapliblica.... pmjdo do lã qoe "StIabdooe ........ pera • 0lpIIÍZaÇi0 • a II..-;io do

~eoptc:iIis depnà;io aWilllu e a tataraIbIs &OlOtÇaI!Is. iIIIóIIli o~1WIal
ele AJoíIlIlal:ia aVidolos. aTIIIOlIIlIIbas AtboIçodas".

c;om as demais Comissões da Casa, poderio realizar a raspeito deste tema,
visancIo a promoçIo dos Direitos Humanos e a construção de um Brasil mais justo.

Neste Termos
Pede Deferimento

Brasília, 25 de lllltembro 1997

~
Clmara dos Deputados, anexo /I, sais 185A, cepo 70160-900 - BrasUIs·DF, Brasil
T81: 0613188285, Fax: 061·3182170 E-mail:cdh@cr.df.mp.br

coMiSSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Subsidios ao Projeto de Lei n° 3.599/97

1- RELATÓRIO

Oriundo do Poder Executivo, o Projeto de Lei 3.599197
(Mensagem rf' 997197) estabelece normas para a organização e a
manutenção de programas especiais de proteção a vitimas e a
testemunhas ameaçadas e institui O' Programa Federal de Assistência a
Vitimas e a Testemunhas Ameaçadas.

AtJ avocar para si, a reJatória do referido projeto, o Deputado
Pedro Wilson, Presidente da Comissão de Direitos Humanos pretendeu
dar seqüência a todas as discussões, seminários. resoluções e
recomendaçóes acumuladas nos seus·fóruns e nos de outras entidades
comprometidas com o universo dos direitos humanos.

O seminário denominado. Prot!lÇio a Testemunhas, realizado
na Câmara dos Deputados, no dia 25 de setembro de 1996 - promovido
pela Comissão de Direitos Humanos e pelas entidades que compõem o
Fórum Nacional contra Violência no Campo - reuniu notáveis autoridadllS
brasileiras e ainda contou com a presença do idealizador do Programa de
Proteção a Testemunhas dos Estados Unidos, Or. Gerald Shur. O referido
seminário confirmou a convic:çAo da necessidade de que um Programa
desta natureza ssja instituído no Brasil, sob responsabilidade do Govemo
Federal.

O ex-Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, Doutor AntOnio Carlos Bisesia, presente ao referido seminário
também destaCOll a imporlAncia da açio do GovernoF~I na aiaçAo do
Programa de Proteçio às Testemunf'!u em razio da força crescente do
crime organizado. capaz de impor a ."lei do silêncio' sobre comunidades
inteiras. .

COMISSÃO DE DIREITOS 11

DefIfO o pedido pwa cpe a CcmiIeIo "mmifate cn audifnciL Dl
fom» do clilIpOIlO DO Ir!. lAO do xrc:n Oficn-" I C"""uI"
_ t, 1pÓI, publique-se.

:Em.!3! JD!!I7.

O esforço imperioso das entidades nio governamentais que •
lllIIl1 apoio ofidal e com tio poucos recursos econ6micos. busl:am saIv8r
tastemtn1al e gacantir sua continua partiápllÇio na eluc:idaçAo da crimet
na regi6es onde esta incid6ncia é mais aguda - teve no depoimentO do
PlIdre Ricardo~, à época vigário da Patiquia de Rio Maria, sul do
Pará, eIoqI.lente pedido de esforços pera a efetivaçio Programa Federal de
Proteçio ás Testenulhas e Víti;, as da Violéncia, como forma de 8l11Idicar
a impunidade

REQUERIMENTO NO__1ff7

Sr.' PnIsidenle,

A COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS vem perante Vossa
ExceI6ncia, nos termos regimentais, requerer a manifeStação des1D no projeto de
lAi ri' 3.599J97, do Poder Executivo - que "estabelece normas para a 0IgIIIlizaçI0 e .
• lI1IIBJtenÇio de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas
.-çadas e institui o Programa Federal de AssistênCia a Vitimes e a
TMtemunhas Ameaçadas",

A Comissio disCutirá sugestlies no referido Projeto, bem como
llf8fllCel'lIllUbsídiOll às ComissOes de mérito para as quais a matéria foi dislribulda.

Esc:Iarecemos a V.Exa., que a rnanilestaç60 requerida vem ao
lIlCOIltro das prerrogativas constantes da RasoIuçio ri' 8OJ95 que.criou ~ Comisslo
de DireiIoIl Humanos, e visa lISlimular o debate que lIlIta Comissio, juntamente

Em conformidade com a dinâmica que vem sendo adotada
pela Comissio de Direitos Humanos. de permanente diálogo com as
entidades da sociedade civil, recebemos da Associação Nacional dos
Procuradores da Repúbiica. sugestões que foram observadas neste
parecer.

Com o objetivo de contribuir no aperfeiçoamento da
proposição ora em anáiise, apresentamos, pois as seguintes sugestões
com as respectivas justificativas; .

11- SUGESTÕES DO RELATOR

SUGESTAQ N" 01 _

Dê-se ao caput do artigo 1° do Projeto de Lei a seguinte
redação:
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"Art. 1° - As medidas de proteção requeridas por vitimas e
testemunhas de crimes, que estejam sendo coagidas ou expostas a grave
ameaça em razão de colaborarem com a investigação policial ou com o
,processo criminal, serão prestadas pela União, pelos Estados e pelo
Distrito Federa'''.

JUSTIFICA'T!VA

. O objetivo da presente sugestão é possibilitar a inclusão no
Programa de Proteção a Testemunhas de todos os residentes no Brasil
que, em l'BZIío de seus depoimentos ou,testemunhos, incorram em algum
tipo de ameaÇII à sua integridade.

A redação sugerida prevê a responsabilidade concorrente da
Unlio, dos Estados e do Distrito Federal.

SUGesTÃO N° 02

Suprima-se o Artigo 2"

JUSTIFICATIVA

A sugestão de supressão do artigo 2!' deve-se ao fato de que
o programa existe para garantir a proteção a alguém que prestou relevante
lervlço à JUlt/ça e não pode sofrerTepresália em razão do seu depoimento
ou infonnaçAo. Elencar o rol de práticas de crimes poderá, na prática,
representar uma limitação do Programa, pois o legislador incorre no perigo
de deixar fora da relação práticas de crimes que, !õ9ffi a participação de

'testemunhas e vitimas, não possam ser elucidados. É o caso das prática de
crimes contra a organização do trabalho, condições análogas às de
trabalho escravo ou de tentativa de homicídio, por exemplo. Assim, o
fundamental será sempre a imediata prestação de proteção, após o que,
em processo de avaliação, poderá ser decidida a sua revogação ou
manutenção, de acordo com a necessidade.

SUGESTÃO N° 03

Dê-se ao § 1° do Artig;> 3° a seguinte redação:

"§1° - A proteção poderá ser estendida ao cônjuge ou a
outros, em caso de estrita necessidade".

JUSTIFICATIVA

O Programa de Proteção a Vitimas e Testemunhas tem
destinatário certo, ou seja aquele que prestou serviço relevante à Justiça
na erradicação da impunidade. Estender o programa aos parentes do
protegido em linha ascendente, descendente ou colateral poderá
comprometer a eficiência do programa em razão de sua abrangência, o
que significaria o dispêndio de um grande vulto de recursos humanos e
econômicos, bem como ameaça à preservação de informações
relacionadas à segurança do sujeito do Programa. Será a autoridade
competente que. em razIo do caso em concreto. dirimirá quais outros
parentes, ou não, deverão também ser protegidos.

SUGESTÃO NO~

Suprima-se o parágrafo 2!' do artigo 3°.

JUSTIE!CAT!VA

A .upre~ do- §'2!' é conseqüência natural da modif!caçãO

sugll'idll no locant. lO § 1° do artigo 3°, onde a questão já está
contemplldl,

IUliUTAQ rr O§

e.... lO I "", do lIltigo 3°, a seguinte Redação:

'I ",. "TIl'tO nmpre I 1liu6ncia da pessoa protegida, ou de
leU reprIIIntIntt 1tgI1, O Ingl'llllO no Programa, bem como as restrições
de HII\ll'lIll9a • CIllIIII mlcl\clal por ele adotadas. O protegido estará

obrlgldo lO cumprlmll1to àl todas 8S normas previstas no Programa de
Proteçlo, lOb pena di ClI1I9I0 da responsabilidade estatal".

JUSTIFICATIVA

A eficiência do Progrema deve-se à observância dos
regulamentos de proteçlo pelO Estado e pelo protegido. A adesão ao
programa é um ato voluntário, como também a pennanência no mesmo.
Todavia, uma vez no Progl1lma, o protegido deverá cumprir
disciplinarmente todas .as normas, sob pena de colocar em risco a sua
segurança e ainda comprometer o próprio Programa. Da mesma forma é

necessário de uma cer.' formalidade por ocasiAo do desligamento do
Programa.

SUGESTÃO NO 06

Supressio do artigo "0
JUSTIFICATIVA

A necessaria proteçAo deve contar com mecanismos
eficientes e ágeis, sob pena de que uma simples dificuldade de agenda,
para mobilizar duas ou três autoridades, posse custar a vida do protegido.
Caberá, portanto à autoridade competente admitir o protegido e, em
seguida, ratificar sua ação junto ao Conselho Normativo.

SUGESTÃO NO 07

Dê-se ao artigo 5° do Projeto de Lei a seguinte redação:
"Cada programa será dirigido' por um conselho normativo, em cuja
composição haverá representantes dos ôrgios públicos relacionedos com
a segurança pública, do·Ministério Público e do Poder Judiciário".

JUSTIFICATIVA

, O ConselhQ devenl..editar normas mas o poder deliberativo
será delegado pelo Ministério da 'JüitlÇll ,*ª" a autoridade responsável
pelo programa. A dinâmica de convociJÇllo e reuniAo de Um Conselho nlo
pode impedir ações urgentes que venham a garantir a proteção. Eventuais
desvios que ocorram serão passivels de avaliação e correção pelo
Conselho Normativo,

SUGESTÃO N' 08
Dê-se ao artigo 6" do Projeto de Lei a seguinte redaçio: "A

solicílação, objetivando o ingresso no Programa, poderá ser encaminhada
à autoridade competentlf'.

JUSTIFICATIVA

A organização do Programa contará com um Conselho
Nonmativo e um Coordenador, membro do Conselho, com atribuiç6es de
executar com agilidade o Programa de Proteção. A burocracia da
.convocação de um conselho poderia resultar no retardamento oa
necessária proteção por horas ou eté mesmo por dias.

. SUGESTÃO NO 09

Dê-se ao § , ° do artigo 6° a seguinte redação: •A solicitação
será instruída cqm a qualificação.da pessoa a ser protegida e com
informações sobre o fato delituoso e a coação ou ameaça que a motiva".

JUSTIFICATIVA'

éondicionar a solicileção da proteção à concessAo, pelos
órgãos competentes, de Informações sobre a vida pregressa da pessoa a
ser protegida, poderá significar, em algUT1S casos, a invalidação da
proteção. Isto poderá ocorrer principalmente em casos de perseguiçAo,
onde a pessoa,se veja obrigada a buscar refúgio em outr8 regilio do Pais,
pois, a busca de informações no lugar de origem estaria revelando o
paradeiro do ameaçado, expondo-o a riscos mais graves.

SUGESTÃO NO 10

Substilua-se, no § '2" do artigo 6" a expressão "Conselho
DeliberatiVo" por "autoridade competente". '

JUSTIFICATIVA

Quando da solicitação, -li autoridade competente form;rá um
processo que conterá os fatos, as providéncias adotadas e 81 iríollnaÇOel
sobre estado civil, síluaçio protissionIIl e outras, o que ilio deverá
acarretar qualquer demora na eteti~ da proteção.

SUGESTÃO rr Ú·

Dê-se a seguinte redaçIo pani o parágrafo 3": "Em CMO <»
urgincia, e levando em consideraçio a proced6ncia e a gIaVicIIcII di!
coaçio ou ameaça, a VÍtima ou testemunha,- poderá ser encaminhada
provisoriamente pelo coordenador do Programa".

JUSTIFICATIVA

O coordenador do Programa tenli maiores il'lformaçl5ls li
l'IIpeito da procecI6ncia das lIIllNÇ8I e, portanto, melI10rII c:ondiç6es
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pera decidir a lI8gurança recomendável, considerando as cin:unstáncias e
os envolvidos na ameaça que compreender agentes do Estado, a exemplo
de policiais. Dai a necessidade de se avaliar a conveniência do lugar
provisório a ser colocado o protegido muitas vezes não sendo o
estebelllCimento policiai o melhor lugar .

SUGESTÃO N° 12

Dê-se a seguinte redação ao caput do artigo 7° ."0
c:oorclenador do Programa decidirá sobre:"

JUSTlEICATlVAS

Pelos mesmos motivos expostos na sugestão anterior.

SUGESTÃO N° 13

. Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do Artigo 70. "As
dehbBrlições dO Conselho Nonnativo serão tomadas por maioria absoluta
de seus membros". Suprima-fle o restante da redação do parágrafo único.

JUSTIFlCATlVA

A 'aprovaçio das delibereções do CO!'lselho por maioria dos
membros qualifica o Programe e os seus mecanismos. É fu1damenla1 que
este Programa - cuja necessidade foi firrnad2l exaustivamente em todos os
HITlinários preparatórios do Plano Nacional de Direitos Humanos • tenha
aeus gastos anuais previstos na Lei Orçamentária da União, sem o que a
sua eficácia estaria definitivamente comprometida.

SUGESTAQ NO 14

Dê-ee ao parágrafo pririJeiro do lIrIigo 13" a seguinte redIlçio'
"Qua~~~r.necessário,poderá o Coordenador do ProgrlIlna solicitai
.a Mlnlsteno.publrco q~ seja requerida ao;Jiz a concessAo de medidas
cwtelares ~Ireta CHJ Indiretamente relacionadas com a eficácia da
JX'l)teçlo, tais como :

JUSTIF!CATlVA

A autoridade federal competente, ou seja, o Coordenador do
Prog~, uma ~ez ~do pelo próprio interessado, ou pelas demais
artoridacles previStas no artigo 6", deverã, atento ao sucesso do Programa,
requerer às autoridades judiciais as necessárias medidas que garaíitam a
eficácia da proteção e. sendo o caso, da instrução dos processos judiciais
CHJ administrativos.

SUGESTÃO NO 15

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 2° do' artigo B": "A
s;Jda financeira menSélI terá um teto fixado pelo Conselho Normativo no
início de cada exercicio financeiro".

JUSTIFICATIVA

Dentre as funções do Conselho Normativo incluelTHle
fiacalizaç60, consultas, normas, previsão de recursos financeiros, avaliaçlo
e aprovaçio de contas.

SUGESTÃO NO 16

Dt-se ao artigo 12 do projeto de Lei a seguinte redação:
"FiC8/11 prllVistos, no Orçamento da União, os recursos necessanos à
execução do Programa'.

JUSTlFlCATNA

A verba previste no Orçamento da União para viabilizar o
Programa de Proteçio à Testemunha será a resposta concreta do Estado
brasileiro li popuJar;ão do Pais e li comunidade internacional, na luta
contra vio/6ncia em gerai e a impunidade, conforme assinalado no Plano
NICionaI de Direitos HlJII8IlOS.

Diante das sugest6es apresentadas solicitamos aos
Elcceler1tíssimos Senhores Deputados a adoção das mesmas, de forma a
que o Brasil possa ter um Programa sobretudo simples, como mostra a
experiincia de entidades humanitárias, não governamentais, que vêm
I1IIIliundo prtlQrIIII18S desta natureza. O apeJfeiçoamento do Progrwna

. HI'lÍ possível no processo de sua implantação o que dl!lllOllSlJ'llJ

definitiv.mente, o deMjo da Naçio de emIdiear • lei do sl,,"cio, que faz
prewIec8r • impc.llidlde • permite • rH1cidIncia do c::rime.

SU~ Comiuio, 25 de,

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

TERMO DE RECEBIMENTO DE SUGESTÕES

PROJETO DE LEI N" 3.599197

Nos termos do art. 32. XVI, "d" e "e" do Regimento Interno da
Ctmara dos Deputados, o Sr. Presidente detenninou a abertura de prazo para
aprwsentaçio de sugestões a partir de 21110197, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foi oferecido nenhuma suges1Io. ao projeto.

S!IJa d2l Comissão, em 28110/97

RI - SUBsíDIOS OFERECIDOS PELA COMISSAO (art. 32, XVI, "dO)

A ComisÃO de Direitos HLIlI3I1OS, em reuniio ordinária realizada em
25 de novembro de 1997, unanimemllnle.deliberou, com base no art. 32, XVI, "d",
pelo oferecimento de sugestOes ao PROJETO DE LEI N" 3.599/97, nos termos do
Pllrecer do relator, com sugestOes.

Estiveram presente os SlIIlhores Deputados, WsHer Pinheiro. Luiz
Eduavdo Green/lalgh, Agnelo Queiroz. PeO-o Wilson, Flávio Ams, Sebastião
M8deira, Marilu Guimarles, Luiz AIbelto. NiImário Miranda, Hélio Bicudo, Vilmar
Rocha, Roberto VaIlIdIo e ErakIo TrindIIde, titu*M. Fernando Ferro, suplente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 3.599197

Nos 1_ do .n. 119, I, do ReQimenIo tntlHl'lO da Càmara dos
Deputados, a Sra. PresidenIll deIenninou a Ibeltln e divuIglIção na Ordem do Dia
das Comiss6es de PtUO palII~ de 8IIIlllldas, a pertir de 12103199, por
cinco sessões. Esgalado o PtUO, nIo foram rec:eblcIu emendas ao projeto.•

&lia da CorniaIio, em 22 de março de 1999.

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

I·RELATÓRIO

O pcoj«to em -. de auwria do Poder Executivo, objetiva
CIlabelecer llOZlIIU pila a ClIJIIlÍ2&ÇIO e al1llll\llalÇia de JllIlIIIIllIS especiais de pn;'eçio a_



16712 Terça-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1999

vitimas e a tatemuIIhas amaçadu e iDsIitui o l'IOpma Federal de AJsislãIcia a Vltimaa e a
Tatcmunhu Ameaçadas.

SCI\IlldO a Expoeiçio de Molivoa nO 406, do Ministério de Estado da
JIISliça, a iDic:ialiva _ \lftIPOII& COIIlCIlpIa pnvido COIlIida no Propama NICioaIl de

Dileitos HIIIIIIIIOI, qual oeja "a da lpOíar a c:riaçIo llOl &ladoa de pc<lIrIIIIU de pIOlaÇIo a
vltimu e tatemuIIhas de crimes, expoIlOI a pave e lUl peri;o 0IIl vinude de coIabonçIo
ou dec1IraçOa pnIlIldas em inwIâpçIo ou pIllee- crimiDaL" .

Em resumo, JlIIlielD de lei prapooIO, u:m os squinu:i objeti\'llS:

a) eabolecer__búil:u pa. a orpolaçIo lÍSUIIIWil:I, naímm
de JlfIliI"IIIII+ de prIlUlÇIo a VÍIÍIIIU ou-=made ÕIlamiIIIdas czi\Des (JnIva), qDllle

mcontrem lIIIeIÇadas ou em paiso, lIUI1 ou imiDeIlte. Para 1ItlIo, as cIisposiç6es adotadas
iDspiram-sc na experiência que está sendo realizadL com !xlto,no Estsdo de Pemsmbuco;

b) alcançar, com IIisllOmllS, a IegilÍllllÇio de medidas o mecanismos
iDdispensávois às variadas circlmstáncias que onvolVOlll a proteçio. ~ imponante salientar a
volUllWiedado da intepaçlo do )XOlePclo no propama, incluindo a aceitaçio prévia das
medidas aplicáveis o a oxclusio a qualquer tempo;

c) instituiroPropma Federal de Assistmcia a Vitimas e Testemunhas
Ame,çadas. no imbito do Ministério daJustiça;

d) possibilillr que esses propamas sejam implementados por. meio de
convênios celebradas poIa UniIo e pelos Estados, sejam entre si, seja com entidades Dio

sovemamenllis.

Nilo Coelho, Roberto Brant, Carillo Mer", José Pimentel, Milton Taa., Rk:ardo

B8IZoini, Feltar Júnior, Iberê Ferreira, Odelmo Leio, Zé rndio, Basilio Villani. FéI'lX

Mendonça, Luiz Salomão, Evilãsio Farias, Marcos Cintra, Francisco Garcia, Joaê

Lourenço, Jurandil Juarez, Luiz Carlos Hauly, João Pizzolatli, Júlio Redecktr, lriI

Simões, Neuton Lima e Olímpio Pires.

Sala da Comlsslio, em 14 de abril d11199l1.

"~
~da Veda Crusius

P.....-
PROJETO DE LEI N~ 3.657-C, DE 1989

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI Na 3.657-B DI:
1989, que "dispOe sobre a extinçlo progressiva. dos lIaIlicôai~. •
sua subBtituiçAo por outros recursos assistenciais e requl..anta
a internaç!o psiquiátrica compulsória".

(AS COMISSI::>ES DE SEGURIDIIDE SOCIAL E FAMILIA; E DE CONSTI'lUIÇlO
E JUSTIÇA E DE REDAÇIlO (ART. 54»

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. lo - Fica proibida, em todo o ~erritóio nacional,
a construçio de novos hospitais psiquiitxicos públicos e a con
tratação ou financiamento, pelo setor governamental, de novo.
leitos em hospital psiquiátrico.

S 10 - Nas regiões onde não houver estrutura ambulato
rial AdeqUAda, a implant.ação do dispoato no caput deste artigo s.

'fará de maneira gradativa, sem colapso para o atendiMento.
S 22 - Qualquer exceção, determinada por nec.aaidad.

regional, deverá ser objeto de lei estadual.
Art. 20 - As administrações regionais de saúde (secre

tarias estaduais, comissões reqionais e locais, secretarias muni
cipais) estabelecerão a planificação necessária para a ins~&l.çio

. e funcionamento de recursos nào-manicomiais de atendimento, ca.o
unidade psiquiátrica em hospital geral, hospital-dia, hospi
tal-noite, centro de atenção, centros de convivincia, pensões e
outros, bem como para a progressiva extinção dos leitos da carac
terística manicomial.

S 10 - As administrações regionais disporão do tempo
de 1 (um) ano, a contar da data da aprovação desta lei, para a
presentarem às comissões de saúde de poder legislativo, ea s.u
nível, o planejamento e cronograma Qe implantaçio dos novos re
cursos técnicos de atendimen~o.

S 20 - ~ da competência das secretarias estaduais
coordenarem o processo de substituição de leitos psiquátricoa aa
niccm.iais em seu nivel de atuaçã.o. e do Ministério da. Saúda ao
nível federal.

S 30 - As secretarias estaduais constituirão, em ••u
âmbito, um Conselho Estadual de Reforma psiquiátrica, no qual ••
tejam representados, voluntari~ente, os trabalhadores de saúde
mental, os usuários e familiares, o poder público, a ordem dos
advogados e a comunidade científica, sendo sua funçio acompanhar
a elaboração dos planos regionais e municipais de deaospitaliza
ção e aprová-los ao cabo de sua finalização.

Art. 30 - A internação psiquiátrica compulsória deverá
ser comunicada, pelo médico que a procedeu, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, ã autoridade judiciária local, preferentemente i
Defensoria Pública, quando houver.

S 19 - Define-se como internação psiquiátrica compul-
sória aquela realizada sem o expresso desejo do paciente, ..
qualquer tipo de serviço de saÚde, sendo responsabilidade do .é
dica autor da internação sua caracterização enquanto tal.

S 20 - Compete ao Defen.or Público (ou outra autorida
de judiciária desiqnada) ouvir o paciente, médioos e equipe téc
nica do serviço, familiares e quem mais julgar convenient,e e ezai
tir parecer em 24 (vinte e quatro) horas sobre a legalidade da
internação.

S 30 - A defen.oria pública (ou autoridade judiciária
que a substitua) procederá a auditoria periódica dos estabeleci
mentos psiquiátricos com o objetivo de identificar os casos a.
seqâestro ilegal e zelar pelos direitos do cidadÃo internado.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contzirio,
pecialmente aquelas constantes do Decreto nO 24.559, de 3 d.
lho de 1934.

o projeto estabelece que as despesu decorrentes da aplicaçio da lei
que ora se vola lICIiO atendidas com os teC1ItIOS lltÇUleIlIirlu do Ministério da JUSliça.

Na ComissIo do FiJIaIlças e Tributaçio Dio foram apresonwlu

emendas dentro do pra:zo tegirnonlal.

n -VOTO DO RELATOR

Cabo à Comissio de FUlJDI'IS o Tributaçio o examo do projoto de loi
quanto à sua COl;lIJlCIÍbilizaçlo ou adoquaçIo com o plmo plurianual, a lei do diIettízIos
o:çamomírias, e o orçamento anual, conforme estabelece o ar!. 53, inciso n, c/c lIIl. 32, inc.
IX, leua h, do Regimento Intemo.

o Plano Plurianual (Lei nO 9.276, de 9 de maio de 1996),·para o
quadríCnio 1996199, c:ontempIa, na ÍIea relativa Uustiça, Squrmça e Cidadania, objctívos e
_ voltadasparapramírproteçioa_unhasCOll1rarcpresilias.

No que COIICCme à adoquaçIo à Lei de Diretrizes Orçamcntárias-LDO
para o cxcmcio linaIIcciro de 19991liohá restriç6es ao objctívo do projeto de lei em auí1isc"

No que se refcIe à Lei 0Içamcnliria para 1999 (Lei n° 9.789 de 23 de
fevereiro de 1999), no Propmade Tw.lho do Ministério daJustiçabáprcvisio ~rccurJOs

para a subalividade 03.007.0021.2068.0103 - Proteç!o a testemunhas, na qual se~ o
objetivo do projeto de lei em tela.

Assim, considermdo que o objctívo da proposiçlo encontra ampero
nós instrumcn\Os lIl:ima mencionados, opinamos pela ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁÍUA do Projeto de Lei nO 3.599, de 1997.

,......4"...í ... ,"'.
Deputado~uN1:ALES

Relator ",

111 - PARECER DA COMISsAo

A Comissão de Finanças e TribulaçAo, em reuniio ordinária realizada hoje,

opinou, unanimemente, pela adequllÇio financeira e orçamenlária do Projeto de lei no
3.599197, nos termos do perecer do relator, Deputado Coriolano Sales.

•Estiveram presantes 05 Senhores Depulaclos Veda Crusius, Presidente; Max

Rosenmann, Rodrigo Ma~ e Armando Monteiro, Vice-Presidenles; Deusdelh Pantoja,

Jorge Khoury. José Ronaldo, Manoel Castro, Robson Tuma, Antonio Cambraia, Edinho

Bez. Minon Monli, Waldir Schmidl, Antonio Kandir, CuIlódiO Mattos, Manoel Salviano,

c!MARA DOS DEPUTADOS, em )5' de janeiro de 1991

es
ju-
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Substiwtivo do Senado ao Projeto de Lei da
C1mara n' 8, de 1991 (PL n' 3.657, de 1989. na
Casa de origem), que "dispõe sobre a cxtinçio
progressiva dos manicômios e sua subltitniçio
por outros recursos assistenciais e rcguIamenta a
inlemaçio Jl$iquiátrica compulsória".

Substiwa-se o Projeto pelo seguinte:

Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas
ponadol3S de transtornos psíquicos e redi=iona
o modelo assistencial em saúde mental.

o Concrnso Nacional decreta:

Art. I' Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de lr3nStomn psíquico, de
que tma esta Lei, sio assegurados sem qualquer fOllll1 de discriminaçio quanto à l1Ça, cor,
sexo. orientaçio sexual religíio, opção polirica. nacionalidade, idade, fmúUa, lllClIBOS

ecollÔlllicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu ttanstomo, ou qualquer
outra.

Art. Z' Nos atendimentos em saúde rnenw. de qualquer natureza, a pessoa e seus
familiares ou responsiveis seria formalmente cientificados dos direitos enumerIdos DO

parápafo único deste artigo.
Parágrafo 1ÍIliCO. SIo direitos das pessoas ponadoras de ttanstomo pslquico:
1 - ter acesso 10 melhor tra!llllellto do sistema de saúde, cOllSell1iDeo às suu

_idades;
n-ser tralIda com hwnanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneliciar

sua saúde, viuIldo alcauçar sua recuperaçIo pela inserçIo na fmlIIia, DO trabIIbo e Da
comunidade;

lU - ser proIegÍda COntra qualquer forma de abuso e exploração;

IV • t~emntia de sisilo nu 1nf0llllllÇÕel prestadas;
V - ler direito à presença médica, em qualquer rempo, p_ esc!Irecer a

_idade OU Dia de sua hospitalização InvolUlllíria;
VI - ter livre _ 001 meios de COIIIIInicIçio disponíveis;
vn - receber O maioc número de informações a respeito de sua doeDI'a ede HU

1nlIImeDIO;

V01 • ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos Invasivos
pouivcis;

IX - ser tratada, prefe=cialmente, em serviçOS comunitários de saúde mental.
Art. 3' Eresponsabilidade do Estado o desenvolvimento da poIitica de sa6de

lIICIIIa1, a auIst!DcIa e a promoçIo de ações de saúde aos portadores de trmrtomos
psíquicos, com a devida particlpsçio da sociedade e da família, a qual sei prestada em
eslIbelecimento de saúde tnenla1, assim entendidas as Instimiçães ou UDidades que ofereçam
assiJl!Ilcia em saúde lOS portadores de ttanstomos pslquicos.

Art. 4' O'Poder Público destInari recursos orçamentários para a COIlSlrUçio e
muutençio de uma rede de serviços de saúde mental diversificada e qualificada, sendo que
a construção de novos hospitais psiquiitricos póblicos e a contrataÇão OU finaDciamemo,
pelo Poder Público, de novos leitos em hospitais psiquiátricos somente sei permitida nas
reJWes onde Dia exista estrutura,assistencial adequada, desde que aprovada pelas comissões
ÍDterJestoras e de controle sodal dos !rés IÚveis de gestio do Sistema Único de
Saúde· SUS.

Art. S' A Internação, em qualquer de suas modalidades, só sei indicada quando
os recursos extra-hospitalares se mostrarem Insuficientes.

§ I' O lI'atatnenw visará. como finalidade permanente, a relnserção social do
paciente em seu meio.

§ Z' O tIaWIIento em regime de Internação será esuuturado de forma a
oferecer assistência Integral a pessoa portadora de transtornos psíquicos, incluindo serviçOS
médicos, de usisténcia social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3' Evedada a internaçio de pacientes portadores de transtornos psíquicos em
instituições eotn característi.... asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos
mencionados no § 2' e que não assegurem aos pacíentes os diri:itos enumerados no
pal'Í!'lIfo único do Ill. 2', '

Art. 6' O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize
situação de grave dependência Instiwcional, decorrente de seu quadro clinico ou de aus6ncia
de~ social, será objeto de politica especifica de alta planejada e reabilitação
pIicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária eotnpetente e supervisio
de Wrincia a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidede do tIaWIIento
quando necessàrio.

Art. r A Internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico
ciIcunslaJtCiado que caracteri2e os seus motivos.

Parágrafo único. Sio consíderados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:
1• Internação voluntária: aquela que se di com o conseotimento do usuário;
II - internação involuntiria: aquela que se di sem o consentimento do usuário e a

pedido de tereeiro; e '.
m•Internação eotnpulsória: aquela detetminada pela Justiça.

Art. 8' A pessoa que solicita voluntatiamente sua Internaçio, ou que a Coiisente,
deve assinar, no momento da admissio, uma declaração de que optou por esse regime de
tmamento.

ParígIafo único. O ténnino da internação voluntária dar-se·á por solicitação
escrita do paciente ou por determinação do médico assistente.

Art. 9" A Internaçio voluntária ou involuntária somente será autorizada por
médico devidamente registrado no Cooselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde
se localize o estabelecimento.

'. Art. 10. A intemaçio psiquiátrica Involuntária deverá, no plllZO de setenta e duas
horas, ser comunicada ao MInistério Pliblico Estadual pelo responsável técnico do
estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado
quando da respectiva alta.

§ I' O Ministério pliblico, ex-officio. atendendo denúncia, ou por solicitaçio
familiar ou do representante legal do paciente, poderá designar equipe revisora
multiproflSsional de saúde mental, da qual necessariamente deverá fazer pane um

, profissional médico, preferencialmente psiquiatra. a fun de determinar o prosseguimento ou
a cessação daquela Internação involuntária.

§ 2' O término da internação involuntiria dar-se-i por solicítação escrita do
familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo
tratamento.

Art. 11. A internaÇão compulsória ede~:de acordo com a legislação
vigente. pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do
estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários,

Art. 11. Evasio, lr3nSfen!ncia, acidente, interconência cllnica grave e
falecimento seria comunicados pela direção do estabelecimento de saúde menW aos
familiares. ou ao leI'R'Sentante legal do paciente, bem como à autoridade sanizíria
responsável, no prazo miximo de vinte e quatro horas da data da ocorrência.

Art. 13. Peaquisu cientificas para fins diagnósticos ou terapêuticos Dia poderio
ser realizadas sem o consentimento expresso do paciente, ou de seu representante legal, e
sem a devida comUDicação aos cooseihos profissionais competentes e ao Conselho Naeíooal
de Saúde.

. Art. 14. O Conselho Nacional de Salide, no âmbito de sua awação, criará
cotuissão nacional para acompanhar a implementação desta Lei.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em J9 dejaneírode 1999

-LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATI\'OS - CeDl-

DECRETO N° 24.559. DE 3 DE JULHO DE 1934

DISPÕE SOBRE A PROFILAXIA MENTAL, A
ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A PESSOA E AOS
BENS DOS PSICOPATAS, A FISCALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS PSIQUIÁTRICOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Chefe do Governo Provisório da Repliblica dos Estados Unidos do Brasil,
usando das alribÍlições que lhe confere o ano I' do decreto n' 19.398, de 11 de
nOvembro de 1930, decreta:

An. IDA Assistência a Psicopatas e Profilaxia Mental terá por fim;
a) Proporcionar aos psicopatas tratamento e proteção legal;
b) dar amparo médico e social, não só aos predispostos a doenças mentais

como também aos egressos dos estabelecimentos psiquiálricos;
c) concorrer para a realização da higiene psiquica em geral e da profilaxia das

psicopatias em especial.
••u u •••••• ~ .
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SUBSnrmCÃO POR OUTROS RECURSOS ASSISTENCIAIS E REGULAMENTA A
INl'ERNAÇÃO PSIQUIATRICA COMPULSORIA.

DESPACHO INICIAL
(SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)

ULTIMA ACÃO
RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
22 011999 (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDJENTE (SF)(SSEXP)

1105 RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 22 DE JANEmO DE 1999.
ENCAMINHADO A

: (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 22 OI 1999
TRAMITAÇÃO

18021991 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA.

1802 1991 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAS:
DCN2 1902 PAG 0207.

04 04 1991 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
AVOCAÇÃO PELO SEN ALMIR GABRIEL.

10 06 1991 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS sociAIs (CAS)
RELATOR SEN JOSE PAULO BISOL.

2806 1991 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
JUNTADA EMENDAS 1 E 2 - CASo DO SEN JOSE FOGACA.

1508 1991 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCERRAMENTO PRAZO, TENDO SIDO APRESENTADA EMENDA 3 - CAS
DE AUTORIA DO SEN LOURIVAL BAPTISTA.

1i 09 1991 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES DE
SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃo DA COMISSÃO.

28 10 1991 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
JUNTADA OF. 040. DO SEN JOSE PAULO BISOL, RELArORDA
MATERlA.

04 12 1991 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
CONCEDIDA VISTA AOS SEN LUCIDIO PORTELLA E SEN BENI
VERAS.

10121991 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELO SEN LUCIDIO PORTELLA. COM VOTO EM SEPARADO
CONCLUINDO PELA APRESENTAÇÃO DE OUTRO SUBSTITUTIVO.

10 12 1991 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELO SEN BENI VERAS, COM VOTO EM SEPARADO.
CONCLUINDO FAVORAVELMENTE AO PROJETO ORIGINAL COM AS
EMENDAS QUE APRESENTA.

1403 1995 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
REDJSTRIBIHÇÃO AO SEN LUClO ALCANTARA.

2609 1995 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELO SEN LUClO ALCANTARA, COM MINUTA DE
PARECER PELA APROVAÇÃO DO PROJETO NA FORMA DAS EMENDAS
QUE APRESENTA E PELA AUDIENClA DA CCl.

08 11 1995 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
CONCEDIDA VISTA AO SEN LUCIDIO PORTELLA. .

22 11 1995 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELO SEN LUCIDJO PORTELLA, COM VOTO EM
SEPARADO PELA APROVAÇÃO DO PROJETO NAFORMA DO
SUBsmunvO QUE APRESENTA.

23 111995 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
A COMISSÃO REJEITA O RELATORIO DO SEN LUClO ALCANrARA
E APROVA OVOTO EM SEPARADO DO SEN LUCIDIO PORTELLA,
PELA APROVAÇÃO DO PROJETO NA FORMA DO SUBSTITUTIVO
QUE APRESENTA; QUE PASSA A CONS1TJ1lJR OPARECER DA CAS.
FICOU PRElUPICADO O VOTO EM SEPARADO DO SEN GILVAM
BORGES QUE SE MANIFESTAVA PELA RElEIÇÃO DO PROJETO,
APRESENTADO POR ESCRITO NO MOMENTO DA REUNIÃO.

08 12 1995 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AUTUADO PROCESSO ESPECIAL, NOS TERMOS DO ART. 263 DO
RISF, QUE PASSA A ACOMPANHAR ESTA MATERIA, DURANTE SUA
TRAMITAÇÃO.

12 12 1995 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER896 - CAS, SENDO ABERTO OPRAZO DE 05
(CINCO) DIAS UTEIS PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS, NOS
TERMOS DO ART. 235, n, 'O', DO REGIMENTO INTERNO.
DSF 13 12 PAG 5507.

23 02 1996 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENClA TERMINO PRAZO, TENDO SIDO
APRESENTADAS 07 (SETE) EMENDAS: SEN LUCIO ALCANTARA 2, 4.
7 E 8-PLEN; JOSE EDUARDO DUTRA 3, 5 E 6-PLEN.

23 02 1996 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO ACAS, PARA EXAME DAS EMENDAS. (FLS. 112 A 124).
DSF 2402 PAG 2140.
REllFICAÇÃO FEITA NO DSF 2702 PAG 2390.

2702 1996 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCAMINHADO AO GABINETE DO SEN LUCIDIO PORTELLA PARA
EXAME DAS EMENDAS DE PLENARIO.

09 08 1996 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)

DEVOLVIDO PELO SEN LUCIDJO PORTELLA COM MINUTA DE PARECER
CONCLUINDO PELA REJEIÇÃO DAS EMENDAS i 3,6,7 E 8, PELA
APROVAÇÃO DAS EMENDAS 4 E 5 E PELA APROVAÇÃO INTEGRAL DA
EMENDA 1NA FORMA DA REJ;lAÇÃO QUE APRESENTA.

2001 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOClAlS (CAS)
ENCAMINHADO AO SCP COM DESTINO A SSCLS ATENDENDO
REQUERIMENTO DE INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA.

21 01 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA RQ. 064. DE 1997, DO SEN ROBERTO FREIRE,
SOLICITANDO AINCLUSÃO DA MATERIA EM ORDEM DO DIA.
APOS A MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CASo NOS TERMOS

DO PARAGRAFO UNICO DO ART. 255 DO REGIMENTO INTERNO.
DSF 22 01 PAG 2795.

21011997 (SF) sUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 064, DE 1997).

22 011997 (SF) SECRETARIA GERAL DA MESA (SGM)
ANEXADO OF. SF 070, DE 1996. AO PRESIDENTE DA COMISSÃO
DE ASSUNTOS SOCIAIS • CAS, SOLICITANDO A MANIFESTAÇÃO
SOBRE A PROVIDENCIA REQUERIDA NOS TERMOS DO ART. 2S5
DO REGIMENTO INTERNO.

22 OI 1997 (SF) SERVIço COMISSÕES pERMANENTES (SF) (SCP)
ENCAMINHADO A CAS PARA MANIFESTAÇÃO DA PRESIDENClA NOS
TERMOS DO ART. 2S5 DO REGIMENTO INTERNO.

1903 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
AO SCP, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SSCLS.

1903 1997 (SF) SERVIÇO COMISSÕES pERMANENTES (SF) (SCP)
J;NCAMINHADO A SSCLS, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE
RETmAOA DE REQUERIMENTO.

20031997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEIl1JRA E DEFERIMENTO DO RQ. 212, DO SEN ROBERTO FREIRE.
SOLICITANDO A RETIRADA DO RQ. 064, DE 1997.

20031997 (SF)MESADmETORA
. DESPACHO A CAS, PARA PROSSEGUIMENTO DO EXAME DAS EMENDAS.

DSF 2103 PAG 6189.
2103 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)

AO SCP, PARA pROSSEGUIMENTO DA TRAMITAÇÃO.
21 03 1997 (SF) SERVIÇO COMISSÕES pERMANENTES (SF) (SCP)

. RETORNA A CAS, PARA EXAME DAS EMENDAS DE PLENARIO.
01041997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES pERMANENTES

A SSCLS PARA ATENDER RQ. DE INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA.
(COM PROCESSO ESPECIAL ANEXO).

0104 1997 (SF) PLENARIO (PLENl
LEITURA RQ. 224. DE AUTORIA DO SEN LUCIDIO PORTELLA.
SOLICITANDO A INCLUSÃO DA MATERIA EM ORDEM DO DIA.
DSF 02 04 PAG 6860.

0104 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 224, APOS
MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAS).

0\ 04 1997 (SF) SECRETARIA GERAL DA MESA (SGM)
ANEXE COPIA DO OF. Sf 295. DE 1997. ATRAVES DO QUAL O
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL SOLICITA A MANIFESTACÃO DO
PRESIDENTE DA CAS SOBRE O RQ. 224. (FLS. 133).

•0104 1997 (SF) SECRETARIA GERAL DA MESA (SOM)
AO SCP, COM DESTINO A CAS.

01 04 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCAMINHADO AO SCP COM DESTINO A SSCLS, PARA LEITURA
DE REQUERIMENTO.

0204 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CAS PARA MbNIFESTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE.

12 OS 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
AO SEN SEBASTIÃO ROCHA PARA RELATARAS EMENDAS.

2S 11 1998 (SF) SECRETARIA GERAL DA MESA (SGM)
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 24 DE NOVEMBRO DE 1998.

25 I J 1998 (SF) SECRETARIA GERAL DA MESA (SOM)
ENCAMINHADO AO RELATOR, SEN SEBASTIÃO ROCHA. TENDO EM
VISTA PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃo DA CAS NO PROXIMO
DIA 02 DE DEZEMBRO DE 1998, PARA APRECIAÇÃO DA PRESENTE
PROPOSIÇÃO.

01 12 1998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO GABINETE DO SEN SEBASTIÃO ROCHA.

01121998 (SF)PLENARIO (PLEN)
LEITURA RQ. 584, DE AUTORIA DO SEN HUGO NAPOLEÃO E OUTROS
LIDERES, DE URGENClA - ART. 336, 'c, DO REGIMENTO
INTERNO, OBEDECENDO oDISPOSTO NO INCISO m DO ART. 338,
DO REGIMENTO INl'ERNO, DEVENDO O REQUERIMENTO SER
APRECIADO NA PROXIMA SESSÃO DELIBERATIVA.
DSF 0212 PAG 17477.

02 12 1998 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ. 584,
DE URGENCIA 'C').

02 12 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 595. DO SEN SERGIO
MACHADO E OUTROS, SOLICITANDO O ADIAMENTO DA VOTAÇÃO DO
RQ. 584. PARA A SESSÃO DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 1998.
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DSF 03 12 PAG 17629;
09 12 19911 (SF) PLENARIO (PLEN)

1000 INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ. 584,
DE URGENCIA 'CO).

09 12 1998 (SF) PLENARIO '(PLEN) _
1000 USAM DA PALAVRA NO ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇAO OS SEN
LUCIDIO PORTELLA, SEBASTIÃO ROCHA, OSMAR DIAS, JOSE
EDUARDO DUTRA, BELLO PARGA, JOSE FOGAÇA, NABOR JUNIOR,
EDUARDO SUPUCY, SERGIO MACHADO E EMU..IA FERNANDES.

09 12 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 VOTAÇÃO APROVADO O RQ. 584, DEVENDO A MATERIA SER
INCLUlDA EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
ORDINARIA DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 1998.
DSF 10 12 PAG 18245 A 18251.

14 12 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TI/RNO UNICO (EM REGIME DE
URGENCIA - ART. 336, 'c, DO REGIMENTO INTERNO).

14 12 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
PARECER ORAL 688 • PLEN, FAVORAVEL AS EMENDAS
2 A 8 • PLEN, NOS TEJU,{OS DA EMENDA 9 - PLEN
(SUBSTITUTIVO) QUE OFERECE. RELATOR SEN SEBASTIÃO ROCHA,
EM SUBSTITUIÇÃO A CAS, DEVENDO A MATERIA CONSTAR DA
ORDEM DO D1l\ DA SESSÃO DE AMANHÃ, DIA 15 DO CORRENTE.
DSF 15 12PAG 18684 A 18697.

15 121998 (SF) PLENAtUCl (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TI/RNO UNICO (EM REGIME DE
URGENCIA - ART. 336, 'C, DO REGIMENTO INTERNO).

15 12 1998 (SF)1'L~ARIO (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA, APOS' USAREM DA PALAVRA OS SEN CARLOS
PATROCINIO. SEBASTIÃO ROCHA, LUCIO ALCANTARA. LUCIDIO
PORTELÍ.A. HUGO NAPOLEÃO E EMU..IA FERNANDES.

15 12 1'98 (SF) PLENAlUO (PLEN)
LEl1UR.A E APROVAÇÃO DO RQ. 628, DO SEN SEBASTIÃO ROCHA,
SOUcrrANDO PREFERENCIA PARA VOTAÇÃO DO SUBSTITUTIVO
(EMENDA 9 - PLEN).

15 12 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEInlRA E APROVAÇÃO DO RQ. 629, DO SEN SEBASTIÃO ROCHA,
SOUcrrANDO DESTAQUE, PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO DA
EXPRESSÃO: 'REVOGANDO-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONl'RARlO',
CONSTANTE DO ART. 14 DA EMENDA 9 - PLEN (SUBSTITUTIVO),
OFERECIDA AO PROJETO, PARA ADEQUAÇÃO AO ART. 9" DA
LCP 095, DE 1995.

15 12 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADO O SUBS1l11JTIVO (EMENDA 9 - PLEN),
FICANDO PREJUDICADOS O P1l.0JETO E AS EMENDAS.

15 12 1998 (SF) PLENARIO (PLE'"
VOTAÇÃO REJEITADA A EXPRESSÃO DESTACADA, SERA SUPRIMIDA
DO TEXTO DO SUBSTITUTIVO APROVADO.

15 12 1998 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO Acom, PARA A REDAÇÃO DO VENCIDO PARA o TI/RNO
SUPLEMENTAR.

15 12 1998 (SF) PLENARIO (PLEN) _
LEITURA PARECER 691 - COIR, OFERECENDO A REDAÇAO DO
VENCIDO, PARA O TURNO SUPLEMENTAR, DO SUBSTITUTIVO DO
SENADO AO PROJETO, RELATOR SEN RONALDO CUNHA LIMA.

15 12 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEInlRA EMENDAS I A 3, 6 A 10 - PLEN, DO SEN JOSE EDUARDO
DUIllA E 4 E 5 - PLEN, DA SEN EMILIA FERNANDES.

15 12 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA DO SUBS1TI1JTIVO EDAS EMENDAS, EM
TURNO SUPLEMENTAR.

15 12 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
DESPACHO A CAS, PARA EXAME DAS EMENDAS I A 10 - PLEN.
DSF 16 12 PAG 18937 A 18953.

15121998 (SF)SUBSEC.COORD.LEGlSLATIVA(SF)(SSCLS)
ENCAMINHADO AO SACP, COM DESTINO A CASo PARA EXAME DAS
EMENDAS.

16 12 1998 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENCAMINHADO A CAS.

17 12 1998 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOClAJS (CAS)
ENCAMINHADO AO RELATOR,SEN SEBASTIÃO ROCHA, PARA EMITIR
P~ SOBRE AS EMENDAS DEPLENARJO.

17 12 1998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 17 DE DEZEMBRO DE 1998.

17 12 1998 (SF) SUBSEC. coaRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
JUNTADO ANEXO DA REDAÇÃO DO VENCIDO DA MATERIA.

17 12 1998 (SF) SUBSEC. coaRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO GABINETE DO SEN SEBASTIÃO ROCHA.

06 OI 1999 (SF) PlENARIO (PLEN)
LEITURA RQ. 002, DE AuroRIA DO SEN EDISON LOBÃO E OUTROS
UDERES, DE URGENCIA· ART. 336, 'C, DO REGIMENTO
INTERNO, DEVENDO SERAPREC1ADO NA PROX!MA SESSÃO
DEUBERATIVA ORDINARIA.

DSF 07 OI PAG 0263 E 0264.
06 OI 1999 (SF) SUBSEC. coaRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)

AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 002, DE
URGENCIA 'c).

07 OI 1999 (SF) PLENARJO (PLEN)
1000 INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ. 002,
DE URGENCIA 'c). .

07 OI 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 VOTAÇÃO APROVADO O RQ. 002, APOS USAR DA PALAVRA O
SEN LUDIO COELHO, DEVENDO A MATER1A SER INCLUlDA EM
ORDEM DO DIA DA SESSÃO DO DIA 12 DE JANEIRO DE 1999.
DSF 08 OI PAG 0335 E 0336.

07011999 (SF) SUBSEC. coaRD. LEGISLATIVA (SF) (SS<:;LS)
ENCAMINHADO AO GABINETE DO SEN SEBASTlAO ROCHA.

12 OI 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO DO SUBS1TI1JTIVO DO SENADO
AO PROJETO, DEPENDENDO DE PARECER DAS EMENDAS DE
PLENARJO (EM REGIME DE URGENCIA - ART. 336, 'c, DO
REGIMENTO INTERNO).

12011999 (SF) PLENARJO (PLEN)
PARECER ORAL 027 - PLEN, FAVORAVEL A EMENDA I:
PARCIALMENTE AS-DE N" 2, 3, 4, 7, 8 E 9, NA FORMA DE
SUBEMENDAS QUE APRESENTA; CONTRARIO AS DE N" 5, 6_ E 10: E
APRESENTANDO A EMENDA li-R, RELATOR SEN SEBASTlAO ROCHA.
EM SUBSTITUIÇÃO A CAS.

12 OI 1999 (SF) PLENARJCl (pLEN) _
REl1RAOO DA ORDEM DO DIA, DEVENDO RETORNAR NA SESSAO
DE AMANHÃ, DIA 13 DE JANEIRO.
DSF 13 OI PAG 1394 A 1407.

12 OI 1999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI, AS FLS. 213 A 217, NOTAS T,<,QInGRAFJCAS REFERENTE
AO PARECER DO SEN SEBASTIÃO ROCHA SOBRE A MATERlA.

13 OI 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO SUPLEMEI\'TAR. DO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO (EM REGIME DE URGENCIA,
ART. 336, 'c, DO REGIMENTO INTERNO).

13 OI 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 USAM DA PALAVRA OS SEN LUCIDIO PORTELLA, JOSE
EDUARDO DUTRA, EDISON LOBÃO E ORELATOR, SEN SEBASTIÃO
ROCHA.

13 OI 1999 (SF) PLENARJO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 012, DE AUTORIA DO SEN ROMEU
TIlMA E OUTROS, SOUcrrANDO A RETIRADA DA MATERIA DA
ORDEM DO DIA E SUA INCLUSÃO NA PAUTA DA SESSÃO DO DIA
21 DE JANEIRO DE 1999.
DSF 14 OI PAG 1446 A 1450.

21 OI 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNlCO
SUPLEMENTAR. DO SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO (EM
REGIME DE URGENCIA ART. 336, 'C', DO REGIMENTO INTERNO).

21 01 1999 (SF) PLENARlQ (PLEN}
1000 VOTAÇÃO APROVADO O SUBSnnrnvO, NOS TERMOS DO

PAllECER027,DE Im,E DO ADENDO DO RELATOR, . .
CONFORME o TEXTO CONSOLIDADO APRESENTADO. APOS USAREM
DAPALAVRAOSSENEDUARDOSUPUCY.LUClDJOPOIlTEllA,
SEIlAs11Áo ROCHA. EMILlA FERNANDES, JOSE FOGAÇA. AltTIJR
DA TAVOLAE ROMEUTIlMA-

2101 1999 (SF) MESA DIRETORA
1000 DESPACHO A COIR, PARA A UDAÇÃO FINAL

2101 1999 (SF) PLENAltIO (PLEN)
1000 LEIrURA PAIlECER 043 -COIR, OFERECENDO A REDAÇÃO
FINAL. RELATOIt SEN ItONALDO CUNHA UMA.

21 OI 1999 (SF) PLENAlUO (PLEN)
1000 VOTAÇÃO APROVAnA A UDAÇÃO FINAL. SEM DEBA1ES.

21011999 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF 22 OI PAO 1958 A 1970.

22 OI 1999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PROCEDIDA A REVISÃO DA REDAÇÃO FINAL

22 OI 1999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSClS)
ENCAMINIIADOA SSEXP. . 110/99

22 011999 Á CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OFICIO SFIN" .).:.Y...~

Oficio n° ~{} (SF)
Senhor Primeiro-Secretário,

Comunico a Vossa Excelência que o .Sena~o Fedet;l aprovou.
em revisão, nos lemos dó substilUlivo em anexo. o Projeto de 1:e1 da C",:,ara n 8. de 1991
(PL n° 3 657, de 1989, nessa·Casa), que "dispõe sobre a proteç~o e o.s direito'. das posso::;,

. . . s e redireciona o modelo asslstencJal em saude mental ,porradoras de tranStornOS pSlqUlcO

que ora encaminho, para apreciação dessa Casa.
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Em anexo, restituo um dos autógrafos do projeto o~ginário.

Senado Federal, em ~ ide~99

Senador Ronaldo Cunha Lima
Prirneiro-Secretâ.rio

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

PROJETO DE LEI N~ 3.736-A, DE 1997
( Do Senado Federal)

PLS N277/97

Dispõe sobre a identificação e publicação do estado de conservayão das rod?vias
federais. e dá outras providências; tendo parecer da Comlssao de Viaçao e
Transportes, pela rejeição.

SUMÁRIO

• Projeto inícial

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

...................................................................................................................

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

...................................................................................................................

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.
Parágrafo lÍnico. Sendo o projeto emendado. voltará à Casa

iniciadora. .

............................................................._-._-- _--- .

1\ - Na Comissão de Viação e Transportes:
termo de recebimento de emendas· 1997
termo de recebimento de emendas - 1999 (nova legislatura)
parecer do Relator
parecer da Comissão

•••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• H •••••••••••••••••••

o Congresso I"ac:ionnl decreta:

Art. J. As rodovias federais serão objeto de levantamentos. estudos e pesquisas.
a serem realizados pelo órgão administrativo competente. com 3. periodicidade de doze
meses. no mãximo. de modo a consrituir um cadastro da malha rodoVlària federal. mediante
o qual as rodovias possam ser classificadas em estados de consen'ação que abranjam.. no
mínimo. os níveIS exce:lente~ bom. regular e péssimo.

Parágrafo único. O resultado dos levantamentos e dos estudos e pesquisas
mencionAdos. bem coma a classificação das rodovias. serão publicados no Diário Oficial da
União, até quinze dias após SUA realização.

Ar!. 2· A reclassificação de uma rodovia, para um estado de conservação
superior àquele identificado no cadastro realizado no periodo anterior. somente poderá
ocorrer depois da realização dos serviços específicos de sua recuperação.

Art. 3· A execução dos levantamentos e os estudos e pesquisas mencionados no
art. 10 deverão ser iniciados no prazo máxtmo de cento e oitenta dias do inicio da vigência
desta Lei.

Ar!. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 5° Revogam·se as disposições em contràrio.

SenAdo Federal. em te" d~ outubro de 19q7

/~d#;7!
Sen3d.of~~1~" /hães )

Presidenre do Senado li eral .
t'

"LEGISL-\ÇÃO CITADA A...."EX.WA PELA
COORDE~AC.:i.O DE ESn:nOS LEGISLl.m'OS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

SINOPSE

IDEl-'TIFICAÇÃO
l-.1!M~R01'A ORIGE~I PLS (l(lúC7 1997 PROJETO DE LEI (SF,
ORGAO DE ORIGEM SENADO FEDERAL 05 05 1997
SE!'ADO PLS oú077 1997

AlITOR SENADOR \'ADlIR CAMPELO PTI3 DF
EME....'TA DISPÕE SOBRE A IDB'TIFICAÇAo E PUBLlCAÇAo DO ESTADO DE

CONSERVAÇAo DAS RODO\1AS FEDERAIS. E DA OUTRAS PRO\'IDENCL-I.S.
DESPACHO lN1CIAL

(SFl COM. CONSTITL1Ç.~O E n:STIÇA (ccn
L'LTIMA AçAo

RMCD REMETIDO.~ CAMARA DOS DEPL'TADOS
13 10 199- (SFl MESA DIRETORA

DESPACHO A CA.\t'oRA DOS DEPLTADOS
DSF 14 lO PAG1I-:Q~ E :!li93

ENCAMI~1J.ADOA
ISFI SL13SECRETARIA DO EN'EDIB.'TE (SF)(SSEXPI E.'IA 13 10 1997

'fRA.\lITAçAo
0303199- (SF' PROTOCOLO LEGISLATI\'O (SFlIPLEGI

ESTE PROCESSO CO:-''TE~I 03 (fRES, FOLHAS l-.1:~lERADAS E
RUBRICADAS

05 OS 19CJ- (SFI Pl.E>:ARlO 1'PLD.-,
LEm'RA

os 05 19(j; (SFI t>.1ESA DIRETORA
DESPACHO A CCI (DEClSÀO TER1..1INATtVAl. ONDE PODERA RECEBER
E.\1El-'DAS. APOS Pú13LICADO E DlSTRlBUIDO E.\1 AVULSOS. PELO
PELO PRAZO DE 03 (cr.-:COJ DIAS D'TEIS
DSF u6 os PAG 90!9

la31997 (SF' CO~1 COSSTITl.1çAo E n.:STIÇA ICClJ
ENCERR.'u\1El'.'TO PR.-\.ZO SEM APRESE!'<TAÇAo DE E.'vIEl-'DAS

la3 1997 ISFl COM CONSTITl.1ÇAo eJVSTlçA (Ccn
RELATOR SEN JOSE FOGAÇA

10 071997 (SFl COM CONSITJ1.,1ÇAo E msnçA ICCJI
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTA.'IDO A MATERiA EM COl'.'DIÇÕES DE
SER INCLUlDA J'A PAL'TA DE REu1<lÃO DA COMlSS.~O.

lO 091997 (SFl COM CONSTlTL1ÇÃO E mSTIçA (CCI)
A...."EX.ADO AO PROCESSADO PARECER DA COMISSÃO PELA APROVAÇAo
DA !'-WIERlA. COM A E.\lE},'DA 01 - CCl

19091997 (SFI SERv1ÇO DE APOIO COMISSÕES PERMA....'El'<'TES
RECEBIDO l'.'ES1E ORGAo. EM J9 DE S~\IBRO DE 1997

19091997 (SFl SUBSEC COORO LEGISLATIVA (SF) (SSCLSl
1700 RECEBIDO l'<'ESTE ORGÃO. EM 19 DE SETEMBRO DE 1997

OI 10 1997 (SFl PLENA.RIO (PUK) .
LEITURA PAREGER 551 - CCJ
DSF 0110 PAG 20390 A 10593

0110 1997 (SFl PLENARlO (PUN,
LEm'RA OF :!2J. DO PRESIDENTE DA CCl. COMIINlCM'DO A
APROVAÇAo DO PROJETO. EM REUl'<1ÀO DE la DE SETE.\IBRO DE
1997. SE!'<'DO ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCo) DIAS UlEIS PARA
P.-.'TERPOSlçAo DE RECl.'RSO. POR L'M DECIMO DA COMPOSiÇÃO DA
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CASA. PARA OliE A MAlERIA SEJA APP.ECIADA PELO PLENARlO
,DSFQ,2 to PAG 20:598

n~ 10 199' ISf) SUBSEC COORD. LEGISLATIVA 15f) (SSCLS,
PRAZO PAR.A l:'-TEP.POSICÃO DE RECL"RSO "; 10 A09 \O 9

lO 10 199- ISf) Sl,BSEC COORD LEGISLATIVA ,5F, ,SSCLSl
A.NEXEI. AS n! lo. TE:-'"TO m:AL APRO"ADO E RE\lSADO
PELASGM

13 10 199; ,Sf) PLENARlO I1'LE:<,
COML"'lCAÇÃO PRESIDESCIA TERMISO PRAZO SE~l l:'-JERPOSICÃO DE
RECL1'.SO PRE\15TO NO ART "I PARAG?AFO TERCEIRO. DO

l; 10 1:;;a:~~~~~~PL"TADOSCOMOOF/SFS"O}3!"1

OficIO n' 1013 (SFI

Senhor Primelro-Secre!ario.

EncamInho a \"assa ExcelénCla. a fun de ser submendo a re\isão
da Câmara dos Deputados. nos teImOS do ano éS da Consntu,ção Federal. o ProJeIo de LeI
do Senado nO. 77. de 1997. ~onstante àos autografas em anexo. que "dispõe sobre :!

1dentlficação r: pubhcaç::io do estado àe conservação das rodo\ias federaís. e dá outras
. pro\ldêncI3s",

Senado Federal. em 1 {,. de outubro de 1997

----. \ .(\ Q
.~&-Y 5U _L.-)~'--".:.--j\

Senador Joel ôe Hollanda
Primeiro-Secretário, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado L1>iraran Aguiar
PrimelIo-Secretário da Câmara dos Deputados

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.736/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da

CAmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura • e

divulgaçAo na Ordem do Dia das Comissões • de prazo para

apresentação de emendas, a partir de 31/10/97, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em ]0 de novembro de 1997

~\, --.;:s
Ruy Omar Prudéncio da Silva

Secretário

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.736/97

Nos termos do art. 119, caput, I, ele o art. 166 do Regim'ento

Interno da Cãmara dos Deputados, o Sr. Presidente tleterminou a

abertura· e divulgaçAo na Ordem do Dia das Comissões • de prazo

para aprelentaçlio de emendas, a partir de 09/03/99, por cinco

lfiliíeS. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissio, em 16 de março de 1999

ÇQMJBSÃQ DE ,,"CÃO E TRANSPORTES

I· RELATÓRIO

Em exame nesta Comísslo encontra·se o Projeto de Lei n° 3.736, de
1997, oriundo do Selllldo Federal, que tem por finalidade dispor sobre a identificaçlo e

publicação do estado de conservação das rodovias federals. De acordo com a propositura.

levantamentos. estudos e pesquisas devem ser realizados pelo órgão administrativo

competente com a finalidade de constituir um cadastro da malba rodoviária, no qual as

rodovias sejam classificadas, por seu estado de conservação, em uma das seguintes

categorias; excelente. bom, regular e péssimo. O resultado desse trabalho, dispõe o projeto,

deve ser publicado no Diário Oficial da União.

Prevê ainda, a iniciativa, que o citado cadastro seja atua1izado
anualmente, mediante a realização de novos levantamentos e pesquisas. Outrossim, que a

reclassificação de uma rodovia para categoria superior esteja condicionada ao cmnprimento

de obm para sua recuperação.

Finalmente. o projeto fixa que a execução dos levantamentos, estudos
e pesquisas ali previstos devem ser iniciados no praz.o maximo de 180 dias após a data de

publicação da nova lei.

Esgotado o prazo regimental mo foram apresentadas emendas à

iniciativa.

11· VOTO DO RELATOR

Não obstante a boa intenção do legislador, parece·nos carecer de

sentido a proposta que chega para análise deste corpo têcnico.

Com efeito. está-se pretendeodo adenttllr as atribuições do órgão

rodoviário federal. impor·lhe uma Sistemática de classificação das rodovias, dar·lhe prazo

para publicação de relatórios, todas medidas, enfim, que subestimam e ignoram o trabalho

desenvolvido naquela organização pública.
O DNER., bom que se ,saiba, promove estudos e levaritamentos da

malha rodoviária com regularidade. tendo scus próprios parâmetros de qualificação do estado

dos pavimentos e das sinal~iles. É tarefa, diga-se, basilar do órgio, ou MO teria condições

de desimcumbir·se do planejamento e da execução de serviços que lhe silo peninentes.

Verdade que os resultados dessas avaliações rotineiras silo mais

voltadas para o corpo tecruco da instituição do que parn o "consumo e:aerno". Nada de

errado bà nisso, todavia, porquanto dar ampla publicidade a estudos e levanwnentos

teenicos, repletos de termmologia e conceitos próprios. berroeticos. sena providência de

pouca utilidade para a absoluta maioria dos usuários das estradas, como wnbém seria, por

motivo oposto. a oferta de uma classificação generica das rodovias, Qual o substrato desse

ripo de informação? Seria ela válida para a programação de um roteiro de viagem, para que

haja maior ou menor cautela no cumprimento do trajeto? Possivelmente, MO. Primeiro,
porque bà outros fatores a se considerar: quilometragem, pontos intermediários de interesse,

topografia do trajeto, disponibilidade de serviços ao longo da rodovia, incursões em áreas
urbanas, etc. Segundo. porque a classificação dada a uma estrada pode encerrar,

simplesmente,'a media de diferentes estados de conservação dos trecbos analisados. Não há,

por exemplo, garantia de que jnexl5!a porção da rodovia em mau estado mesmo que esta

venha a ser classificada como boa.

O que se toma indispensável, sob qualquer circunstância, é a

pennanente atualização da sinalização viaria. Esta, sim. poderá evitar a ocorrência de

;u:identes e os danos provocados nos veiculos pelas precãrias condições do pavimento. Ou

seja, de nada adianta se ter ciênCIa de que uma rodovia estil qualificada como regular ou

péssima se mo se tem á disposição 'a sinalização devida em cada ponto "negro" do percurso.

Quanto á pubhcação da classificação rodoviária e dos estudos e

levanwnentos no Diário Oficial da União, receamos que seja medida inàcua para a
consecução dos objetivos propalados pelo autor da proposta. Haveremos de convir que esse

periódico está longe de constituir a melhor fonte de consulta para os usuários das estradas.

Em verdade, a maioria da população MO sabe nem como adquiri-lo. Eru contrapartida,

existem publicações tradicionais. conhecidas dos condutores e dos empresários de transpone.

que execuwn. anualmente, uma avaliação bastante razoável das condições da malba
rodoviaria. lmponante se notar que tais publicações MO resttingem sua análiFe ás rodoVlas

federais, aspecto essencial em se considerando qIie o condutor pode. naturalmente, querer se

utilizar de rodo\ias estaduals ou municipais.

Finalmente. cumpre que se faça uma observação no tocante à

realização dos estudos e levanwnentos exigidos pelo projeto; eles têm um custo expressivo.

Tanto, que a última anàlise exaustiva realizada pelo DNER foi em 1996. De lá para cá, a

bale de infmmaçães tem sido atualizada e enriquecida, quinzenalmente ate. pelas avaliações

dos Diltritos e Residências. Um trabalho de maior Iolego, capaz de mellSUTar de forma
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objetiva e ponnenorizada cada segmento das rodovias federais. será possivel, tem-se essa

infonnação, nos próximos quatro anos. em virtude de acordo de financiamento celebrado
com o Banco Mundial. Enfim, o que se torna evidente é que tal incumbência. com o nível de

detalhamento exigido. depende menos de disposíção legal que obrigue a sua realização do

que de recursos que a tomem Vláve1.
Ante todo o exposto, voto pela rejeição do Projeto de Lei n' 3.736,

de 1997.

Sala da Contissão, em _., de :; \ .

-\i

Relator

111 - PARECER DA COMISSÃO

de 1999.

LEIA-SE:

PROJETO DE LEI N" 3.009, DE 1997
(Da SENADO FEDERAL1

PLS N" 59/96

Estabelece a obrigatoriedade da inclus&o de eclusas e de equipamentos e
procedimentos de proteçlo à fauna aquática dos cursos dágua, quando da
conatruçao de barragens.

(AS COMISSOES DE iUNAS E ENERGIA; DE DEFESA Da CONSUMIDOR, MEIO
lIMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)
- ART. 24, II)

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr. presidente:)

ONDE SE U:

A Comissão de Viação e Transportes. em reunião ordinária
realizada hoje, rejenou unanimemente o Projeto de Lei nO 3.736/97. nos termos do
parecer do reiator, Deputado Antãnio Geraldo.

Estiveram presentes os tleguintes Deputados:
Marcelo Teixeira - Presidente, Mário Negromonte e Chico

da Princesa - Vice-Presidentes, Antãnio Geraldo. Eliseu Resende, Igor Avelino,
IIdefonço Cordeiro, João Ribeiro, Lael Varella, Albérico Filho, Alberto Mourão.
Domiciano Cabral, Edinho Araújo, Glycon Terra Pinto, Aloízio Santos, João Henrique,
Chiquinho Fenosa, Ricarte de Freitas, Roberto Rocha, Romeu Queiroz, Catlos
Santana, Luiz Sérgio, Philemon Rodriques, Airton Cascavel, João Tola, José Chaves, •
Paulo de Almeida. Duílio Pisaneschi, Neuton Lima. Wanderley Martins. Pedro Chaves,
José Borba, Paulo Braga, Osvaldo Reis. Coronel Garcia, Dr. Helena, Almeida de
Jesus, João Magno e De Velasco.

.,
Sala ~a\Comissão.. em 14 d

, putado~CELOTEIXEIRAG Presidente

ERRA-rG1S
(Republica-Be em virtude de novo despacho do Sr. Presidente:)

ONDE SE LE:

PROJETO DE LEI N2 288, DE 1999
(DO SR. CONFOCIO MOURA)

Proibe o trote de calouros nas Instituições de Ensino Superior.

(A OOMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

LEIA-SE:

PROJETO DE LEI N2 288, DE 1999
(DO SR. CONFOCIO MOURA)

Proíbe o trote de calouros nas Instituições de Ensino Superior.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 1.023, DE 1995)

ERRATA

(Republica.-se tlJ1 virtude de novo despacho do Sr .. Presidente:)

ONDE SE L2:

PROJETO DE LEI N" 3.009, DE 1997
(DO SENADO FEDERAL)

PLS N" 59/96

Estabelece a obrigatoriedade da inclusao de eclusas e de equipamentos e
procedimentos de proteç:lo à fauna. aquática dos cursos dágua, quando da
construç&o de barrage.ns.

(AS COHISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO lIMBIENTE E MINORIAS: E DE
. ,CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE HEDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

PROJETO DE LEI NQ 3. 745-C, DE 1993

SUBSTITUTIVO 00 SENADO AO PROJETO DE LEI NQ 3.745-B, DE 1993, que
IIdispõe sobre a vacinação contra a febre aftosa, altera o Regulamento do
Serviço de Defesa Animal, aprovado pelo Decreto n2 24.548, de 3 de julho
de 1934, e a Lei n Q 569, de 21 de dezMlbro de 1948, e dá outras
provid~ncias"•

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO lIMBIENTE E MINORIAS; DE
AGRICULTURA E POL!TlCA RURAL: DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART. 54): E DE
CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54))

LEIA-SE:

PROJETO DE ~EI N2 3.745-C, DE 1993

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N" 3.745-B, DE 1993, que
"dispõe sobre a vacinaç!o contra a febre aftosa., altera o Regulamento do
Serviço de Defesa Animal, aprovado pelo Decreto n2 24.5.48, de 3 de julho
de 1934, e a Lei n2 569, de 21 de de.zembro de 1948, e dá outras
providências" •

lAS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO lIMBIENTE E MINORIAS: DE
AGRICULTURA E POL!TICA RURAL; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REOAÇAO)

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr. Presidente:)

ONDE SE L2:

PROJETO DE LEI NQ 4.507, DE 1998
(DO SR. PAULO PAIM)

Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei n2 8.036, de 11 de maio de 1990, que
"dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras
providincias", para permitir o saque do saldo da conta vinculada para
fins de aquisição de terreno para construç!o da casa própria.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N" 3.773, DE 1997)

LEIA-SE:

PROJETO DE LEI NR 4.507, DE 1998
(DO SR. PAULO PAIM)

Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nR 8.036, de 11 de maio de 1990, que
"dispOe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras
providi.ncias", para. pe.rmitir o saque do· saldo da conta vinculada para
fins de aquisiç:lo de terreno para construç!o da casa própria.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE AOMINISTRAÇl\O E SERVIÇO PUBLICO: DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (Ml':RITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E
DE REDAÇl\O (ART. 54) - ART. 24, II)

ERRATA

(.Republica-se em' virtude de novo despacho do Sr. Presidente:)

ONDE SE L~:

PROJETO DE LEI N" 4.611, DE 1998
(DO SENADO FEDERAL)

PLS N" 31/98

Dá nova redação ao § 22 do art. lS da Le.i n2 4..320, de 17 de. março de.
1964, que I!statui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboraç:lo e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios
e do Distrito Federal.
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(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

LEIA-SE:

PROJETO DE LEI NQ 4.611, DE 1998
(DO SENADO FEDERAL)

PLS NS! 31/98
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Dá nova redação ao § 22 do art. 15 da Lei n2 4.320, de 17 de março de
1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios
e do Distrito Federal.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO)

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do·sr. Presidente:)

ONDE SE LJ;::

PROJETO DE L\I NS! 4.630, DE 1998
(DA SRA. MARIA ELVIRA)

Torna obrigatôria a implantação de escadas para peixes em barragens
construídas em cursos d'água de domínio da União.

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO dMBIENTE E MINORIAS; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

LEIA-SE:

PROJETO DE LEI N2 4.630, DE 1998
(DA SRA. MARIA ELVIRA)

Torna obrigatória a implantação de escadas para peixes em barragens
construídas em cursos d'água de domínio da União.

(AS COMISSOES DE MINAS E ENERGIA; DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) ART."
24, lI)

ERRATA

(Repub1ica-se em virtude de novo despacho do Sr. Presidente:)

ONDE SE LJ;:;

PROJETO DE LEI NQ 4.610, DE 1998
(DO SENADO FEDERAL)

PLS N2 149/97

Define os crimes resultantes de discriminação genética.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)
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LEIA-SE:
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PROJETO DE LEI N2 4.610, DE 1998
(DO SENADO FEDERAL)

PLS N2 149/97

Abril de 1999

Define os crimes resultantes de discriminação genética.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAH1LIA;
JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

E R R A T A

E DE CONSTITUIÇAO E

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr. Presidente:)

ONDE SE LE:

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO NQ 2, DE 1995
(DO SR. ROBERTO MAGALHAES E OUTROS)

Dá nova redação ao artigo 62 da Constituição Federal.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

LEIA-SE:

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N2 2, DE 1995
(DO SR. ROBERTO MAGALHAES E OUTROS)

Dá nova redação ao artigo 62 da Constituição Federal.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO NQ 472, DE 199

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr. Presidente:)

ONDE SE L~:

PROJETO DE LEI N2 4.344, DE 1998
(DO SENADO FEDERAL)

PLS N2 146/97 '

DispOe sobre a coleta e disposição final de baterias usadas de telefones
celulares, e dá ou-tras providências."

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COM~RCIO; DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

LEIA-SE:

PROJETO DE LEI N2 4.344, DE 1998
(DO SENADO FEDERAL)

PLS N2 146/97

Dispõe sobre a coleta e.disposição final de baterias usadas de telefones
celulares, e dá outras~r~vidências.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COM~RCIO; DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAH1LIA; DE DEFESA DO CONS~IDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE
CONSTITUIÇ!O E JUSTIÇA E DE REDAÇAO.(ART. 54) - ART. 24, 11)



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra ao Sr. Deputado Francistônio
Pinto. ..

O SR. FRANCISTÔNIO PINTO (PMDB 
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr" "Presi
dente, Sras..e Srs. Deputados, poucos setores da
economia têm sido afetados pelas transformações
do mundo atual como o turismo. Mudanças se re
fletem inicialmente no próprio enfoque a ele confe
rido. Antes um privilégio restrito a elites endinhei
radas, as atividades turísticas respondem hoje por
quinhão ponderável dos sonhos - e dos gastos 
de consumo de-parcela sempre crescente da po
pulação mundial.

De forma mais concreta,... as mudanças se
traduzem em números impressioijantes. Com efei
to, estimativas da Organização Mundial de Turis
mo dão conta de que a renda bruta anual do setor
alcança nada menos do que 3,6 trilhões de dóla
res, levando à criação de 256 milhões de empre
gos diretos e indiretos em todo o Planeta, aproxi
madamente 11 % da força de trabalho global. Pre
vê-se que o faturamento do setor atingirá fantásti
cos 7 trilhões no ano de 2005, reunido uma força
de trabalho superior a 350 milhões de pessoas, re
sultado de um movimento de mais de 700 milhões
de turistas internacionais e mais de 7 bilhões de
turistas domésticos em todo o mundo. Não por
acaso, Sr. Presidente, já se fala da indústria de
viagens e turismo comparável, sob todos os as
pectos, às indústrias tradicionais, como a eletroe
letrônica, a automobilística e a de petróleo.

Estes números são particularmente significa
tivos para o Brasil, especialmente agora, quando
nos defrontamos com a premente necessidade de
geração de empregos. Deve-se observar, de um
lado, que nosso País é dotado, como poucos no
mundo, de uma vocação natural para o turismo.
De fato, nossa terra reúne um raro conjunto de
atrativos em que se combinam a natureza exube
rante, o clima sempre ameno, a ausência de vulcões,
terremotos e outros flagelos e um povo gentil e
acolhedor.

Nunca é demais lembrar, aliás, que o turismo
é um dos poucos setores econômicos em que os re
cursos naturais são fator determinante na definição
de vantagens comparativas. De outra parte, trata-se
de atividade apropriada para nações em desenvolvi
mento, uma vez que a formação de infra-estrutura
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O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Finda turística demanda investimentos menores e de retor-
a leitura do expediente, passa-se ao no mais rápido que os necessários para a constru

ção de uma base industrial.
Apesar de todos os nosso dons, entretanto, há

muito a ser feito para que o Brasil firme-se como p0
tência turística mundial. É verdade que o número de
visitantes estrangeiros tem crescido, passando de
1,6 milhões em 1993 para cerca de 3,8 milhões em
1998, responsáveis pelo ingresso de 3 bilhões de
dólares na balança de serviços. Não há dúvida, no
entanto, de que deveríamos esperar por cifras muito
mais significativas. Basta notar que, há cinco anos,
nosso belo País figurava como destino de não mais
que modestíssimos 0,3% do total de viagens interna
cionais!

Este ponto é especialmente verdadeiro se nos
lembrarmos que o chamado Turismo do Sol repre
senta uma das vertentes mais promissoras no âmbi
to da indústria do turismo. Estima-se que só este
segmento movimente 700 bilhões de dólares por
ano, montante gerado por 500 milhões de pessoas à
busca de férias em locais ensolarados. Enquanto
isso, temos no Brasil mais de 7.300 quilômetros de
litoral, com altíssimo índice de insolação. Na verda
de, praias e sol são produtos valiosos prontamente
disponíveis para o Brasil, com demanda em contrnuo
e elevado crescimento.

Nesse particular, Sr. Presidente, poucos lu
gares poderão se comparar à Costa do Descobri
mento, no litoral sul da Bahia, região onde se mes
clam a natureza e a história. Praias, enseadas,
baías, falésias, rios e riachos, contornados pelo
verde dos manguezais, dos coqueiros e da Mata
Atlântica, formam como que uma atmosfera mági
ca a encantar os turistas de hoje, do mesmo modo
que extasiaram os navegantes portugueses que lá
aportaram em 1500. Das praias de Mucuri, Nova
Viçosa, passando pelo Parque de Abrolhos, em
Caravelas, chegando à Barra do Rio Caí, no Muni
cípio de Prado, atravessando o Parque Nacional
de Monte Pascoal,' Caraíva, Trancoso, Arraial d'A-1!""
juda, Porto Seguro, Coroa Vermelha e pela foz do
Rio João de Tiba, em Santa Cruz de Cabrália, os
visitantes sentem-se literalmente redescobrindo o
Brasil.

Porto Seguro é um capítulo à parte nessa co
letânea de maravilhas. Monumento Nacional de
1973, primeiro núcleo populacional do País, além de
reapresentar o próprio ato da descoberta, a cidade
desempenhou papel importante nos primeiros anos
de colonização. O sítio histórico da Cidade Alta reve
la-nos os sinais dos albores de nossa Pátria, como o
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Marco do Descobrimento e a Igreja Nossa Senhora jeto de lei. Depois de estudá-lo, deixo registrado que
--ea-Pena,eoRstruída em 1535-peIEHIenat.áriEHIa-Ga----apresentarei- emeRdas, -a- fim de que tenhamos um
pitania Pero de Campos Tourinho. projeto mais aperfeiçoado.

Além dos monumentos históricos, a cidade Em um primeiro ponto, trato do controle de
oferece completa infra-estrutura turística, incluindo custos, cujo tema ~ão é .contempla~o no proje~o,
restaurantes e hotéis premiados internacionalmente, apenas o controle financeiro. O Brasil precisa nao
diversas agências bancárias e um aeroporto interna- apenas equilibrar suas contas, mas saber se os in-
ciona!. Para atender ao fluxo cada vez maior de tu- vestimentos estão sendo bem aplicados. Quanto
ristas, em número muito superior ao da população custa um aluno na escola? Quanto custa um pacien-
fixa de Porto Seguro, várias obras vêm sendo reali- te no hospital? Infelizmente não temos cQr'ltro1e eco-
zadas pelo Governo do Estado com recursos pró- nômico desses aspectos. Precisamos disso.
prios e operações de crédito no âmbito do Programa Outra emenda importante que apresentarei re-
de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR -, gulamenta os requisitos para a designação dos
investimento este da ordem de 159 milhões de reais, membros dos tribunais de contas, que em todo o
visando a novo sistema de abastecimento de água e País têm sido usados como instrumentos políticos e
a um sistema de esgotamento sanitário em Trancoso não técnicos. A emenda pretende que os tribunais
e Arraial d'Ajuda. Na área de saúde um moderníssi- passem de fato a ser auditores das contas dos go-
mo hospital está em fase de conclusão. Estradas es- vernos, nos três níveis.
tão sendo abertas e um centro de convenção está V.ou apresentar emenda criando a responsabi-
sendo construído, bem como as obras de ampliação Iidade'solidária. Hoje os governantes são responsá-
do Aeroporto Internacional já estão sendo iniciadas. veis apenas pelos seus atos diretos, não pelos atos

Apesar de todas essas potencialidades .e de de que participam. Eles precisam ser responsabiliza-
todo o trabalho já realizado, muito ainda resta por fa- dos também por atos de suas gestões, aos quais
zero A celebração do quinto centenário do Descobri- não estão diretamente associados. Por quê? Para
mento, daqui a pouco mais de um ano, concentrará que tenham mais cuidado na execução do orçamen-
em Porto Seguro as atenções de todo .0 País. Deve to de suas administrações.
esperar-se, em conseqüência, enorme movimento Outra emenda que vou oferecer cria limites
turístico para a cidade e arredores, maior mesmo para que se. mexam nos orçamentos, que, como to-
que o verificado até hoje. dos sabemos, hoje são obras de ficção: mexem-se

A perspectiva desse momento tão importante neles de todos as formas. Essa emenda é de vital
para o Brasil exige que as autoridades responsáveis importância para que o Orçamento, aprovado por
pelo turismo olhem com extrema atenção para Porto esta Casa, seja executado pelo Governo Federal.
Seguro. As comemorações dos 500 anos do desco- Também vou apresentar emenda acabando
brimento serão o instante em que olharemos para o com a facilidade de o Governo Federal - que é uma
passado, analisare",!os o presente e nos preparare- distorção - alterar o Orçamento por meio de medida
mos para o futuro. E absolutamente necessário, Sr. provisória. Se o Presidente da República quiser mo-
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que o cenário dificá-Io, que seja mediante projeto de lei.
de festa.~ão grandioso esteja à altura da importância Trato também da terceirização, utilizada pelos
da ocaslao. governantes para contratar. Os gastos relativos a ela

Era o que tinha a dizer. não entram na conta de despesas de pessoal e, sim,
O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Sem revi- de custeio. É importante resolvermos esse proble-

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- ma, inserindo a terceirização na conta de sua atribui-
tados, uso mais uma vez este microfone pa~a tratar ção, despesas de pessoal, em outras despesas de
de tema de grande relevância: o projeto de lei de pessoal, como se faz nos Estados Unidos. Se assim
responsabilidade fiscal, enviado a esta Casa pelo não procedermos, a Lei Camata será obra de ficção.
Governo Federal. Enfim o Brasil poderá ter controle A última emenda diz respeito aos gastos com
sobre as irresponsabilidades cometidas pelos gover- publicidade e propaganda. Atualmente existe uma
nantes, nos três níveis - federal, estadual e munici- orgia de gastos com publicidade, em todos os níveis
pal-, nos últimos anos. do Poder Executivo. Os governos utilizam essa con-

Tive oportunidade de participar de reunião no ta, suas agências de publicidade, para fazer campa-
Ministério do Orçamento e Gestão, juntamente com nha política, não gastando o dinheiro público em uti-
o Lrder do meu partido, quando tratamos desse pro- Iidade pública. Além disso, há os editais de licitação.
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Precisamos acabar com esses gastos abusi- passassem a ser contribuintes do INSS, certamente
vos. Por exemplo, o Governo do-Estado do Rio de teríamos de rever o regime jurídico pelo qual ele
Janeiro gastou, nos últimos dois anos da gestão está servindo, se estatutário ou celetistá.
passada, 200 milhões de reais em publicidade e o Neste momento, em todos os Estados, estão
Governo Federal gastará este ano, aproximadamen- debruçados sobre a presente lei o Ministério Públi-
te, 400 milhões de reais. São gastos para fazer polí- co, os Tribunais de Contas, as Assembléias e as
tica e não para deixar a população bem informada. Câmaras Municipais. A indefinição e o medo evi-

Essa emenda é de vital importância, pois res- dentemente são muito grandes, até porque o que
tringe os gastos com propaganda e publicidade que farão os Municípios - repito - com menos de mil
tenham objetivo de utilidade pública, cumprindo os funcionários? Irão extinguir os seus fundos? Onde
editais como manda a lei. um Município pequeno alocará esse recurso? Sim-

Eram as minhas considerações, Sr. Presidente. plesmente passará para o INSS, como troca de
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS. contribuição? Ou, quem sabe, poderá o Executivo

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e municipal utilizá-lo em outra despesa? O impasse
Srs. Deputados, são extremamente preocupantes está cada vez maior, e se aproxima a data determi-
as determinações da Lei Federal n1l 9.717, de.27 de nada pela portaria.
novembro de 1998, assim como da Portaria nll Por isso, Sr. Presidente, quero solicitar ao Mi-
4.992, de 1999, editada pelo Ministério da Previ- nistério da Previdência que busque com a maior ra-
dência Social, que determina regras para que os pidez possível uma regra de transição. Porque se
Fundos de Previdência dos Municípios fiquem ex- isso não ocorrer, teremos situações impossíveis de
tintos a partir dessa data e passem a recolher os serem disciplinadas. Evidentemente, as medidas ju-
recursos, para fins de aposentadoria, diretamente diciais por parte dos Estados e Municípios se acu-
a0 INSS. mularão em nossos tribunais, dando um trabalho

Sem dúvida, a intenção do Governo Federal é muito grande.
levar todo servidor municipal para o Regime Geral Concluo, pedindo ao Governo Federal, .mais
da Previdência. A medida, inclusive, vem afetar até especificamente ao Ministério da Previdência, a ela-
Casas Legislativas que possuem cargos comissiona- boração de uma regra de transição que venha disci-
dos e que são ligadas ao regime de previdência do plinar a intenção do legislador e a capacidade:do ad-
Estado. Essa situação tem gerado inúmeras discus- ministrador fazer valer as regras de lei.
sões sobre o assunto, e a falta de uma definição, de Era o que tinha a dizer.
um caminho concreto dessa portaria, me leva a tran- O SR. RICARDO NORONHA (PMDB - DF.
qüilizar diversos administradores tanto no âmbito Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
municipal como estadual. Srs. Deputados, hoje, uma surpresa! Diante das difi-

Sr. Presidente, um Município que não possui culdades por que passa o nosso País, no tocante à
mil contribuintes no seu fundo de Previdência será liberação de verbas, principalmente na área social, o
fo(çado a extinguir esse fundo e não estará entre Presidente da República anunciou cortes na área so-
aqueles que precisam, evidentemente, contribuir cial e, depois, voltou atrás. E nós, Parlamentares, às
para o INSS. É o primeiro impasse. vezes nos encontramos na difícil missão de ter que

Segundo impasse: as Assembléias Legislati- aumentar impostos.
vas que têm cargos comissionados deixarão de ter Não obstante a tudo isso, hoje, ao abrir a re-
os funcionários no regime de previdência, como eu vista ISTOÉ, deparei-me com uma denúncia que
disse, mas, na condição de empregador, deverão fa- está sendo levada ao Ministério Público com rela-
zer o recolhimento da parte do patrão e ainda cobrar ção a irregularidades no Governo do Sr. Cristovam
do servidor a contribuição respectiva. Buarque no tocante a gasto com verbas de publici-

É difícil entender, muito embora se saiba que dade.
a atual legislação deve trazer uma modificação refe- Lendo a matéria, um espanto: foram gastos,
rente à escolha do regime jurídico único ou do regi- com duas empresas - uma, inclusive, segundo a
me celetista para o servidor. Procurei aprofundar-me matéria, parece ser fantasma - nada mais, nada me-
no assunto e confesso, Sr. Presidente, que não con- nos do que 1 milhão e 900 mil reais para executar
segui definir uma linha na qual devem caminhar o um trabalho de estratégia de marketing que sequer
Governo Federal e o Ministério da Previdência. Se o foi concluído. Não existe vestígio nem prova de que
interesse fosse fazer com que todos os servidores a obra contratada pelo dito Governo Democrático e
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P.opular tenha sido concluída ou feita: só a nota fis
cal. E da nota fiscal, segundo a revista, consta um
endereço de Cotia, cidade do Estado de São Paulo,
mas não existe número. O endereço que mais se
aproxima do registrado é de um~ residência onde os
moradores desconhecem a empresa e seus sócios.
Fico a me perguntar: o que nós, representantes de
Brasília nesta Câmara, e os demais políticos, nobres
pares de outros Estados, estamos fazendo contra
um Governo que pega o dinheiro do povo, tirado do
bolso do trabalhador que é obrigado a pagar seus
impostos, e gasta 1 milhão e 900 mil com uma firma
que não existe, para fazer um trabalho de estratégia
de marketing?

Sr. Presidente, tenho, no meu carro - e vou
deixar à disposição dos Deputados -, prova de
que também foram gastos milhões, pelo Governo
do PT, em chaveiros, copos de papel, porta-copos
para cerveja e uísque para os eleitores do Distrito
Federal.

Desse jeito fica difícil fazer política séria, numa
cidade que já carrega o ônus de ser a capital admi
nistrativa do Brasil, onde todos os olhos, todos os
ouvidos, estão voltados pêra cá para criticar, para fa
lar mal dos políticos de Brasília e de todo o Brasil,
enfim, para denegrir a imagem da Capital da Repú
blica.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o dis
curso é muito bonito, mas a prática, infelizmente, é
totalmente avessa ao que o slogan "Honestamente
Cristovam", como foi intitulada a campanha do Pro
fessor Cristovam Buarque, pregou. Sinceramente,
assim fica difícil!

Quando o atual Governo assumiu o Palácio do
Buriti, meus caros pares, todas as Secretarias se de
pararam com um rombo de 30 milhões de reais, e
ninguém sabe até hoje onde está esse dinheiro. Que
Governo é esse? É fácil usar este microfone e dizer
que.é o Governo do PT, dos trabalhadores. Mas que
trabalhadores são esses que eles estão repre
sentando?

, Eu, como representante do PMDB, como jor
nalista e radialista que sou, estou usando este mi
crofone para fazer um desabafo, para mostrar a
minha indignação, como cidadão brasiliense, ao
abrir o jornal, a revista e ver que as coisas aconte
cem, e as medidas, infelizmente, aqui não são to-
m~~. .

Passo esses chaveiros aos colegas. Mas onde
está a turma do PT? Estão aqui os chaveiros patroci
nados pelo Governo Democrático e Popular.

o SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Nobre
Deputado Ricardo Noronha, gostaria que V. Ex·
atendesse ao Regimento.

O SR. RICARDO NORONHA - Pois não, Sr.
Presidente. Gostaria apenas de registrar a minha in
dignação, a minha insatisfação com relação ao Go
verno passado e pedir a V. Ex!! que meu pronuncia
mento seja divulgado nos meios de comunicação
desta Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. AUGUSTO FRANCO (PSDB - SE. Pro

nUlJcia Qseguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, é com grande pesar que me dirijo
a V. ExA nesta data, somando-me aos nossos con
terrâneos, para transmitir-lhe o desespero do povo
da Regíão Nordeste.

Nestas últimas semanas, saques a supermer
cados ócorreram em Porto da Folha, no nosso Esta
do, Sergipe, dando mostras de que as frentes de tra
balho já são insuficientes para atender ao povo fa
minto daquela região.

Para tornar ainda pior essa situação de cala
midad~ pública, fomos informados pelo Instituto Na
cional de Pesquisas Espaciais de que não há previ
são de chuvas na microrregião do sertão de Sergipe
e de AI~goas para os próximos quinze dias. Mais
uma vez, vemos a agonia de um povo, causada pelo
descaso das autoridades responsáveis.

As primeiras notícias sobre a seca na região
datam.de 1582, quando o Padre Fernão Cardim rela
tou a migração de índios cariri para o litoral durante
uma longa estiagem. A pior seca do século XIX ocor
reu por volta de 1878, quando cerca de 500 mil pes
soas ·emigraram. José do Patrocínio, famoso aboli
cionista, foi encarregado do relato da grave situação
à Corte.

Pesquisas indicam que a seca é um fenômeno
cíclico razoavelmente previsível. A cada 25 anos há
grande seca de cinco anos. A cada dez anos há
seca intermediária de dois anos. E a cada cinco
anos há seca de um ano. Tem sido assim ao longo
deste século.

Por fim, parece que os representantes do so
frido povo nordestino esqueceram a estiagem de cin
co anos ocorrida entre 1980 e 1984, a pior desse sé
culo, tão divulgada pelos meios de comunicação.

Passados quinze anos desde a última longa
seca, nosso povo continua recebendo ajuda mera
mente assistencial, através da criação de frentes
que já são, como dito, insuficientes para atender à
população atingida. Trata-se de obras provisórias
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que não atendem à população e cujas seleções são Deputados, faço uso desta tribuna para solicitar ao
feitas sem nenhum critério. Ministério dos Transportes e ao Departamento Na-

A rigor, não falta água no Nordeste. Nossos cional de Estradas de Rodagem atenção para dois
rios possuem aproximadamente 4,38 milhões de Ii- assuntos de extrema importância para a população
tros por ano para cada habitante, e seu subsolo es- do Estado do Pará.
toca um mar de 20 mil quilômetros cúbicos. O primeiro refere-se ao projeto do Sistema

Temos exemplos a seguir ao redar do mundo. de Integração do Leste Paraense, que o Governo
A Califórnia conta com metade da chuva do Nordes- do Estado do Pará está encaminhando ao DNER.
te, mas é a maior produtora de frutos dos Estados Esse projeto visa à construção da alça viária que in-
Unidos. Seu PIB é quase do tamanho do PIB brasi- terligará a região leste do Estado à região do Bai-
Jeiro. Israel vive com apenas 370 mil litros por ano, e xo Tocantins, ao sul do Pará e ao Centro-Oeste do
ainda reaproveita várias vezes quase toda a água de País.
que dispõe. O nosso problema não é a falta de água, Trata-se de um projeto com valor total de 170
mas o seu mau uso. milhões de reais, cuja viabilidade econômica está

Se investíssemos, Sr. Presidente, durante dez absolutamente demonstrada e que será executado
anos a nossa média atual, a média que o Governo em parceria entre o Governo do Estado e a iniciativa
gasta por ano - R$SOO milhões - o problema estaria privada, com apoio financeiro do BNDES. Ele impli-
resolvido. O estoque nordestino é de 21 trilhões de cará a construção de quatro pontes sobre os Rios
litros de água, volume sem igual em outras regiões Guamá, Acará, Baixo Moju e Alto Moju, eliminando
semi-áridas. os lentos e dispendiosos sistemas de travessias em

Por mais que novos recursos tenham sido Iibe- balsas atualmente existentes.
radós para frentes de trabalho, vemos ainda hoje Sua realização trará enormes benefícios para
nossos irmãos do sertão de Sergipe sofrerem com a a população paraense, entre os quais destacamos: a
fome e a miséria. redução substancial no custo do transporte de pas-

Devemos todos, cidadãos e classe política, sageiros e cargas e o aumento do fluxo de veículos;
nos l!nir para pressionar o Governo Federal a desti- o deslocamento para Vila do Conde, no Município de
nar os recursos necessários, a fim de que possamos Barcarena, de mais de 2 milhões e 400 mil toneladas
trazer desenvolvimento sustentável a essa região e de carga que circulam anualmente pelo porto de Be-
não apenas paliativos assistencialistas. lém, prejudicando o fluxo viário na Capital do Esta

do; a dinamização da economia de toda a região do
Nosso povo, Sr. Presidente, não quer mais Tocantins paraense, beneficiando principalinente os

vinte anos de esmola; quer, sim, para agora, proje- Municípios de Acará, Barcarena, Abaetetuba, Moju,
tos viáveis de aproveitamento econômico da região, Igarapé-Miri, Baião e Cametá; a geração de empre-
pois, como cantou Luiz Gonzaga, "a esmola, para o gos durante a fase de construção e, posteriormente,
homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia durante a operação do sistema.
o cidadão". São pontos fundamentais, Sr. Presidente, que

Em conversa hoje com o Prefeito de Poço Redon- fazem com que eu peça a atenção do DNER.
do, S. ExlI avisou que na região há 35 mil flagelad_os. "Esse projeto significa a redenção econômica

Enquanto alguns nobres Deputados têm a sa- de extensa e produtiva região paraense. Para que
lutar idéia de mandar comida para Kosovo, a nossa ele seja viabilizado, é necessário que o Ministério
verdadeira guerra está aqui dentro. Aviões partem dos Transportes autorize a delegação ao Estado do
para o exterior com comida arrecadada aqui, e o Pará das rodovias federais envolvidas no projeto. O
povo do Nordeste está mais necessitado. apelo que aqui fazemos ao DNER, dada a importân-

Sr. Presidente, gostaria que meu pronuncia- cia desta obra, é no sentido de dar agilidade na con-
mento fosse divulgado nos meios de comunicação cessão que está sendo solicitada pelo Governo do
da Casa, a fim de que o problema do flag'elo d~ Estado, para que este, em conjunto com a iniciativa
seca tenha repercussão em âmbito nacionàl e de privada, possa dar início aos trabalhos de tão signifi-
que o interesse seja de imediato, já que a Defesa cativo_ empreendimento. .
Civil do nosso Estado prevê para o ano 2000 menos Este é o primeiro assunto que trago à conside-
chuva ainda. ração 'do Ministério dos Transportes.

O SR. NILSON PINTO (PSDB - PA. Pronuncia O segundo assunto, Sr. Presidente, Srs. Parla-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srfts e Srs. mentares, diz respeito à Transamazônica.
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A Rodovia Transamazônica está intransitável Todas as propostas são extremamente práti-
em vários trechos que vão do Município de Pacajás cas, eficazes, a um custo operacional que se supõe
até Itaituba, em conseqüência das fortes chuvas que baixo, e se fazem acompanhar de uma ação psicos-
vêm atingindo a região nos últimos dois meses. social, com um mote igualmente feliz: "Velho é o seu

Ao longo desse trecho, de extensão superiÇlr a preconceito".
500 quilômetros, situam-se Municípios importantes Sr. Presidente, longe de representarem uma
como Altamira, Vitória, Uruará, Medicilândia, Brasil atitude circunstancial do Governo, esses programas
Novo, Rurópolis e Itaituba. Os atoleiros existentes ao abrem uma discussão mais ampla sobre um grupo
longo da estrada estão impossibilitando o tráfego de social crescente em nossa composição etária e,
caminhões, carretas e automóveis, impedindo o des- nada obstante, visto ainda de través pelo conjunto
locamento de passageiros e o transporte de carga, da sociedade. É precisamente isso que vai acres-
além de bloquear o acesso por via terrestre aos Mu- centar importância e perdurabilidade às iniciativas
nicípios da região oeste do Pará. anunciadas: o fato de serem as primeiras ações con-

Ao todo, são mais de 1 milhão e 200 mil brasi- eretas de um novo paradigma demográfico que o
leiros, que moram naquela região, que estão sendo País começa a contemplar.
prejudicados peló problema. Várias Prefeituras da- O Brasil está mudando rapidamente a forma
quela região, dada a gravidade da situação, já de- da sua pirâmide social, estreitando a base e alargan-
cretaram estado de calamidad.e·pú.elica. do o ápice, por mil razões: pelo controle da natalida-

Lembro, Sr. Presidente, que ~região da Tran- de, pela redução da mortalidade infantil, pela erradi-
samazônica é grande produtora de cacau, café, mi- cação das doenças de massa, melhoria das condiçõ-
lho e outras culturas e está se tornando uma das es sanitárias em geral, educação e assim por diante.
áreas de maior dinamismo econôrhico do Estado do A tendência para o aumento da expectativa de vida
Pará. Os prejuízos são grandes e medidas emergen- vem-se confirmando sem desvios, a cada passo, em
ciais são requeridas para evitar o colapso econômico consonância, de resto, com o que ocorre no mundo
daquela região.. por influxo da ciência e da tecnologia.

A direção do Departamento Nacional de Estra- Essas mudanças formais têm implicações pro-
das de Rodagem em Belém informou que está fundas na convivência social, nos valores éticos, no
aguardando o repasse de recursos de Brasília para consumo agregado etc. Ocorre que os grupos de
retomar os reparos na rodovia..Apelamos, portanto, mais idade não se contentam apenas com a expan-
para a direção do DNER no sentido de que esses re- são dos limites da sua existência. Querem o direito a
paros sejam feitos com a máxima urgência, a fim de uma vida útil, agradável e produtiva que a ciência
evitar o agravamento do problema e o completo iso- lhes permite, com a dignidade que a Constituição
lamento dos Municípios da Transamazônica e do promete. Poupar-lhes o sacrifício físico é só uma
oeste do Pará. parte dos deveres da sociedade.

Sr. Presidente, eram essas as observações
que tinha para registrar. Solicito a V. ExD que este Ora, sem pretender abarcar todo desafio de

uma só vez, com o risco de desandar pela superfi-
pronunciamento seja divulgado no programa A Voz cialidade, o Ministério da Saúde acabou criando um
do Brasil e publicado no Jornal da Câmara.

modelo de atuação que pode ser reproduzido em
O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB. outras áreas: incidir com resolutividade e mínima

Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, burocracia sobre pontos de maior reverberação na
Sras. e Srs. Deputados, os programas de amparo ao demanda e passar aos seguintes, cobrando sem-
idoso, lançados pelo Governo Federal no Dia Mun- pre o envolvimento de outros parceiros e um ap-
dial da Saúde, recém-transcorrido, são por demais proach positivo sobre os fenômenos do envelheci-
significativos para terem apenas uma semana de re- mento.
percussão nesta Casa, até porque ainda está em
curso a campanha de vacinação do idoso, um dos Deixando de lado a análise fria, os laços de
elementos básicos da nova atenção que se soma solidariedade social, que se atam em tomo desses
aos mutirões cirúrgicos (catarata, próstata, varizes e programas, o seu espírito interativo, aproximam tam-
hérnia), à oportuna instituição dos Cuidadores e bém o povo do Governo e infundem maior confiança
Acompanhantes do Idoso e ao lançamento de uma na cidadania, deixando a sensação de que nem tudo
cartilha com orientações para uma vida saudável de- é dúvida no uso do seu dinheiro.
pois dos 65 anos. Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Por instituições financeiras e demais instituições autori-
meio de requerimento do Deputado Wilson Santos, zadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil". Ou
registramos a presença do Sr. Mário Márcio Torres, seja, as medidas, que tinham por objetivo acabar
Presidente do PDT de Mato Grosso, e dos Srs. Au- _c.orn .qualquer forma de.agiotagem, permitem - e ofi-
rélio Augusto, Benedito Labamba Santana e Douglas cializam - que a agiotagem possa ser praticada pelo
Samaniego, Vereadores de Cuiabá. Sejam bem-vin- sistema financeiro, autorizado a funcionar pelo Ban-
dos a esta Casa, que é Casa do povo. co Central do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con- Essa medida provisória encaminhada à Casa
cedo a palavra ao nobre Deputado Wellington Dias, merece toda a atenção dos Parlamentar~~" porque,
do PT do Piauí. se assim for aprovada, teremos uma piora mesmo

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Sem re- em relação ao Decreto n2 22.626, que foi editado no
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Governo de Getúlio Vargas e vinha sendo usado
putados, em relação à denúncia que fez aqui um De- amplamente pelo setor empresarial e outras institui-
putado do PMDB, em breve haverá esclarecimento ções contra formas de agiotagem, esses famosos
sobre o assunto. Queria dizer que o chaveiro que foi contratos que muitas vezes nem conseguimos ler,
jogado ali não tem nenhum nome com referência ao tão minúsculas são as inscrições.
Partido dos Trabalhadores. Aquele decreto já proibia a cobrança de juros _

Sr. Presidente, o assunto que me traz -noje a superi9res a 12% ao ano, o que, aliás, está previsto
esta tribuna é a Medida ProvisQria nll 1.820/99. Essa na nossa Constituição Federal, e de multas supe-
medida provisória foi divulgada amplamente pelo Mi- riores a 1%. Foi com base nesse decreto que recen-
nistro Renan Calheiros e segue a tendência, muito temente se ampliou para 2% o limite da cobrança de
positiva, de adotar medidas que ampliem o alcance multas.
do Código de Defesa do Consumidor. Ao comunicar Se aceitarmos a introdução desse art. 42,

a edição da medida provisória, que obteve ampla re- mais uma vez o sistema financeiro estará liberado
percussão na imprensa, o Ministro ataqou duramen- para cometer várias formas de agiotagem. Esta
te os espertalhões que tiram proveito da crise para Casa não pode aprovar essa medida provisória, à
impor à população que precisa de dinheiro os con- qual foram inseridos outros artigos. E não é difícil:
tratos que embutem "juros estratosféricos", além de basta resgatarmos a medida provisória anterIor. Ou
coação - como disse o Ministro - humilhação, cons- seja, aprovar aquela amplamente divulgada pelo Mi-
trangimento e até violência. nistro Renan Calheiros, após amplos debates com

A medida provisória deste ano era de fato dura setores interessados em combater a agiotagem no
contra eles: considerava nulas de pleno direito as País.
cláusulas de contratos de financiamento que estabe- Não podemos permitir que o sistema finan'bei-
lecessem taxas de juros superiores às legalmente ro pratique a usura, prejudicando muitos cidadãos
permitidas, lucros ou vantagens patrimoniais exces- brasileiros e muitas empresas. A nossa intenção, ao
sivos, estipulados em virtude da premente necessi- trazer essa preocupação à Casa, é no sentido de
dade ou inexperiência da outra parte; autorizava a alertar aqueles que participarão dos trabalhos das
Justiça a ordenar a restituição em dobro da quantia Comissões Técnicas e evitar que o Congresso Na-
recebida em excesso. cional comungue da proteção de qualquer forma de

Essa medida provisória foi amplamente divul- agiotagem.
gada como aquela que acabava com a agiotagem no
Brasil. No Palácio do Planalto, talvez com o dedo Muito obrigado.
dos banqueiros, essa medida provisória foi alterada. O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do orador.)

Lamentavelmente, no momento em que o País - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Instituto
debate os possíveis prejuízos provocados à socieda- Manguinhos, do Rio de Janeiro, comemora nesta se-
de por atos do Governo adotados em favor dos ban- mana 90 anos da descoberta da Doença de Chagas.
cos, verificamos que nesta alteração do combate à Gostaria de aproveitar esse fato para, desta
agiotagem é incluída a alteração de uma proposta tribuna, fazer dois destaques. O primeiro ao grande
apresentada e amplamente divulgada, repito, pelo cientista Carlos Chagas, que descobriu nos laborató-
Ministro Renan Calheiros, que inclui, no art. 42, o rios do Instituto Manguinhos, há 90 anos, o ciclo epi-
texto novo, que diz exatamente o seguinte: "As dis- demiológico, o quadro clínico, a patologia, o inseto
posições desta medida provisória não se aplicam às transmissor, o vetor da Doença de Chagas. Só não



Pela nova lei que começa a tramitar no
Congresso, constitui crime endividar o Esta-
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descobriu o medicamento para a cura, fato que até Depois de noventa anos da descoberta dessa
hoje persiste sem solução. doença, é preciso que o Governo Fedéral, .jun~ às

Louvo o graRde-cientista Carlos 6hagas, aliás, administrações estaduais e municipais,. a ela dis-
nunca compreendido, embora tenha sido duas vezes pense maior atenção, pois infelizmente não há ain-
citado para receber o Prêmio Nobel de Medicina e da medicamento específico que combata direta

mente o trypanosoma cruzi, agente causador da
não o tenha alcançado. moléstia. É necessária política de saúde que atue

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quan- na profilaxia, baseada não apenas nos programas
do ao segundo destaque, depois de 90 anos a esta- de borrifação, com DDT e outros agentes, mas
tística oficial do Ministério da Saúde diz que existem também na melhoria habitacional. Quando se faz o
hoje em tomo de 6 milhões de pessoas acometidas reboco de uma residência, consegue-se evitar, em
pela Doença de Chagas. Se formos analisar as fai- praticamente 100% dos casos, a possibilidade de o
xas etárias, sobretudo a condição social das pes- barbeiro, o bicudo, alojar-se nas paredes da miserá-
soas atingidas por essa terrível enfermidade, vamos vel casa.
verificar que são geralmente adultos jovens, quando Espero que o Ministério da Saúde enfatize
não crianças de tenra idade, que vivem em ac~ntua- ainda mais sua ação na prevenção da Dpença de
da pobreza. 'Chagas, por meio do programa de melhoria habita-

É justamente nos bolsões dos interiores do ciona!.
Brasil, e particularmente do Nordeste, que existe Era o que tinha a dizer.--
ainda a enfermidade, a Doença de Chagas, com O SR. JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Sem
toda a sua manifestação, num processo não ade- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
quad~mente controlado e numa prevalência que o putados, ao pronunciar-me na tarde de hoje, trago à
próprio Ministério da Saúde tem dificuldade de reflexão desta Casa um assunto de extrema relevân-
aquilatar. cia quando se fala em administração pública,_ que

Gostaria, por último, de traçar um paralelo en- são os Crimes de Responsabilidade.
tre o cuidado dispensado a essa enfermidade, no Reporto-me à matéria publicada no Jornal
que diz respeito à prevenção, e a outras enfermida- do Brasil, em sua edição de ontem, domingo, 18
des do dia-a-dia, da ribalta, que estão sob as luzes de abril, intitulada "Crime e Castigo", e considero
da grande imprensa. Nada tenho contra qualquer oportuno destacar dois pontos abordados pelo edi-
tipo de ação que esteja sendo desenvolvida, por torial.
exemplo, contra a AIDS, moléstia que afeta hoje em Começa a tramitar nesta Casa projeto de lei
tomo de 150 mil pessoas no País e quantidade pou- que trata dos crimes de responsabilidade. Gostaria
co maior de soropositivos. Essa enfermidade recebe de destacar alguns pontos da referida matéria:
do Ministério da Saúde, nesse aspecto, atenção es- No Brasil, é comum os governos, prin-
pecial: vultosas quantias são despendidas diaria- cipalmente os estaduais e municipais, rece-
mente para o tratamento e a prevenção da mesma. berem verdadeira terra arrasada de seus an-
Nada contra. Acho que se deve cuidar também dela. tecessores. Com o cofre vazio, endividados
Mas o que está sendo feito realmente para prevenir até o pescoço, os governantes apertam os
e combater a Doença de Chagas, sem citar outras parafusos, acertam o caixa durante dois
chagas sociais que estão a recrudescer intensamen- anos e passam o último ano de administra-
te no País, ou seja, o dengue, a tuberculose, a malá- ção repetindo o ciclo, esvaziando o cofre,
ria, todas se manifestando naquela classe de indiví- iniciando obras a granel, gastando mais dos
duos socialmente menos favorecida? que arrecadam, afogando em dívidas o Es-

C Ministério da Saúde, através da Fundação tado ou Município e deixando novamente a
Nacional de Saúde, lançou um programa de melho- terra arrasada para o sucessor. Triste rotina,
ria habitacional, importantíssimo, que deveria ser in- principalmente para o contribuinte que sem-
crementado, estimulado em sua plenitude, de modo pre fica com a conta.
a alcançar rapidamente as localidades interioranas
onde as habitações, de tão miseráveis, transformam- C segundo ponto que quero destacar diz o se-
se em residências de barbeiros, de bicudos, inseto guinte:
transmissor da doença, sendo o homem inquilino ou-
sado e aventureiro.
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A QUE SE REFERE O

No Brasil, écomum os governos, principalmen
te os estaduais e municipais, receberem verdadeira
terra arrasada de seus antecessores. Com o cofre
vazio, endividados até o pescoço, os governantes
apertam os parafusos, acertam o caixa durante dois
anos e passam o último ano de administração repe
tindo o ciclo, esvaziando o cofre, iniciando obras a
granel, gastando mais do que arrecadam, afogando
em dívi~as o estado ou município e deixando nova
mente a terra arrasada para o sucessor. Triste roti
na, principalm'ente para o contribuinte que sempre
fica com a conta.

O Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal,
encaminhado agora ao Congresso pelo Executivo,
deve l;\er acompanhado com a maior atenção pela
opiniã~ pública porque - se aprovado - poderá mar
car o início de verdadeira revolução no trato do di
nheiro"público no Brasil. A lei, em termos gerais, es
tabelece processos e sanções para o administrador
que malversar recursos públicos. Contratar funcioná
rios ao apagar das luzes do mandato, prática co
mum, poderá dar até quatro anos de cadeia. Com tal
perspectiva em vista, os governantes se mostrarão
bem mais cautelosos ao usarem indevidamente a
caneta e o Diário Oficiai.

O projeto, já no Congresso, cria dois tipos de
crime de responsabilidade: os comuns, que atingem
qualquer ocupante de cargo público, e os de respon
sabilidade, que dizem respeito aos dirigentes dos ór
gãos públicos. Tal prática obrigará os administrado
res a' serem mais vigilantes quanto à atividade de
seus funcionários. Hoje, é comum diretores de órgã
os governamentais alegarem desconhecimento das
práticas de subordinados em casos de corrupção ou
favorecimento. Em conseqüência são, no máximo,
afastados de suas funções e não raro reaparecem
em outros cargos equivalentes, assim que o caso é
esquecido.

Mas para que a lei acabe pegando será preciso
um longo trabalho de reeducação política, a começar
pelos eleitores. Em geral, o eleitor brasileiro gosta de
ver obras, quanto mais aparentes melhor. Isso favo
rece a prática de esvaziar o cofre para garantir a vi
sibilidade e a continuidade da carreira política do ad
ministrador público.

Por esse código de costumes, um governante
austero, que ponha as suas contas em dia, cuide da
manutenção do bem público e do bom funcionamen-

do além de sua capacidade, jogar para a MATÉRIA
conta de "restos a pagar" despesas não em- ORADOR:
penhadas, contrair dívida no último ano de CRIME E CASTIGO
mandato, vender títulos no mercado, sem
autorização legal, ordenar despesas não au
torizadas, contratar ou' aumentar despesas
com o pessoal, no último ano de mandato.

Um terceiro ponto, que também poderia ser re
gistrado, diz:

É bom que o Governo comece a esta
belecer normas e limites para gastar ade
quadamente o dinheiro público arrecadado,
que não pode continuar sendo encarado
como órfão Sem pai nem mãe, com o qual
pode-se fazer praticamente de tudo, sem
qualquer conseqüência.

Esse interessante artigo, como disse, foi publi
cado ontem, no Jornal do Brasil.

Gostaria de dizer que, independentemente da
nova lei que aprovaremos nesta Casa, já existem
decretos e leis que prevêem punição para os crimes
de responsabilidade fiscar.

Uma dessas leis, que poderia ser trazida a de
bate, aplica inclusive pena pecuniária. Sabemos que
hoje existe a chamada multa/dia, que varia de 4,33
reais a 650 reais e que pode ser arbitrada pelos juí
zes, sendo elevada a valores mais altos que, de cer
ta forma, inibam as ações dos depredadores do pa
trimônio público. Convenhamos que é muito melhor
para o Estado e para a sociedade impor, ao invés de
prisão, que normalmente não atinge esses crimino
sos, a pena de multa, ficando a prisão carcerária re
servada aos casos de extrema gravidade.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, estou hoje ocupando a tribuna neste Pequeno
Expediente para registrar esta solicitação e dizer que
temos que aproveitar o momento político que vive
mos e também a tramitação da nova Lei d.e Respon
sabilidade Fiscal para aprimorarmos e levarmos
adiante decretos e projetos de lei que já existem e
prevêem punição para os crimes de responsabilida
de fiscal, acrescentando e aumentando os valores
das penas por meio de multas pecuniárias.

Sr. Presidente, solicito a transcrição nos Anais
desta Casa, na íntegra, desta matéria publicada no
Jornal do Brasil, bem como a divulgação deste pro
nunciamento pelos meios de comunicação da Casa
e em A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
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to da administração, dificilmente será percebido mãe, com o qual pode-sê fazer praticamente de
como bom governante. Exemplo razoavelmente re- tudo, sem qualquer conseqüência.
cente foi o de Franco Montore em São Paulo. Rece- Países ricos têm leis semelhantes e, na Europa
beu um estado dilapidado, saneou-o, e teve a infeli- como nos Estados Unidos, a cultura do cidadão
cidade de passá-lo a outra administração dilapidado- leva-o a analisar e julgar um governo pelo bom ou
ra e ver sua gestão mal considerada pela t:Jlaioria do mau uso que faz dos impostos pagos pela comuni-
eleitorado porque não praticou a ostenta~ão fácil e dade. No dia em que isso for realidade, rompendo
enganadora. Mais recentemente, a história quase se um círculo vicioso que leva o sonegador a não pagar
repete no mesmo estado, mas o eleitor parece - em- e justificar seu crime sob a alegação 'de que o Go-
bora lentamente - estar amadurecendo politicamente. verno rouba, o perfil do Brasil será radicalmente dife-

Pela nova lei que começa a tramitar no Con- rente, muito mais rico e justo.
gresso, constitui crime endividar o estado além de O SR. WILSON SANTOS (PMDB - MT. Sem
sua capacidade, jogar para a conta de "restos a pa- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
gar" despesas não empenhadas, contrair dívida no putados, já usei esta tribuna para externar as rique-
último ano do mandato, vender títulos no mercado zas do Mato Grosso, mas hoje volto a ela para, de
sem autorização legal, ordenar despesas não autori- maneira triste, lamentar episódio danoso ao fisco do
zadas, contratar ou aumentar despesas com pessoal meu estado.
no último ano do mandato. No Mato Grosso está montada uma máfia que

Se essa lei já estivesse em vigor, a Nação não tem roubado o dinheiro dos impostos dos contribuin-
teria assistido ao triste episódio dos títulos precató- tes mato-grossenses, um esquema escandaloso ja-
rios, quando dinheiro destinado a fins especifica- mais visto neste País. O esquema passa por uma
mente determinados pela Justiça foi largamente em- escala de fiscais devidamente escolhidos para atua-
pregado para tapar buracos ou em gastos com rem nos três postos de fiscalização de entrada. Es-
obras e atividades sem a menor relação com a ori- ses fiscais são escolhidos a dedo por seus supe-
gem s destinação desses recursos. Também não riores. Eles separam as notas fiscais de aproximada-
haveria episódios como o do atual governador do mente 800 empresas que fazem parte do esquema
Rio, obrigado a demitir centenas de funcionários com o Governo estadual. Posteriormente, essas em-
contratados pela administração anterior, nos últimos presas recebem o chamado para comparecer à cen-
dias de mandato. trai de corrupção, em Cuiabá, onde recebem de vol-

Outro desmazelo que acabará, caso a nova lei ta as notas fiscais, as terceiras vias e pagam àque-
seja aprovada na forma em que foi concebida pelo les fiscais 3% a 5% do valor total da nota.
Executivo, é a renegociação de dívidas da União Essa operação, Sr. Presidente, vem lesando o
com os estados e destes com os municípiOs. Dívidas meu Estado em 12 a 13 milhões de reais todos os
contraídas deverão ser honradas nos prazos e ter- meses, e parte dela foi denunciada ao Secretário do
mos previstos. Isso acaba com outro costume muito Estado de Fazenda, Dr. Valter Albano, há mais de
comum no Brasil, o de firmar contratos ou participar doze meses, e ele nada, rigorosamente nada, fez
de licitações, sem ligar muito para os termos, com a p~ifa apurar essas denúncias!
convicção de que tudo pode ser mudado. Voltaremos oportunamente a este assunto

Nos tempos em que o dinheiro público era para registrar, Sr. Presidente, que o Governo pelo
abundante, a inflação solta e as obras brotavam PSDB no Mato Grosso, o Governo Dante de Otivei-
como cogumelos, era exceção a obra terminar no ra, deve uma explicação urgente à sociedade sobre
prazo e nas condições previstas na licitação. A not- esse eséândalo. Exigimos que os Ministérios Públi-
ma corrente era multiplicar o custo, mesmo em dóla- cos, tanto o federal quanto o estadual, que já foram
res, à medida que os responsáveis pela obra alega- provocados para apurar as denúncias, possam de
vam "imprevistos" para onerar o Estado e l1'!ultiplic.ar maneira imparcial e corajosa aprofundar essa inves-
lucros e corrupção. tigação, porque esse modus operandi pode estar

Essa Lei de Responsabilidade Fiscal é inadiá- ocorrendo em outros estados brasileiros.
vel e deve ser o primeiro passo de uma reforma fis- O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o
cal radical. É bom que o Governo comece por esta- segúinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
belecer normas e limites para gastar adequadamen- Deputados, venho a esta tribuna mais uma vez para
te o dinheiro público arrecadado, que não pode con- denunciar que o trabalhador brasileiro dispõe de
tinuar sendo encarado como· órfão sem pai nem apenas 51 centavos diários para a sua alimentação.
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O Decreto-Lei n2 339, de 30 de abril de 1938, que aguarda a posição do Congresso Nacional. Não
em vigor, determina os produtos alimentícios que podemos negar esse direito àqueles que nos elege-
compõem a cesta básica e os percentuais necessá- ram seus representantes!
rios para alimentação, habitação, transporte, saúde, O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTS - ES.
vestuário, educação, lazer e despesas pessoais. O Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
decreto-lei leva em conta uma família composta- de Sras. e Srs. Deputados, tenho me pronunciado siste-
casal e dois filhos, e entre estes conta·se um como maticamente sobre o Estado do Espírito Santo. Te-
um adulto. A; cesta básica leva em conta, portanto, nho valorizado e exaltado o esforço do Governo Es-
uma família de três adultos. tadual em enfrentar a crise, transformar o Estado e

Se for calculada a despesa com alimentação, retomar seu crescimento.
que é de 35,71% da despesa total, sobre o salário Em recente pronunciamento no período do
mínimo de 130 reais, o trabalhador poderá gastar Grande Expediente, fiz uma explicação das riquezas
somente 46,42 reais por mês, ou' seja, 1,55 por dia, do estado, de suas belezas naturais, seu potencial
e com a família! em turismo, em indústrias, na agricultura, no compie-

Outro exemplo é o item transporte. O trabalha- xo portuário. Aliás, uma realidade capixaba muitas
dor dispõe de 11'centavos diários para sua locomo- vezes desconhecida do resto da Federação.
ção. No item Saúde, poderá gastar diariamente ape- E justamente por acreditar que o Espírito San-
nas 0,09 centavos. to possui "luz própria" ou seja, é um grande estado

Quanto à morádia, o trabalhador dispõe men- da região Sudeste e não apenas um apêndice dos
salmente de R$33,15 para pagar aluguel de imóvel demais, é que sinto orgulho em representá-lo nesta
habitado pela família. Casa de Leis.

Esses dados compõem a Pesquisa de Orça- Hoje, ocupo esta tribuna para parabenizar
mento Familiar realizada pelo Dieese e mostra a rea- uma grande empresa que tem contribuído para nos-
Iidade do salário mínimo praticado no País, que é in- so progresso: a indústria de móveis Movelar S/A,
digno e o pior da América Latin,a! instalada no Município de Unhares e que no mês de

Já disse desta tribuna· que gostaria de ver março próximo passado recebeu o Prêmio Mérito
como nós reagiríamos à realidade desses números. Lojista 98, concedido pela Confederação Nacional
Já propus que ficássemos um dia inteiro com uma dos Dirigentes Lojistas, que ouviu os Lojistas do
moeda de cinqüenta centavos no bolso para cobrir País inteiro para proceder à premiação: um reconhe-
as despesas de nossa alimentação. Volto a dizer cimento de seu trabalho, de sua qualidade de produ-
que essa seria uma experiência e tanto! Chegaría- tos e serviços.
mos à conclusão de que não podemos mais nos Empresa que emprega 600 funcionários, está
omitir de votar um projeto que venha a tornar um entre as 10 maiores do setor, no Brasil; atua há mais
pouco mais digno o salário mínimo percebido pelos de 30 anos no mercado, começando agora a operar
trabalhadores. na área de exportação.

Sr. Presidente, de nada adianta o Governo Faço esta menção, pela sua contribuição ao
acenar com um aumento de 10 reais, como vem fa- desenvolvimento do Estado. Considerando que nos
zendo, pois esse aumento não proporcionará vida últimos anos nosso País tem vivido e sofrido com
melhor aos 100 milhões de brasileiros que depen- tàntos planos econômicos, com a inflação, com a cri-
dem do salário mínimq e que vivem com 0,51 centa- se no setor, precis~mos louvar uma indústria como
vos por dia. essa, que, apesar de tudo, conseguiu sobreviver e

Por esse motivo, continuaremos resistindo e se desenvolver.
lutando para a aprovação do Projeto de Lei nQ 1/95, Sei de empresários capixabas que têm trans-
de nossa autoria, que se encontra pronto para a Or- ferido suas empresas para outras unidades da Fede-
dem do Dia e fixa o salário mínimo em 180 reais, ração. Não acreditam na viabilidade do Estado, não
com extensão do mesmo percentual a todos os apo- acreditam que só sairemos da crise gerando empre-
sentados e pensionistas. gos, investindo na educação, na saúde, diminuindo

Apelamos aos nobres pares para que a maté- as diferenças sociais.
ria seja discutida e votada, e lembro que vários Par- Parabéns, Dr. DomingosSávio Rigoni, pelo
lamentares também apresentaram proposições so- prêmio! /
bre a matéria. Vamos discuti-Ias e preparar o substi- Parabéns, Unhares, pelo incentivo ao desen-
tutivo que contemple as expectativas da população vólvimento do Município!
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Parabéns a todos que acreditam que vale a
pena investir no Estado do Espírito Santo!

Sr. Presidente, solicito que este meu pronun
ciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil
e no Jornal da Câmara.

O SR. ALOíZIO SANTOS (PSDB - ES. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a globalização econômica que ca
racteriza este final de século atua sobre o mercado
com uma dupla e contraditória pressão: ao mesmo
tempo em que proporciona aos jovens meios para
que comecem a trabalhar cada vez mais cedo, reduz
substancialmente a oferta de postos de trabalho, de
vido à automação, ao aperfeiçoamento e à sofistica
ção dos sistemas produtivos. Assim, a taxa de de
semprego é fruto não só da recessão e do atraso
próprios das economias em desenvolvimento, como
a brasileira, mas decorre também do avanço e do
aprimoramento que se observa nas atividades eco
nômicas dos países mais próSperos. Não é outra a
razão que leva às ruas milhares de pessoas na
França, na Itália e na Alemanha, a exigir programas
governamentais que lhes assegurem trabalho e em
prego. Dar resposta a essa demanda é um dosgran
des desafios que se apresentam a todos os gover
nos, dos quais se espera a autêntica ~roeza de abrir
novos postos de trabalho sem que tenham de renun
ciar às benesses da modernização econômica.

Veja-se, a propósito, pesquisa recentemente
divulgada pela Federação das Indústrias do Espírito
Santo. De acordo com o estudo, na década com
preendida entre 1989 e 1998, a indústria capixaba,
que hoje emprega aproximadamente 100 mil pes
soas, suprimiu cerca de 50% dos postos de trabalho.
Segundo o Prof. Orlando Caliman, do Departamento
de Economia da Universidade Federal do Espírito
Santo, em oito anos, de 1991 a 1998, o nível de em
prego na indústria do estado registrou diminuição de
33,54%. Adverte o economista que esse é o percen
tual médio dos 22 setores pesquisados. Separada
mente, quatro deles apresentaram variações negati
vas superiores a 50%: a indústria gráfica, as empre
sas de material de transporte, o segmento de papel
e papelão e a indústria brasileira.

Para que se tenha idéia da grandeza do pro
blema, tome-se o setor gráfico, que hoje funciona
com apenas 14,73% do pessoal que empregava em
1991; ou seja, em oito anos, dispensou nada menos do
que 85,27% dos trabalhadores a quem dava emprego!

No ramo do material de transporte, a estatísti
ca é igualmente impressionante: de 1991 a 1998,
70,31 % dos postos de trabalho desapareceram.

Fosse apenas econômica, a repercussão des
ses cortes já seria motivo de muita preocupação; o
pior, porém, são as perdas sociais que deles resul
tam. Não podemos esquecer que a cada desempre
gado corresponde uma família, com as despesas re
lacionadas à alimentação, à saúde, à educação, à
moradia, à manutenção, enfim, das pessoas que de
pendem do trabalhador para viver com dignidade.
São homens e mulheres que, mais do que emprego,
querem trabalho, para ganhar a vida honesta e hon
radamente.

O problema é gigantesco, mas não insolúvel:
contra ele, a grande arma é a instrução, a educação
do povo, a qualificação do trabalhador. No século
XXI, aos analfabetos e semi-analfabetos não se ofe
recerá outro destino além do desemprego, do su
bemprego, da pobreza e da miséria.

Cumpre-nos, também, lutar com obstinação
contra- o chamado Custo Brasil, que tanto nos onera
no mercado econômico internacional. Somos, hoje, o
campeão de encargos sociais entre os países do
Mercosul. É hora, portanto, de modernizar as relaçõ
es trabalhistas, de desburocratizar o emprego, de
criar condições favoráveis - e não empecilhos de
toda natureza, como vemos hoje - para que se ofe
reçam novos postos de trabalho.

Essa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a disposição com que o povo e o Estado do Espírito
Santo estão decididos a lutar contra o desemprego.
Os tempos mudam, e, com eles, as forças que go
vernam o mundo, os interesses que regem a orienta
ção econômica dos países. No cenário em que de
veremos assistir ao desempenho da economia 4nter
nacional ao longo do próximo século, os capixabas e
os brasileiros têm tudo para cumprir papel de desta
que, com o esforço que nos compete fazer em prol
do desenvolvimento do Espírito Santo e da grandeza
do Brasil.

O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco/PSB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, falo a esta Casa quase vazia, mas
com a convicção de que vamos mexer com o espíri
to dos grandes nordestinos e dos grandes homens
que aqui andaram.

Precisamos fazer uma reforma que implique
um desafio e uma obrigação. O desafio é reduzir a
carga sobre o setor produtivo e aumentar a arreca
dação. A obrigação é deixar de criar cidadãos de se
gunda categoria, como somos nós, os nordestinos
miseráveis, e muitas populações do Norte e do Cen
tro-Oeste.
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Precisamos alterar com audácia, ousadia e co· A desorganização da vida econômica brasilei-
ragem a partilha dos impostos entre municípios, es· ra aponta também sua deterioração social. Doenças
tados e União. O povo brasileiro novamente repete o como a malária, dengue e tuberculose se alastram
sentimento de planos econômicos anteriores e de pela falta de investimentos na área de saúde. As uni·
promessas eleitorais não cumpridas, o sentimento versidades chegam ao meio do ano não mais poden·
da traição. do sequer pagar as contas de água e luz. A violênciá

Já começam a surgir pesquisas de opinião in· assume proporções dramáticas, com onda de se·
dicando o total descrédito ao atual Governo, que, qüestros" fazendo crescer a indústria da segurança
logo ao assumir, em seu segundo mandato, mostrou privada. E a dilaceração do tecido social!
o seu lado perverso, partindo do discurso da candu- Já está passando da hora para que o Governo
ra e do otimismo pré-eleitoral para o discurso dos esclareça quais os mecanismos de compensações
dias mais duros que enfrentaremos. sociais, os instrumentos de distribuição de renda, a

Está ainda na lembrança de todos, durante a fim de evitar que os mais pobres, como sempre, se·
campanha eleitoral, que FHC era o homem mais jam os mais prejudicados pela crise. É urgente que o
preparado para dirigir o Brasil na crise. Dizia-se, to· Governo reforce os programas sociais existentes,
dos os dias, na televisão e no rádio: "Quem venceu sobretudo os de distribuição de renda, no intuito de
a inflação, vencerá o desemprego!". Fazia-se até podermos evitar que a indexação salarial seja resta·
menção ao comandante do navio durante uma tem- belecida, como vingança da classe assalariada con·
pestade, buscando-se convencer a população de tra esse modelo concentrador de renda, explodindo
que o mais prudente era mantê-lo na presidência de- não só o modelo, mas o País.
vido a sua experiência. Vivemos apenas um governo virtual, que apre-

No entanto, o que vemos é um Presidente senta seus feitos somente pela televisão, não resis·
sem a determinação para enfrentar a crise que ele tindo a uma análise mais séria. Este Governo tem
mesmo semeou. A crise chegou com toda a força, e que assumir e conduzir a reforma tributária que está
chegamos a viver uma situação vexatória. Os ínfi- em discussão nesta Casa. É fundamental que o Go-
mos e irrisórios programas sociais estão sendo cor- verno assuma o desafio de aumentar a arrecadação,
tados com a absurda argumentação da base gover· reduzindo a carga tributária do setor produtivo, e se
nista de que a legitimidade para isto é justamente obrigue a fazer a partilha horizontal dos tributos en·
porque esses programas foram implementados por tre a União, estados e municípios, com o sentido da
FHC. Isto é o cúmulo da insensatez! eqüidade social, interrompendo o holocausto social

O que temos a esperar do segundo mandato vivido por milhões de brasileiros, os quais vivem a
de FHC? O próprio Governo, sua base política e a condição de cidadãos de segunda categoria.
mídia (parte importante dela) que ainda o apóia es- A bem da verdade, se continuarmos nessa
tão afirmando que, depois do segundo semestre, a inanição política os desdobramentos serão Imprevi-
economia se recuperará e mesmo as taxas de cres- síveis. Esta Casa, Sras. e Srs. Deputados, não pode
'cimento negativas deste ano serão a base de um fu- mais ficar inerte ante a gravidade da crise que nossa
turo mais sólido de expansão da nossa economia. Nação atravessa. Não podemos continuar a ser me-

É mais uma tentativa de nos enganar! Basta ros chanceladores dos ditames do Executivo, que
ver que na primeira fase do Governo FHC a situação aqui faz e desfaz com as suas medidas provisórias.
do Brasil só se agravou. Apesar do propalado con- Precisamos que esta Casa, o templo do povo, assu-
trole de inflação, tivemos ao longo de quatro anos ma os destinos do País nessa situação que não índi-
uma taxa alta que corroeu o poder aquisitivo dos sa- ca qualquer melhora. Precisamos dar novos rumos à
lários, principalmente da classe média. A parcela política econômica, antes que o caos definitivamente
dos trabalhadores, a grande maioria, desqualificada, se estabeleça em nossa terra e seja tarde para fa-
se não sofreu com o aumento constante da cesta zermos alguma coisa. Para isso necessitamos priori-
básica, pagou e vem pagando caro pela falta de em- zar a reforma tributária em vez da reforma política.
prego. O setor produtivo, industrial e agrícola foi vit;- Sr. Presidente, solicito que este meu pronuncia·
ma da abertura indiscriminada aos produtores es- mento seja divulgado no programa A Voz do Brasil.
trangeiros, sem condições de competitividade, per- Era o que tinha a dizer.
dendo mercado, nesse tempo, em que vigorou a so- O SR. HERMES PARCIANELLO (PMDB -
brevalorização cambial. Ganhou o setor financeiro, PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
como sempre. te, SrAs e Srs. Deputados, no ultimo dia 13, o veículo
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do Procurador da Republica de Cascavel, no Para- O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB - GO. Pro-
ná, foi perfurado por uma rajada de chumbos dispa- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
rada de uma arma calibre 12. O carro atingido esta- Srs. Deputados, como se já não tivesse inúmeros
va estacionado defronte a sua residência. motivos para me sentir orgulhoso pelo fato de ser fi-

O Procurador Dr. Celso Três manteve a ocor- lho de Jataí, um Município acolhedor, de gente ho-
rência do atentado sob forte sigilo até que chegasse nesta e trabalhadora, neste momento o meu coração
a Cascavel o Procurador-Geral da Republica, Geral- exulta com essa bela homenagem a Antônio Soares
do Brindeiro, quando então convocou a imprensa e Neto, o nosso Toniquinho.
deu a noticia. Esse ilustre jataiense merece todas as home-

A minha presença nesta tribuna, Sr. Presiden- nagens que lhe forem prestadas, por representar o
te, não é apenas para solidarizar-me com o Dr. Cel- exemplo vivo da astúcia e inteligência do homem in-
so Três, não apenas para congratular-me com o tra- teriorano.
balho corajoso que vem desenvolvendo à frente da- Aos.'29 anos, ele mudou o eixo 'dos aconteci-
quela Procuradoria. Minha presença nesta tribuna é mentos na.cionais e entrou para a história com uma
também para repudiar ações criminosas e típicas de simples pergunta ao então candidato'a Presidente,
quadrilhas organizadas, que buscam, em primeiro Juscelino Kubitscheck: "Dr. Juscelino, gostaria de
momento, intimidar quem os incomodam, para, em saber: caso o senhor seja efeito, transferirá mesmo a
seguida, e o noticiário policial nesta direção é farto, Capital Federal para o Planalto Central, conforme
exterminá-los. consta na nossa Constituição"?

O Procurador cascavecense vem se notabili- P<?deríamos recorrer ao destino, ao acaso
zando justamente pelo destemor com que enfrenta o para justificar o fato de uma pequena intervenção
crime organizado em Cascavel e região. Não há durante um discurso na pequena Jataí culminar na
transigência, não há tolerâflcia. O Procurador sim- construção de Brasília, um marco na história deste
plesmente denuncia quem comete crimes, seja po- País. Mas não podemos falar em acaso, coincidên-
bre, seja rico. E é exatamente aí que reside a fúria cia, quando o assunto é Toniquinho.de alguns setores do poder econômico local e regional. i

Cascavel e região têm respirado um novo ar Estudante de Direito, ele já era profundo co-
de justiça. A população está entusiasmada com o nhecedor da Constituição e fez valer o seu direito de
perfil corajoso e decidido do Procurador. A imprensa cidadão bem informado para questionar Juscelino. E
local tem lhe dado total cobertura. Mas querem calar o fez com maestria. Com aquele tipo de pergunta
o Procurador à base de chumbo! para a qual você pode até encontrar uma resposta

Não vão calar não, Sr. Presidente! A socieda- rapidamente, mas depois ela não sairá mais de sua
de exige a proteção de autoridades decididas a fazer cabeça.
valer a lei. A presença do Procurador-Geral da Re- Toniquinho agiu assim, quando dele ninguém
publica em Cascavel teve um significado ímpar. Este esperava.
Parlamento, seja pela Comissão de Constituição e Por isso, apesar de tudo que já foi dito sobre
Justiça, seja Pelo Comissão dos Diretos Humanos, ele e sua pergunta, julgo necessário frisar que os
também deve dar total apoio e proteção àqueles que grandes acontecimentos sempre foram protagoniza-
se dispõem a enfrentar,bandidos e trambiqueiros . dos não pelos poderosos, mas sim por aqueles que

Salvo melhor juízo, o Procurador já tem os no- se prepararam para vivenciá-Ios.
mes dos responsáveis pelo atentado. A imprensa Toniquinho não estava ali, em frente a um ca-
não divulgou seus nomes, mas noticiou que o Procu- minhão, no dia 4 de abril de 1955, acompanhando o
rador já sabe de quem se trata. primeiro comício ·de Juscelino, por uma mera fatali-

Estarei acompanhando os desdobramentos dade.
desse lamentável e deplorável episódio, e, se algum
outro fato semelhante vier a acontecer, defenderei a Toniquinho é realidade. Realidade tão presen-
formação de uma Comissão de Parlamentares desta te quanto os 39 anos de Brasília.
Casa para deslocar-se a Cascavel a fim de dar a de- Passo agora, Sr. Presidente, a tratar de outro
vida cobertura ao Procurador e abrir a necessária vi- assunto.
sibilidade para a gravidade da violência que se aba- Sr. Presidente, assomo à tribuna desta Casa
teu sobre a cidade e sua região. no dia de hoje, 19 de abril, para congratular-me com

Era o que tinha a dizer. a população indígena de meu País.



Parabéns a todos os índios do meu País,
meus irmãos de sangue, com quem convivo diaria
mente em meu Estado, e por quem nutro o mais
puro respeito!

Sr. Presidente, solicito a V. ExA que autorize a
divulgação deste meu pronunciamento no programa
A Voz do Brasil e no jornal desta Casa.
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Ao fazer referência aos nossos índios, não po- mos, com justiça, a população indígen~ de meu
deria deixar de pensar na sua importância desde o País. Hoje, 19 de abril, é Dia Nacional do Indio.
descobrimento do Brasil, quando os nossos irmãos E, ao fazer referência aos nossos índios, não
portugueses encontraram esses primeiros morado- podemos deixar de pensar na sua importância desde
res. Foram nossos irmãos índios que lutaram brava- o descobrimento do Brasil, quando os nossos irmãos
mente contra as invasões espanholas e holandesas, portugueses encontraram esses primeiros morado-
em defesa de suas terras. . res. Foram nossos irmãos índios que lutaram brava-

Hoje, infelizmente, continuam 'L!tando, não mente contra as invasões espanholas e holandesas,
mais contra estrangeiros, mas contra seus próprios em defesa de suas terras.
irmãos brancos, com o mesmo "denodo, com a mes- Hoje, infelizmente, continuam lutando, não
ma tenacidade, com a mesma fé de verem suas' mais contra estrangeiros, mas contra seus próprios
convicções compreendidas por esses "brancos". irmãos brancos, com o mesmo denodo, com a mes-
Muitas vezes são estimulados por aproveitadores a ma tenacidade, com a mesma fé de verem suas
"defenderem" causas injustas, por pensarem que é convicções compreendidas por esses "brancos" -
para o bem do seu povo. Não poucas vezes suas entre aspas. Muitas vezes são estimulados por apro-
áreas são invadidas, sem permissão, por entidades veitadores a defenderem causas injustas, por pensa-
elou pessoas que agem em nome do "progresso". É rem que é para o bem do seu povo. Não poucas ve-
comum vermos malocas inteiras serem contamina- zes têm suas áreas invadidas, sem permissão, por
das por doenças endêmicas, ali levadas e deixadas entidades elou pessoas que agem em nome de um
pelo "homem branco", que não se preocupa com o falso progresso. É comum vermos malocas inteiras
amanhã desse povo. Em suma, hoje, toda a nação serem contaminadas por doenças endêmicas, ali le-
indígena brasileira carece de um melhor e mais justo vadas e deixadas pelo homem branco, que não se
tratamento por parte de nossas autoridades e, princi- preocupa com o amanhã desse povo.
palinente, do nosso povo. Em suma, hoje, toda a nação indígena brasi-

Em meu estado não é diferente. Interesses in- leira carece de um melhor e mais justo tratamento
ternacionais escusos tentam colocar em confronto da parte de nossas autoridades e, principalmente, do
malocas inteiras por conta da demarcação da área nosso povo.
Raposa Serra do Sol, umas se colocando a favor e Em meu Estado não é diferente. Interesses in-
outras contra, quando, na realidade, o que está em ternacionais escusos tentam colocar em confronto
jogo não é o interesse em preservar essa ou aquela malocas inteiras por conta da demarcação da área
tribo, essa ou aquela nação indígena, mas sim a Raposa-Serra do Sol, umas se colocando a favor e
área em questão, por ser altamente rica em minérios outras contra, quando, na realidade, o que está em
de grande importância estratégica e industrial. jogo não é o interesse em preservar esta ou aquela

Ergo minha voz para dizer, Sr. Presidente, tribo, esta ou aquela nação indígena, mas, sim, a
Sras. e Srs. Deputados, que é tempo de pensarmos área em questão, por ser altamente rica em minérios
e agirmos com o coração, pensarmos no povo des.sa de grande importância estratégica e industrial.
grande e importante nação indígena brasileira como Ergo minha voz para refletirmos, Sr. Presiden-
nossos mais diletos irmãos, parte fundamental e in- -te, Sr's e Srs. Deputados, que é tempo de pensar-
tegrante das nossas vidas e das nossas economias mos e agirmos com o coração, pensarmos nessa
e agirmos sem sofismas, sem hipocrisia, sem interes- grande e importante nação indígena brasileira como
ses imorais, mas com justiça, com amor e com paz. nossos mais diletos irmãos, parte fundamental e in-

Parabéns a todos os [ndios do meu País, tegrante das nossas vidas e das nossas economias
meus irmãos de sangue, com quem convivo diaria- e agirmos sem sofismas, sem hipocrisia, sem inte-
mente em meu Estado e por quem nutro o mais puro resses imorais, mas com justiça, com amor e com
respeito. _ paz.

Sr. Presidente, gostaria de solicitar á-divulga
ção do meu pronunciamento no programa"À VOZ do
Brasil e no Jornal da Câmara.

O SR. LUIS BARBOSA (PFL - RR. Pronuncia '
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, assomo à tribuna desta Casa Parlamen
tar para me congratular com este dia em que exalta-



ESTADO DE CALAMIDADE

A estiagem prolongada, que aprofun
dou os problemas sociais e econômicos do
Estado, só tende a piorar com o crescimento
das legiões de famintos e sedentos, com se
res humanos sendo dizimados devido à in-
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O SR. SERAFIM VENZON (PDr - SC. Pro- O mal do Besc não está nos funcionários nem
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e nos gerentes das agências. O problema deve ser a
Srs. Deputados, a sociedade brasileira passou a dis- grande gestão e tem conserto. Basta querer. Afinal,
cutir mais a agenda de privatizações depois que se alguém quer comprar, é porque não é tão mal ne-
sentiu na própria pele o jeito prático das efetuadas gócio! O Governador tem que ter mão firme e des-
anteriormente. O oligopólio ou monopólio é ruim, pretensiosa como com as demais atitudes do Esperi-
tanto o estatal quanto o privado. Porém, onde? Pelo dião Amin. O Besc deve ser um instrumento de go-
tipo de atividade, a livre concorrência, não é possí- verno e não do Governo!
vel: o privado é mais cruel que o estatal. A concor- Na minha opinião, a decisão depende do Go-
rência dentro 'da lei da sobrevivência faz encontrar a vernador. Devemos exigir que, nas contas, o Banco
melhor solução para uma sociedade que exige bons Central não pode usar critérios mal-intencionados, já
serviços ou produtos de boa qualidade, pelo melhor conduzindo para um aumento de prejuízo para justi-
preço. ficar a privatização.

A presença da empresa estatal em concorrên- Pois vejam V. Exas: enquanto os outros ban-
cia com as privadas, sem proteção especial a ne- cos receberam ajuda do Proer, o Besc, de castigo,
nhuma delas, conduz a um sistema em equilíbrio, se quer privatizar!
sem abusos. Defendo uma revisão urgente nas decisões

a Brasil durante muitos anos protegeu dema- preliminares. a BESC não precisa ser privatizado;
siadamente o estatal.. As leis traba1flistas protecionis- precisa ser gerenciado, como são os demais, e o
tas associadas a decisões politiqueiras deixaram os seu lucro e os depósitos serem' reaplicados pelo
governos subseqüentes sem comando. Tanto que bem da sociedade catarinense.
muitas estatais não eram mais da.- sociedade; eram, O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL.
sim, da diretoria. Esse extremo não podia continuar. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Muitas empresas estatais não deveriam nem S~s e Srs. Deputados, a seca está devastando e
devem ser privatizadas. Deve-se, sim, fomentar a matando em Alagoas. O quadro de miséria, sede e
criação de empresas similarés concorrentes para fome é o mais agudo de todo o Nordeste. A impren-
forçar a acomodação de gerenciamento. sa alagoana coloca em manchete que "Fome e Sede

Como exemplo disso, cito o BESC - Banco do levam sertanejos ao desespero". E diz mais: que o
Estado de Santa Catarina. Nos últimos 4 anos quase número de sertanejos alagoanos que estão passan-
todos os bancos privados teriam sucumbido se não do fome e sede aumentou assustadoramente.
fosse o Proer, programa ainda mal-compreendido A longa estiagem inviabiliza o trabalho na la-
pela população. E até hoje o Governo não explicou voura e o reduzido número de cestas básicas de ali-
de forma clara em que consiste. mentos distribuídas pelo Governo Federal não con-

Os bancos privados receberam apoio do tém, nem sequer alivia, o quadro de miséria. Há ca-
Proer, mas querem privatizar o Besc. Por quê? sos em que os representantes das comissões muni-

aBesc não é dos empregados, não é dos par- cipais de combate aos efeitos da seca têm de sele-
tidos, não é do Governador, não é da diretoria - é da cionar as famílias que vão receber as cestas.
sociedade catarinense. Quando alguém deposita Os Prefeitos alagoanos se reuniram hoje e
num banco de abrangência nacional, os recursos po- procuram alternativas para o enfrentamento da fome
derão ser aplicados em locais distantes, até em ou- e das tenebrosas conseqüências da seca.
tros estados. O Besc, do ponto de vista prático, ope- O momento, advirta-se ao Governo Federal, é
ra em todas as cidades' catarinenses. a depósito no sério e os desdobramentos podem vir por caminhos
BESC é a certeza de que aqueles recursos serão imprevisíveis.
aplicados em Santa Catarina. O jornal Gazeta de Alagoas, por exemplo, pu-

a Besc, bem usado, cria empregos através do blicou no último domingo o seguinte editorial:
estímulo aos investidores, desde micro e pequena
empresa até a grande. Nós queremos que acumule
lucro, mas que também estimule o desenvolvimento
da economia Vejo funcionários e gerentes das diver
sas carteiras não poupando esforços para dar lucro,
para que os negócios tenham retorno ao cliente e à
instituição.



Remetente: Deputado Albérico Cordeiro
Assunto: Recuperação dos Açudes, Barragens e
Barreiros.

Excelentíssimos Senhores,
Percorri durante uma semana o Sertão de Ala

goas verificando "in loco" os estragos e a devasta
ção da seca. Ocorre-me, após ver e ouvir, sugerir a
Vossas Excelências, ante a proximidade das chuvas
(Deus nos ouça!), que o Governo de Alagoas:

1 - Requisite, alugue, contrate, aloque ou por
qualquer outra forma legal constitua uma patrulha de
tratores, o maior número possível, para limpeza, re
construção e/ou restauração de todos os açudes,
barragens e barreiros nas regiões sertaneja e agres
te de Alagoas.

2 - Que as providências para a execução des
sa medida, que exige caráter de urgência urgentíssi
ma, tenham a participação da Secretaria de Agricul
tura do Estado, do DNOCS e da Codevasf.

3 - Os melhores exemplos para a adoção des
sas providências em caráter de urgência urgentíssi
ma são os açudes de "Pai Mané", em Dois Riachos;
e o do "Riacho Minador", em Ouro Branco. Este,
construído em 1982 pelo então Ministro Mário An
dreazza.

4 - São dezenas, talvez mais de uma centena
de açudes, barragens e barreiros nas condições do
"Minador" e do "Pai Mané". O primeiro está pratica
mente destruído e o segundo nos estertores, mas
ainda servindo a milhares de alagoanos.

Colocada a sugestão, fico no aguardo das pro
vidências e da resposta.

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. ~ 9rs. Deputados, apelo ao Ministro de Minas
e Energia para que intervenha no conflito entre as
Centrais Elétricas de Rondônia (CERON) e a Prefei
tura de Jaru, provocado por uma série de equívocos
na cobrança de débitos. Creio que a área jurídica do
Governo de Rondônia deva dar sua contribuição
para esclarecer a pendência, mas meu apelo é para
que não haja mais interrupção de fornecimento de
energia. A população não pode ser penalizada por
eventuais erros administrativos.

A Ceron chegou a cortar energia para creches,
lar de idosos e escolas, além do prédio da Prefeitura
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sensibilidade dos homens públicos que só DOCUMENTO A QUE SE -REFERE O
se aproximam das milhares de famílias das ORADOR:
áreas mais castigadas pela seca nas cam- AO GOVERNADOR RONALDO LESSA E AO
panhaseleitorais.·· _, - VICE-GOVERNADÓFlGERALDO SAMPAIO

Esperamos que as soluçoes de ha
muito esperadas sejam apressadas com a
decisão da Associação dos Municípios Ala
.goaoos_(AMA).deJealizacn~t~unda-fei
ra, em Maceió, uma reunião em caráter de
emergência, dos prefeitos e demais líderes
políticos da região e representantes de di
versos órgãos estaduais e federais.

Os prefeitos têm motivos de sobra para
temerem que a fome e a miséria, acentua
das nos últimos meses em mais da metade
dos municípios alagoanos, provoquem o au
mento das invasões de flagelados na Capital
e nas demais cidades, enquanto os poderes
Executivo, Judiciário e Legislativo continuam
se desentendendo diante da necessidade
crescente de adequar -as despesas às condi
ções do erário.

Não exageram os que têm insistido na
idéia de se decretar estado de calamidade
pública mElsmo nas áreas que não estão in
crustadas no chamado polígono das secas,
mas que estão tendo seus animais e suas
plantações dizimadas pela falta de chuvas e
recebendo, como dizem, "uma carga extra de
responsabilidades por conta do êxodo rural".

Só a produção leiteira do Estado que,
como se sabe, já liderou a produção in na·
tura no Norte e Nordeste e o fornecimento
de matizes de gado holandês puro, meio
sangue e o sete/oitavo holando/zebu, caiu
de 400 mil litros/dia em 1990 para os atuais
140 mil. A sílagem e a pastagem estão es
gotadas. Isto afeta diretamente mais de 300
mil pessoas concretadas principalmente nas
áreas mais secas, acentuando o empobreci
mento no Estado onde a exclusão social é
generalizada, como foi constatado numa
pesquisa desenvolvida no ano passado em
84 municípios.

Sr. Presidente, recentemente, percorri o sertão
de Alagoas. Fui às terras mais secas do Estado. Fi
quei perplexo! E veja, Sr. Presidente, que já vi seca!

Quando retornei a Brasília, encaminhei suges
tão ao Poder Executivo de Alagoas, que solicito, Sr.
Presidente, seja parte integrante deste pronuncia
mento.

Era o que tinha a dizer.
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de Jaru. A energia só foi restaurada com a interven- tem o direito e o dever de esclarecer todas as suas·
ção do Ministério Público. dúvidas para melhor desempenhar as suas funções.

TeJ:.Tl~Dqº._que esta situaçãº-~~J~pita, solicito Para mim, o que deu a entender é que, na rea-
a participação do Ministério das Minas e Energia Iidade, eles não queriam esclarecer as nossas dúvi-
para pacificar o conflito. das ou não queriam que tomássemos conhecimento

Na onda de cortes orçamentários por ordens da verdade sobre estes propalados contratos, pai-
do FMI, a equipe econômica não poupou o programa rando aí as desconfianças sobre algo de errado.
de Reforrna-Agrária, um dos pontos-mais destaca- Para que esclarecêssemos a verdade e para
dos do Governo FHC. b que sobrou nominalmente que não pairem dúvidas sobre estes contratos, e que
para desapropriações e assentamentos é menos do no futuro não venhamos a enfrentar mais um escân-
que cinco dias de juros da dívida interna. Dos R$2,4 dalo administrativo, tomei a iniciativa de encaminhar
bilhões previstos na proposta do Congresso Nacional, cinco requerimentos de informação ao Ministério das
sobraram apenas R$1,266 bilhões, que mesmo as- Comunicações e ao Ministério da Fazenda, órgãos
sim correm o risco de não sair do papel. citados por alguns dos meus nobres pares, e entra-

Esse Governo se especializou em descumprir rei com quantos forem precisos para que se esclare-
todas as suas promessas. Mesmo assim continua çam todos os pontos desses contratos, para assim
gastando cerca de R$1 bilhão por ano com· propa- termos uma informação precisa e honesta sobre o
ganda. No caso da Reforma Agrária, o. que está assunto.
acontecendo é uma inversão de metas. Com sua po- Sr. Presidente, o nosso objetivo é que se vá a
Iítica de juros e a falta de uma política agrícola, o fundo nesses assuntos para darmos esclarecimen-
Plano Real certamente fez mais sem-terra do que tos não só aos membros desta Casa como também
assentou trabalhadores. aos nossos eleitores, que confiaram em nós, nas ur-

Era o que tinha a dizer. nas, além de podermos trabalhar com a segurança e
O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP. a confiança de estarmos cumprindo o nosso papel

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, de legisladores e fiscais da Administração Pública
Sras. e Srs. Deputados, ocupo novamente a tribuna em prol de um Brasil melhor.
desta Casa para um alerta a todos nós que temos o Finalmente, Sr. Presidente, peço o encami-
dever de fiscalizar as coisas do povo brasileiro, con- nhamento mais rápido possível desses requerimen-
tra as más administrações, que infelizmente aconte- tos para que este assunto não caia no esquecimento
cem com freqüência neste País. e mais tarde não venhamos a nos arrepender pelo

E por que estou dizendo isto? É que em fun- seu não-esclarecimento.
ção de fazer parte da Comissão de Ciência e Tecno- A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pronun-
logia, Comunicação e Informática, desta Casa, na cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
quarta feira passada tínhamos uma audiência públi- Srs. Deputados, calcula-se que há 500 anos viviam
ca para esclarecimentos sobre os contratos da firma no Brasil cinco milhões de índios, pertencentes a
TBA Informática com diversos órgãos do Governo, e mais ou menos 700 etnias. Como resultado da colo-
tol:ios estes documentos, pelo que se sabe, foram nização e das perseguições e injustiças sofridas por
feitos sem nenhllp'la licitação com a desculpa de ex- estas comunidades, temos hoje em nosso País cer-
clusividade dess, firma que representa a Microsoft ca de 300 mil índios, organizados em apenas 176 et-
Informática no P~ís. E, por ser altamente especiali- nias. Esquecidos e tratados como exóticos, os índios
zada, estaria dispensada desse item exigido pela lei, foram peça fundamental na formação do Brasil. Só
quando se trata de $erviços prestados à Administra- que no contato com os brancos que aqui chegaram, mo-
ção Pública. vidos por interesse lucrativo, eles se deram muito mal.

Sr. Presidente, qual não foi a minha decepção Hoje, que comemoramos o Dia do índio, preci-
e espanto com o não-comparecimento de uma das samos refletir sobre o que temos feito a esses po-
partes envolvidas, que apresentou uma desculpa vos. Originalmente donos de toda essa terra, aliás,
pouco convincente: a de que, como tinha sido criada guardiães da Terra. E terra é o problema fundamen-
uma sindicância administrativa, eles se reservavam tal das comunidades indígenas.
o direito de não comparecer à Comissão, aguardan- Temos, no título da Ordem Social em nossa
do o término da sindicância para se pronunciarem a Carta Magna, um capítulo (Capítulo VIII, arts. 231 e
respeito do assunto, não dando o devido respeito ao 232) que dispõe exclusivamente sobre os índios, e
convite feito por aquele órgão da Câmara, o qual ele reza que são reconhecidos a esses nossos irmã-



Abril de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 20 16739

os sua organização social, costumes, línguas, cren
ças e tradições, e os direitos originários sobre as ter
ras que tradicionalmente ocupam, competindo à
União demarcá-Ias, proteger e fazer respeitar todos
os seus bens; que são terras dos índios não apenas
as por eles habitadas, mas as utilizadas para suas
atividades produtivas, as imprescindíveis à preserva
ção dos recursos ambientais necessários a seu bem
estar e as necessárias à sua reprodução física e cultu
ral, segundo seus usos, costumes e tradições.

Nossa Constituição determina ainda que a de
marcação das terras dos índios deveria ser concluí
da até cinco anos a partir da sua promulgação (art.
67, ADCT). Mas até agora o Governo legalizou me
nos de 300 áreas, das 554 reconhecidas como
áreas indígenas existentes no País.

Muitas hidroelétricas, como Itaipu, Tucuruí,
Balbina, Itaparica e outras, têm inundado terras sa
gradas de diversos povos indígenas.

Marçal Tupã-y, líder Guarani assassinado pelo
poder do latifúndio, em 1983, disse publicamente ao
Papa, quando este visitou o Brasil pela primeira vez:
"Somos uma nação ~ubjugada pelos poderosos,
uma nação espoliada, uma nação que está morren
do aos poucos sem encontrar caminho, porque
aqueles que tomaram de nós este chão, não nos
têm dado condições de sobrevivência."

A situação dos índios tornou-se pior desde
que, em janeiro de 1996, o Presidente da República
assinou o Decreto nll 1.775, que propõe mudar a
Constituição sobre o direito irrevogável e imprescrití
vel que os índios têm sobre suas terras. Por esse
decreto, os fazendeiros que se sentem com direitos
a terras ocupadas tradicionalmente pelos índios po
dem recorrer a um processo e sustar a demarcação.

O principal argumento utilizado por aqueles
contrários à causa indígena e que não querem reco
nhecer o direito que eles têm a retomar suas terras é
que no Brasil "há muita terra para pouco índio". Pou
co índio, porque foram dizimados! O descobrimento
foi um movimento de extermínio e genocídio e não
de encontro de culturas. Além do mais, esse argu
mento é falso porque os índios têm padrões culturais
e modos de usar a terra e conviver com ela que são
diferentes dos nossos e, na realidade, protegem e
preservam a terra para as gerações futuras de toda
a humanidade.

Os índios tucanos, do alto rio Negro, por
exemplo, conhecem 140 espécies de mandioca, en
quanto a sociedade da agroindústria só lida com
meia dúzia. Alguns estudiosos impressionaram-se
tanto em ver como os povos indígenas sabem res-

peitar a floresta tropical e ao mesmo tempo adaptá
la às suas necessidades, que chamam a Amazônia
de "terra cultural indígena", em vez de "mata virgem"
ou "espaço natural".

Além disso, o conhecimento das comunidades
indígenas está na mira dos biopiratas. índios são lu
dibriados, têm o seu sangue coletado para bancos
de DNA estrangeiro, comunidades doam seus co
nhecimentos ancestrais sobre flora e fauna sem re
ceber nada em troca, turistas driblam facilmente a
fiscalização e levam amostras de material para ter
~ua e1?trutura genética decifrada em seus países, e
até m~smo respeitáveis pesquisadores dissimulam
atos de biopi.rataria sob o nariz de entidades de pes
quisa nacionais.

,Essas denúncias foram recolhidas pela Comis
são Externa desta Casa, que verificou in loco a hu
milhànte realidade de um País sem fronteiras para a
evasão de seus recursos naturais, sem investimen
tos suficientes para dominar num futuro próximo a
ciên.cia mais importante do novo milênio - a biotec
nologia - e com provas de diversas irregularidades
que uma legislação falha não permite punir 2 exem
platmente.

SI'. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. nos
sos irmãos índios são dos que mais sofrem por isso.
Vimos nações inteiras se suicidando, se embriagan
do, doentes e com fome. E são chamados de fracos
e preguiçosos.

Ora, no decorrer de milênios sociedades indí
gerias desenvolveram formas de produção de acor
do com as condições de vida, seja na floresta tropi
cal, seja no árido Nordeste, sabendo aproveitar as
condições de um espaço muitas vezes declarado
hostil ao homem.

Seu saber sobre o aproveitamento da ampla
variedade de espécies de plantas e da fauna mani
festou-se em várias culturas e transmite-se de gera
ção em geração, garantindo-lhes altos índices de
produtividade agrícola. Os ianomâmi, chamados por
órgãos da grande imprensa de "índios mais primiti
vos do planeta", há vinte anos já conseguiam obter
uma maior produção de bananas, por superfície cul
tivada, do que as empresas norte-americanas em
suas monoculturas na América Central.

Sr. Presidente, prezados colegas, apenas 2%
das propriedades rurais brasileiras corr v:- ,Jondem a
45% das terras do Brasil. A essa cor.vtmtração de
terra nas mãos de poucos não encontramos tanta
oposição quanto à demarcação de terras indígenas.

Precisamos resguardar e proteger esses po
vos. É vergonhoso que irmãos índios, sempre tão al-



Concedo a palavra ao Sr. Gilmar Machado.
O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, sou Parlamentar petista em primeiro man
dato como Deputado Federal. Como representante
de Uberlândia, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e
centenas de outras cidades de Minas Gerais, atuarei
em quatro áreas básicas:

1) enfrentar a modernização conservadora de
Fernando Henrique'Cardoso, combatendo o $eu pro
jeto neoliberal junto com a bancada do PT e as for
ças de oposição;

2) intervir prioritariamente nas áreas de educa
ção, funcionalismo e reforma agrária;

3) construir a referência d~ um Parlamentar
evangélico, progressista e de esquerda, como mem
bro de uma Igreja Batista;

4) apoiar a luta da comunidade negra, o movi
mento das rádios comunitárias e esporte.

Nesta oportunidade, Sr. P~eskJ~nte, quero
abordar exclusivamente a questão da educação pú
blica brasileira sob o Governo de Fernando Henrique
Cardoso.

Afirmamos, alto e bom tom, que está em curso
uma poUtica de desmonte da educação pública e
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tivos e dignos dancem numa escola particular de gratuita, tendo como conseqüência o retrocesso na
Brasília, não para mostrar a diversidade e beleza de conquista da cidadania pela imensa maioria dos bra-
sua cultura, mas para receber alimentos não perecí- sileiros.
veis de crianças de 5 a 12 anos, por que estão pas- Quero denunciar essa política privatizante, pro-
sando fome, como aconteceu na semana passada. fundamente autoritária e incapaz de estruturar um

Precisamos fazer cumprir o que está em nos- projeto educacional que capacite nossa população
sa Constituição porque as áreas indígenas cumprem para a sociedade do conhecimento do século XXI.
uma função social, pois protegem as culturas indíge- Senão, vejamos.

nas ameaçadas e preservam para toda a humanida- Para este ano, o projeto de lei orçamentária
de um jeito de viver mais h!Jmano e comunitário. encaminhado pelo Governo Federal ao Congresso

Cláudio e Orlando Villas Boas, antropólogos, Nacional revela a opção de Fernando Henrique Car-
já diziam: "Se quisermos ficar ricos, acumular poder doso e seus aliados em relação à crise brasileira:
e dominar a terra, é inútil pedirmos conselhos aos in- aplicar o receituário do FMI e dos especuladores in-
dígenas. Mas, se quisermos ser felizes, combinar ternacionais, que apontam as contas públicas inter-
ser humano com ser divino, integrar a vida com a nas como causadoras do estrangulamento financeiro
morte, inserir a pessoa na natureza, articular o traba- do País, e não a política macroeconômica, adotada
lho com o lazer, harmonizar a relação entre as gera- para combater o processo inflacionário. As propos-
ções, então escutemos os indígenas. Eles têm sá- tas do Governo reduzem os recursos de áreas so-
bias lições a nos dar". ciais prioritárias, em especial saúde educação, cor-

Era o que tinha a dizer neste dia como home- teS esses não realizados anteriormente para que a
nagem a esses povos. impopularidade das medidas não ameaçasse a ree-

Muito obrigada! lelção de Fernando Henrique.
O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Pas- Na área .da educação, o corte será de 1,2 bi-

sa-se ao Ihão (7,64% do Orçamento), e afetará programas
V - GRANDE EXPEDIENTE como o de transporte escolar (67,5 milhões de

reais); de ensino regular (540 milhões); de erradica
ção do analfabetismo (21 milhões); de distribuição
de livros didáticos (114,8 milhões); e de bolsas de
estudos (79,3 milhões). O corte de bolsas vinculadas
ao MEC, como as do CNPq e da Capes, afetam as
pesquisas e a produção científica. Os demais cortes
atingem prioritariamente o ensino fundamental, até
então apresentado como prioridade.

A desobrigação com o financiamento da edu~

cação pública ocorre na esteira do processo de re
formas educacionais, das quais emerge um quadro.
de autoritarismo na gestão educacional e de negati
va do direito das classes populares à escola de qua
lidade e às instituições de ensino superior públicas.
É o que vamos demonstrar a seguir, Sr. Presidente.

O Governo atropelou o Projeto de Lei de Dire
trizes e Bases da Educação, a LDB, construído de
mocraticamente e já aprovado na Câmara, aprovan
do em seu lugar, no Senado, uma lei bastante gené
rica, cujo significado fundamental é aquele que res
saltou o Prof. Demerval Saviane: "Implica a com
preensão dos gastos públicos, a transferência de
responsabilidade, especialmente de investimento e
manutenção do ensino para os estados, municípios,
iniciativa privada e associações filantrópicas, ficando
a União com as atribuições de controle, avaliação,
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direção e, eventualmente, apoio técnico e financeiro gasta R$319,30, e pela Argentina, que gasta
de caráter subsidiário e complementar". R$354,2 por ano. Por outro lado, enquanto gasta-

No espírito dessa concepção autoritária, o Go- mos 4,6% do PIB, a Dinamarca gasta 8,3%, a Fin-
verno eliminou da LDB o Sistema Nacional da Edu- lândia, 7,6%, Cuba, 6,6% e a Nigéria, 6,4%, para fi-
cação, que garantia a universalidade e a democrati- carmos apenas em alguns exemplos. Portanto, nQs-
zação do conhecimento para todos os brasileiros, sa educação precisa, e muito, de mais investimentos
sem desestruturar o sistema federativo e respeitan- públicos. .
do as especificidades regionais e locais. Oi.nstru- Partindo da premissa da má gestão, o Gover-
mento para a organização desse sistema era 'o Con- no seqüestrou 60% dos recursos de estados e muni-
selho Nacional de Educação, democrático, paritário cípios para compor o Fundo de Investimento do En-
e deliberativo, que elaboraria as diretrizes e bases sino Fundamental através do cálculo do custo médio
pedagógicas dos diferentes níveis de ensino, mas do aluno/ano. Apesar de a criação do "Fundão" ter
que foi retirado da LDB. Também desapareceu a proporcionado aumento de 29,5 para 32,4 milhões
proposta do Fórum Nacional de Educação, que seria na quantidade de matrículas de jovens de 7 a 14
a instância de articulação com a sociedade civil para anos nas escolas públicas, os 524 milhões de reais
avaliar o processp educacional e propor diretrizes de aplicados pela União no "Fundão", nesse período, fi-
uma política nacional, na perspectiva da valorização caram aquém daquilo que prevê o art. 60 do Ato das
permanente da educação pública. Disposições Constitucionais Transitórias, devido aos

Com a eliminação desses" instrumentos de recursos que foram retirados pelo Fundo de Estabili-
construção democrática da educa~o, cresceu o po- zação Fiscal - FEF, sobre o qual.vamos discutir na
der concentrador e centralizador do MEC na defini- reforma tributária. Além disso, diversos segmentos
ção dos rumos da educação. Aléfl1 de excluir a so- da sociedade acabaram prejudicados. Ao recusar a
ciedade, a LDB aprovada pelo Governo permite que inserção das matrículas da educação infantil, de jo-
cada governo trace um rumo diferente para a educa- vens e adultos do ensino fundamental fora da faixa
ção e fragmente o processo educacional. etária, e do ensino supletivo presencial, o Governo

Enfim, Sras. e Srs. Deputados, o significado Federal levou diversos estados e municípios a deixa-
dessa LDB genérica não é outro senão a tal de "fle- rem de oferecer essas modalidades de ensino. Por
xibilidade", através da qual o Governo desobriga a que uma política educacional que marginaliza as crian-
União e os estados do caráter público e gratuito da ças de Oa 6 anos, ou os jovens fora da faixa etária?
educação, por meio de emeAdas constitucionais, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vários
projetos de lei, medidas provisórias e decretos. são os casos de pais que não têm mais onde deixar

Uma das principais mudanças que atestam o seus filhos porque as creches estão 'fechadas. Ve-
descompromisso financeiro da União com a educa- mos que as crianças de 4 e 5 anos não conseguem
ção foi a criação do Fundo de Desenvolvimento do matricular-se nas creches porque não há mais vagas
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério ou porque foram fechadas. Agora só há recursos
- FUNDEF, através da Emenda nº 14 e da Lei nº para o aluno de 7 a 14 anos.
9.424/96. Como a educação não é um investimento es-

O pressuposto que levou à criação do popular- tratégico, mas um gasto que deve ser sacrificado no
mente chamado "Fundão" é de que o problema da altar dos acordos com o Fundo Monetário Internacio-
educação é s~a má gestão por estados e municí- nal, o Governo Federal contraria sua própria Lei nº
pios, e não a quantidade de recursos investida. Ora, 9.424/96, que estabelece os critérios para o cálculo
sabemos que existem desperdícios e desvios de ver- do custo aluno/ano. Segundo esses critérios, o custo
ba na administração pública, mas não resistem à aluno/ano em 1998 deveria ser acima de R$400,00,
comprovação dos fatos que o Brasil gasta em edu- mas o Governo determinou arbitrariamente o valor
cação muito menos do que outros países. Segundo de R$315,00. Para 1999, o custo aluno/ano foi conge-
dados de 1996, o Brasil gasta anualmente 219 reais lado nos mesmos R$315,00 via decreto presidencial.
por habitante anualmente, incluindo-se nessa esti- Ainda sobre o "Fundão", a lei determinou que
mativa gastos com inativos e pensionistas. Ainda as- 60% dos recursos devem destinar-se à implantação
sim, é um valor bem abaixo do expendido pelos Es- dos planos de carreira dos professores. Na imensa
tados Unidos, que chega a R$1.356,60 anuais por maioria dos casos, estes planos de carreira foram
aluno, peja França, que gasta R$1.549,20 por ano, feitos de qualquer forma e sem a participação dos
pela Espanha, que gasta R$703,50, pela Grécia, que trabalhadores, não resultando em benefícios que
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realmente valorizem o professor. O Governo regozi- ção profissional para obter uma melhor colocação no
ja-se ao mostrar contracheques de professores mu- mercado.
nicipais, principalmente do Norte e Nordeste, que re- Não é preciso ser um grande matemático para
ceberam poucos ganhos com o achatamento dos concluir que o resultado da sujeição dos filhos das

. salários pelo cálcülo do sãlárlo medlo, mas se esqui- classes populares ao avanço das escolas particula-
va de responder que eles sequer atingiram o salário res não é outro senão o de lhes dificultar o acesso à
médio de R$315,00, como também não explica as universidade pública.
demissões de professores estaduais em decorrência Na ausência de uma política para o ensino pú-
da perda de recursos dos estados com o "Fundão". blico superior, o Governo lançou mão de uma bateria

E mesmo a complementação salarial que o de ataques infundadas às universidades públicas,
Governo Federal deveria fazer para 15 estados aten- cujo objetivo é desmoralizá-Ias para facilitar a im-
deu a apenas 6 deles: Pará, Maranhão, Piauí, Cea- plantação de um projeto de desmonte e privatização
rá, Pernambuco e Bahia. do ensino público superior. Embora as universidades

Neste espírito de desmonte da educação pú- padeçam de mazelas que precisam ser urgentemen-
blica é que o Governo editou o Decreto nº 2.208/97, te superadas, temos dados que demostram o índis-
levando praticamente à destruição o ensino técnico cutível crescimento da produção universitária para
federal e estadual, com a sua separação do ensino além da oferta de serviços à sociedade, onde os hospi-
médio regular. Para a imposição deste projeto, ex- tais universitários cumprem uma função primordial.
clui-se toda a comunidade educacional da discussão .;Um estudo preparado pelo Prot. Artur Obino,
de solução para os problemas-então vividos pelo en- da Andifes, revela que, no período de 1994 a 1998,
sino técnico e a formação profissional. Os alunos houve uma redução de docentes do ensino superior
das escolas públicas de ensino médio foram subme- de 45.243 professores que tínhamos em 1994 para
tidos às mazelas de uma educação voltada exclusi- 42.855 profissionais, numa redução de 5% no qua-
vamente para o fo~necimento de mão-de-obra acríti- dro de funcionários de professores universitários.
ca para o mercado de trabalho. Segundo dados orçamentários, desde 1995 houve

uma redução de 28,73% das verbas públicas fede-
Exemplo categórico da desqualificação da for- rais para o ensino superior. No entanto, no mesmo

mação humanística é a redução da carga horária de período, ob~ervamos dados interessantes: o número
disciplinas como História, Geografia e Artes Plásti- de vagas oferecidas na graduação evoluiu de·85.398
cas, para não falar na falta de interesse na volta da para 98.999, um acréscimo de 16%; os diplomados
Filosofia e da Sociologia no ensino médio. na graduação evoluíram de 42.887 para 52.119,

Não interessa aos tecnocratas liberais a forma- mais 22%; e as teses de mestrado e doutorado evo-
ção de jovens das classes populares para a cidada- luiram de 4.907 para 7.273 (48%).
nia, dotados de capacidade crítica, reflexiva e politi- Como vemos, a universidade brasileira vem
ca. Em/pobrecer os conteúdos básicos é não apenas dando respostas às demandas da sociedade. Temos
desqualificar a formação daqueles que procuram as e devemos corrigir os erros que passam, sim, pela
escolas públicas, como também lançar no mercado avaliação institucional da universidade. Mas não po-
de trabalho mão-de-obra menos competitiva em rela- demos aceitar ataques infundados, que colocam to-
ção aos alunos das bem preparadas escolas particu- dos na vala comum da ineficiência. Sabemos muito
lares da elite. bem o que pretendem os detratores da universidade

Quanto ao ensino profissionalizante, prevale- pública: querem desmontá-Ia, desarticular o sistema
ceu a poUtloa simplória de extermi~ar o doente para articulado das 54 instituições federais, na tentativa
acabar com a moléstia. Assim é que foram fechados de estender os tentáculos da inicia:: 1 !Jrivada sobre
os cursos técnicos, Impedindo que jovens tivessem este patrimônio do povo brasileiro e instituir a co-
acesso ao magistério, à contabilidade, à mecânica e· brança de mensalidades, para, assim, elitizar o
à eletroeletrônica etc. Porque as escolas públicas acesso ao ensino superior público.
estavam desatualizadas e desequipadas para as no- Ouço, com prazer, o nobre Deputado Dr. Hélio.
vas exigências do mercado, o Governo manda os O Sr. Dr. Hélio - Nobre Deputado Gilmar Ma-
alunos tentarem a sorte nas escolas privadas das chado, é uma honra estar presente no plenário e
instituições ligadas ao comércio e à indústria. Como ouvi-lo sobre um aspecto fundamental para a vida
uma grande parcela de jovens não consegue acesso pública brasileira, que é a educação, em particular
a estas instituições, menos pessoas recebem forma- uma educação que apresenta hoje dois grandes pro-
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blemas que devem merecer atenção por parte da- às escolas privadas. Em 1997, apenas 397 mil jo-
queles que buscam construir um projeto de cidada- vens estavam matriculados nas universidades fede-
nia neste País. A primeira delas é resgatar uma rais, enquanto nas escolas particulares estavam 1
clientela para a educação primária com condições e--milhão, 186 mil alunos. Outros 362 mil jovens- esta-
potencialidade de desenvolver-se no ensino oficial vam matriculados em escolas superiores estaduais e
que estamos apresentando hoje e que, desde logo, municipais.
ainda há muito a ganhFlr em qualidade. Em segundo Além da extrema eliminação do acesso ao en-
lugar, no 311 grau, a importância que se tem de abrir sino superior, o Brasil se situa entre os países com
perspectiva para o filho do trabalhador pobre brasi- menor despesas por aluno matriculado. Segundo
leiro, aquele que teria condições de, por intermédio fontes publicadas pelo Ministério da Cultura e da
do ensino nas universidades públicas gratuitas, po- Educação da Argentina, o Brasil gasta US$5.482 por
der construir ou diminuir essa distância muito grande aluno. A Argentina gasta US$2.409, Portugal,
existente hoje nesse mercado formal de trabalho. O US$4.480, Itália, US$4.374, a Espanha, US$ 3.531,
que vemos é que existe potencial nas universidades e a França, US 5.998. No entanto, a Alemanha gas-
públicas, mas não vemos o esforço no sentido de as ta US$8.528, os Estados Unidos, US$14.299, a Ho-
escolas oferecerem ensino noturno para esses filhos landa, US$16.320, o Japão, US$ 20.216. Não é à
de trabalhadores. Então, corroboro com túdo que V. toa que estes países dominam a produção de ciên-
Ex' abordou, e muito bem, para que possamos, de cia e tecnologia no mundo.
fato, perseguir não os indicadores econômicos que Diante desses dados, Sras. e Srs. Deputados,
nos fornecem, que demonstram um avanço do pas- é que não podemos aceitar a proposta de autonomia
sado para o presente na questão puramente contá- universitária do Governo, que é uma forma de priva-
bil, mas perguntar o que melhorou em termos de in- tização não declarada, cuja única preocupação é
dicadores de desenvolvimento humano. Ou seja, quebrar a carreira unificada e a isonomia salarial dos
quanto as nossas universidades estão à disposição docentes e servidores técnico-administrativos. E que
para os filhos dos que menos têm, buscando, por- trará como conseqüência o enfraquecimento das
tanto, diminuir o fosso existente entre os que muito universidades não consideradas como de "excelên-
têm e que contam com vagas nas melhores universl- cia científica".
dades públicas e aqueles que menos têm e muito Este mesmo Governo, que propõe a autono-
pouco possuem em oportunidades? Porque estes mia financeira para as universidades, age no sentido
dependem de um curso primário e secundário de de manter a centralização do controle político das
qualidade para disputarem de igual para igual vagas instituições. Foi assim que ele aprovou lei limitando
nas universidades públicas e terem melhores chan- o processo de escolha dos dirigentes das Ifes, inter-
ces no mercado de trabalho. vindo para não permitir a livre escolha de reitores,

O SR. GILMAR MACHADO - Agradeço ao como foi o caso recente da Universidade do Rio de
nobre Deputàdo a contribuição, que entendemos Janeiro.
fundamental, a qual acrescentamos ao nosso pro- O Brasil precisa de mais universidades e facul-
nunciamento. dades públicas, o que pode ser feito com o aumento

Há quantos anos o Governo não inaugura uma de recursos, ampliando-se a base de impostos e re-
universidade ou faculdade pública? Que elites são duzindo-se a sonegação mediante reforma tributária.
essas que vocalizam a importância estratégica da Ou ampliando-se as vagas e a possibilidade de
educação na sociedade, mas que adotam políticas acesso às camadas populares, expandindo os cur-
restritivas do acesso das classes populares às insti- sos noturnos e melhorando a relação professor/alu-
tuições de ensino superior públicas? no nas atuais universidades públicas. .

Segundo fontes do INEP e IBGE, nossa popu- O fechamento das portas da universidade pú-
lação na faixa etária dos 18 aos 24 anos é de 21 mi- blica está levando a que os jovens procurem as es-
Ihões e 59 mil jovens. Mas o número de alunos ma- colas superiores privadas que o Governo lhes reser-
triculados é de apenas 1 milhão, 947 mil alunos, va como destino. Mudanças introduzidas na LDB,
apenas 9,5%. Isso é muito pouco diante de países como os critérios acadêmicos para criação de uma
em que o total de alunos matriculados na graduação universidade de qualidade, estão fazendo surgir da
atinge de 30% a 50% da população. noite para o dia faculdades e mais faculdades de

Mas o pior é o reduzido número de matrículas baixa qualidade, mas de caríssimas mensalidades. A
nas escolas públicas superiores federais em relação conseqüência é que os alunos não conseguem pa-
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gar devidamente suas mensalidades. Segundo a As- fundamentais nesse pacto federativo, nessa reforma
sociação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Par- ou nesse novo momento que o Brasil tem de viver.
ticular, há uma inadimplência de cerca de 30% dos O Governo não admite mexer na carga tributá-
atuais estudantes nas escolas pagas, na sua grande ria, que hoje está matando a iniciativa privada e o
maioria jovens trabalhadores ou filhos de trabalhado- setor produtivo, e também não quer mexer na parti-
res que não têm condições de financiar seu estudo. Iha horizontal dos recursos entre os entes União, Es-

O Crédito Educativo, criado para financiar tados e Municípios. Isso é condenar perpetuamente
essa clientela, encontra-se parado por causa da re- as regiões menos desenvolvidas à condição de mi-
formulação desse programa. Basicamente, o proble- séria, de subdesenvolvimento e de marginalização
ma é de financiamento, gestão e acesso. A Comis- que aí está e perdura há mais de vinte anos.
são de Educação da Câmara está discutindo o proje- Temos lido na imprensa do Sul e de São Paulo
to de reformulação do Crédito Educativo. entrevistas com o ex-Ministro e colega desta Casa

Consideramos que os alunos carentes preci- Antonio Kandir, que diz que o momento é oportuno
sam do crédito para concluírem seus estudos. Mas para desonerar a produção, para incentivar a expor-
não é admissível que o programa venha utilizar de tação e com isso mexer na agricultura, no agrobusi-
verbas públicas, pois isso significaria enfraquecer ness. Mas diz ser inoportuno - não seria sábio - ou-
mais ainda as escolas públicas. Propomos, Sras. e tras lideranças nesta Casa tentarem mexer na parti-
Srs. Deputados, que o crédito seja financiado com lha dos recursos.
parte dos depósitos compulsórios do Banco Central, "Áté admito que S.E~ faça essa defesa, por-
parte do dinheiro das loterias, de verbas do BNDES que representa a região mais rica do País, mas o faz
e de outras fontes alternativas. Mas o crédito precisa sem estar movido pelo sentimento de eqüidade e de
ser concedido ao estudante e não à instituição. Tam- justiça social. Querer apenas desonerar o setor pro-
bém o aluno carente de universidade pública deve dutivQ e não mexer na partilha é querer beneficiar as
ter acesso, como já aconteceu anteriormente. Por regiões Sudeste e Sul, hoje responsáveis por mais
fim, mas não menos importante, devemos instituir a de 85% do PIB brasileiro.
gestão democrática e paritária, entre empresários, Precisamos entender, e creio que o cidadão
professores e alunos. de São Paulo, do Rio Grande do Sul não quer um

Como vemos, o panorama educacional brasi- brasileiro de segunda categoria. Nós, nordestinos,
leiro, sob o Governo Fernando Henrique, está longe não queremos nada mais do que nos é assegurado
de cumprir papel estratégico na construção de uma na Constituição brasileira, ou seja, que investimen-
cidadania preparada para a sociedade do conheci- tos em nosso rincão, em nosso solo sejam feitos per
mento, que será o séc. XXI. Como educador e como capita e respeitem os artigos da Constituição, oCa-
petista, assumo essa trincheira de luta na perspecti- pítulo da Ordem Econômica, o princípio básico que
va de construir uma educação verdadeiramente pú- esta Casa votou de reduzir as desigualdades regio-
blica, gratuita, de qualidade e acessível aos milhões nais. Se assim o fizermos, se for restaurada essa
de crianças, jovens e adultos privados do direito à justiça, estaremos triplicando ou quadruplicando os
ciência e à cultura. investimentos em nossa região.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) Sr. Presidente, queremos eqüidade e justiça.
O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con- E é preciso pedir a esta Casa e a todos os parla-

cedo A palavra ao nobre Deputado Clementino Coe- mentares nordestinos que se mobilizem nesse senti-
lho para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco do. Precisamos participar ativamente disso lado a
Parlamentar PSB/PCdoB. lado com os nossos amigos de São Paulo, do Rio

O SR. CLEMENTlNO COELHO (BlocoIPSB - PE. Grande do Sul, enfim, da Região Sul, para dizer o
Como Líder. Sem revisão do orador) - Sr. Presiden- seguinte: o que é direito é justo, e vamos fazer isso
te, comunicamos a esta Casa que, como nordestino, acontecer.
estamos bastante preocupados com o encaminha- O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con-
mento da reforma tributária. Ouvimos o mensageiro, cedo a palavra ao nobre Deputado Caio Riela para
pessoa que o Governo escolheu para representá-lo uma Comunicação de Liderança, pelo PTB.
na negociação da Comissão Especial da Reforma O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Como Líder.
Tributária, o ilustre pernambucano Dr. Everardo Ma- Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sy!ls e Srs.
ciel, que disse claramente que o Governo quer fazer Deputados, estamos acompanhando com apreensão
uma reforma, mas não quer mexer em duas pedras os últimos acontecimentos políticos e sociais com
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respeito às Comissões Parlamentares de Inquérito Na aduana argentina, é cobrada uma taxa de
sobre o Sistema Financeiro, sobre o Poder Judiciá- 2 dólares pelo transporte fora do horário comercial.
rio, a Comissão Especial da Reforma da Judiciário, Há, assim, uma série de posturas, de requisi-
as denúncias de corrupção e o tráfico de influências tos, do lado argentino, onde a aduana é muito ríspi-
em diversos setores da administração pública e pri- da e violenta. E não é dessa forma que se tem agido
vada. no âmbito das Chancelarias brasileira e argentina.

Sem entrar no mérito dos temas em debate, A Divisão de Trânsito e a Brigada Militar vão
queremos trazer a este Plenário um·assunto também intensificar, nos próximos dias, a fiscalização dos tá-
de interesse nacional e internacional: o tráfego na xis argentinos que circulam pelas ruas da cidade de
ponte internacional que liga Uruguaiana a Paso de Uruguaiana. A medida foi adotada depois que um
los Libres. grupo de taxistas brasileiros denunciou ao Ministério

Na semana passada, houve um engarrafa- Público local o não-cumprimento de um acordo esta-
mento por mais de duas horas, causando fila de dois belecido entre as Prefeituras de Uruguaiana, no Bra-
quilômetros nos dois sentidos da pista. Durante qua- sil, e de Paso de los Libres, na Argentina.
se meia hora, houve paralisação total do movimento, Pelo acordo, os taxistas argentinos não podem
interrompido por um bloqueio realizado pelos taxis- abordar passageiros nas ruas de Uruguaiana, exceto
tas argentinos e passadores do comércio formiga de no único local definido pela Prefeitura como ponto de
libres, no centro da ponte. Formigas é o apelido dos estacionamento para os veículos argentinos.
comerciantes daquela região. Atualmente, devido ao retorno dos consumido-

Foi necessária a intervenção da Polícia Rodo- res argentinos ao comércio de Uruguaiana, taxistas
viária Federal, no lado brasileiro, para ordenar o daquele país estão cruzando a ponte internacional
trânsito. Os ambulantes, apelidados de formigas, de em busca de passageiros no Brasil.
Paso de los Libres, reclamam dos maus-tratos sofri- O problema enfrentado pelos taxistas não é
dos na aduana do seu País. Eles alegam que os fis- novo. Em 1994, os motoristas brasileiros bloquea-
cais, além de cobrar impostos de 50% sobre as mer- ram a ponte internacional que liga Uruguaiana a
cadorias que excedam o limite de cem dólares, es- Paso de los Libres durante 12 horas para cobrar so-
tão estragando produtos como, por exemplo, ovos, luções das autoridades das duas cidades vizinhas. O
tecidos, farinhas, em virtude da forma como são re- protesto levou as Prefeituras a estabelecerem um
vistados. acordo pelo qual os taxistas argentinos e brasileiros

Os protestos contra a medida restritiva a com- teriam os mesmos direitos quando trafegassem pelo
pras em Uruguaiana, do lado brasileiro, voltaram a outro lado da fronteira.
se intensificar, agora por causa do rigor de .alguns Sr. Presidente, conforme já denunciamos aqui
agentes da alfândega de Paso de los Libres. desta tribuna, nossa preocupação enquanto Parla-

Os empresários uruguaianenses acompanham mentar representante do Rio Grande do Sul, no Con-
os protestos com especial atenção, tendo em vista gresso Nacional, é com a movimentação também de
que vivem a expectativa da manutenção do inter- cargas entre a fronteira do Brasil com a Argentina,
câmbio comercial entre as duas cidades, já que o cuja redução chegou aos 20,29% negativos nas ex-
peso, aindaçotado em um real e setenta centavos, portações e 38,31 % nas importações, nos primeiros
incrementa as vendas. Portanto, eles estranham a ri- meses deste ano, se comparados ao mesmo perío-
gidez com que as questões estão sendo tratadas, do em 1998.
procedimento que não é comum na fronteira entre os Sr. Presidente, trouxemos este assunto à tri-
dois países. buna para alertar e pedir providências das autorida-

Os motoristas de táxi também protestam pelo des do Governo Federal, especialmente ao Itamara-
seguinte: os motoristas brasileiros da cidade de Uru- ty, tendo em vista que a fronteira oeste do Rio Gran-
guaiana são obrigados a pagar pedágio na aduana de do Sul é a porta do Mercosul e o Brasil não pode-
argentina e podem ser multados por f~~is da Pre- rá ficar à margem da colaboração ao desenvo/vi-
feitura de Paso de los Libres se forem apanhados mento dos países participantes do Mercado Comum
transportando passageiros para Uruguaiana:·Q mo- _do Sul, por simples entraves comerciais que poderão
torista brasileiro corre o risco de ser multado em 1150' ser resolvidos através de acordos de cooperação, vi-
dólares, cerca de 260 reais, além de ter o veículo' .sando ao interesse econômico dos países partici-
apreendido. pantes.
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Solicito, portanto, ao Governo Federal, às
Chancelarias, tanto a brasileira quanto a argentina,
que façam contato, que ouçam este Parlamentar da
região, da fronteira tripartite, que bem a conhece,
que está lá permanentemente, sempre em contato.
Há divergências e dificuldades na relação binacional,
trinacional, que exigem uma atuação forte e firme
por parte do Itamaraty e da Chancelaria arQentina,
para que se resolva essa situação.

Na cúpula, no poder central, são tomadas de
cisões, fazem-se convênios com o objetivo de resol
ver a situação, mas, na ponta, na fronteira, os fatos
ocorrem de forma diferente. Um pequeno agente
acha-se tão poderoso que se sente no direito de tra
tar mal o brasileiro, o argentino, além de cobrar ta
xas improcedentes!

Se vivemos no Mercosul, algo está errado e,
se está errado, é porque as ·normas superiores não
estão sendo passadas de forma clara e transparen
te. Temos de resolver a situação, através da posição
firme e direta do Governo Federal, do Itamaraty junto
às autoridades argentinas. Somosrconterrâneos e vi
zinhos de fronteira.

Sr. Presidente, solicito que meu pronuncia
mento seja publicado no Jornal da Câmara e divul
gado no Programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Geraldo Magela
para uma Comunicação de Lidetança, pelo PT.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Como
Líder. Sem revisão do orador) - Sr~.F?residente, SylIs
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna, em nome da
bancada do Partido dos Trabalhadores, responder a
um Parlamentar do PMDB do Distrito Federal em ra
zão de pronunciamento feito esta tarde.

A rigor, considero a resposta desnecessária.
No entanto, em função de algumas questões levan
tadas sem procedência, vejo-me na obrigação de
trazer nossa visão sobre as mesmas.

Em primeiro lugar, é preciso dizer que o Parti
do dos Trabalhadores orgulha-se muito da adminis
tração que o Prof. Cristovam Buarque e todos nós fi
zemos no Distrito Federal. O Governo foi marcado
por inovações e ousadias, como a implantação da
Bolsa-Escola, do Projeto Saber, dos Programas
Saúde em Casa, Morar Legal, Escola Candanga,
Prove, enfim, inúmeros projetos que, para nossa sa·
tisfação, têm servido de referência para implantação
de projetos idênticos ou similares em outros Estados.

O Governo foi marcado também por forte parti
cipação popular. Implantamos o orçamento participa-
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tivo e resgatamos a cidadania do povo brasiliense.
Temos a satisfação de esta cidade ter sido a segun
da no País a tornar obrigatório o uso do cinto de se
gurança, mesmo antes de esta Casa ter aprovado o
novo Código Nacional do Trânsito. Começamos' a
respeitar a faixa de pedestres, para dar segurança a
quem dela se utiliza. Essa foi a postura dos cidadã
os-motoristas de respeito aos pedestres.

Trabalhamos pelo resgate da cidadania. Com·
batemos a prostituição infantil, combatemos a eva·
são escolar e fizemos um Governo que obteve a
aprovação de 80% da população do Distrito Federal
- 80% da população! Mesmo aqueles que, por razõ
es políticas, pessoais ou desconhecidas, não vota
ram no PT, reconheciam que nosso Governo era efi
ciente, eficaz e sério. Passamos os quatro anos com
a satisfação de ter um Governo reconhecidamente
sério.

Hoje pesa sobre nós denúncia de um Deputa
do que traz chaveiros para dizer que o nosso Gover
no não teria sido sério no uso da verba institucional
de publicidade.

Quero dizer que os chaveiros não foram distri
buídos porque o partido deste Parlamentar entrou
com ação na Justiça para impedir que esses e ou
tros instrumentos de campanha institucional fossem
distribuídos. Os que são nossos adversários não
gostam do mote "Brasília Legal". Estávamos implan
tando no Distrito Federal um governo da legalidade,
que tinha como base principal a lei, que tinha a lega
lidade como norte. como referencial. A partir dessa
ação na Justiça, o Partido deste Parlamentar foi im
pedido de distribuir esses instrumentos de campa
nha. Por isso, não mais pudemos distribuir os cha
veiros, obedecendo à decisão da Justiça, porque
eles continham a seguinte inscrição: "Brasília está fi
cando legall". E, de fato, Brasília estava ficando le
gai, o que não está acontecendo hoje, porque só
nesses quase 120 dias de administração o Governo
do Distrito Federal já está levando a cabo mais de
20 milhões de obras sem licitação. Este Governo
não sabe fazer licitação! Nós fizemos licitação para
nossa publicidade, enquanto o atual Governo arru
mou um compadrio para fazer sua publicidade, sem
licitação. Uma única empresa faz toda a licitação do
Governo do Distrito Federal, o que é ilegal. Aliás,
este Governo contratou, sem licitação, umà empresa
para fazer a limpeza da cidade, que é, nada mais
nada menos, a Interpa. A referida empresa está en
volvida com a máfia dos fiscais em São Paulo. Não é
coir:tcidência, Sr. Presidente! Aliás, na política, nós
que estamos nesta Casa sabemos que nada aconte·



Esse modelo internacional de regionalização
tende também a influir na organização interna das
nações. No pós-guerra, a Itália conseguiu superar a
adversidade do segundo conflito mundial dando tra
tamento regional diferenciado para estimular sobre
tudo o sul do País, que era mais pobre, e a criação
de pequenas e médias empresas. A meu ver, no
Brasil a'régionalização federativa seria um tratamen
to fiscal, previdenciário e de encargos trabalhistas
para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Digo diferenciado, Sr. Presidente. Não se trata
de regiões administrativas, aludidas de maneira mui
to teórica e superficial no texto da Constituição de
1988, mas da necessidade de o federalismo brasilei
ro se regionalizar, para que o Nordeste, por exem
plo, de onde venho, não seja um eterno pedinte.

O Nordeste, da mesma forma que o Norte e o
Centro-Oeste, não deseja esmolas dos entes mais
ricos da Federação; quer apenas que sejam reco-
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ce por coincicfência, nada acontece por" acasó:Na Como demonstra com muita propriedade o
política não existe acaso. grande sociólogo e historiador, Viana Moog, no seu

Quero dizer que nós, do Partido dos Trabalha- histórico e célebre livro "Bandeirantes e Pioneiros",
dores, nos sentimos orgulhosos da administração nos Estados Unidos o federalismo se fez a partir de
aqui realizada e de defendê-Ia;-G-fflooAffi-EIe-CeRtas ..llIIlB-Can1ederação_ na qual existiam estados confe-
tem analisado nossas contas e até hoje nenhuma derados, ou seja, estados que praticamente deti-
delas foi reprovada. Agora começam a surgir denún- nham autonomia e soberania e que, num determina-
cias, e sabemos que não há nenhuma dificuldade do momento, resolveram formar a Federação norte-
em esclarecer esses fatos, principalmente porque na americana.
Câmara Legislativa do Distrito Federal já existe uma .No Brasil, não. O modelo foi transpdsto na teo-
Comissão Parlamentar de Inquérito aprovada para ria, mas, na prática, nas nossas raízes sociopolíti-
apurar denúncias sobre as verbas de publicidade. cas, os estados que compõem a Federação brasilei-

Sr. Presidente, o que mais me surpreende é o ra, oscilando historicamente, nada mais foram do
fato de o partido desse Parlamentar, que dirige, que que figuras com maior ou menor poder de barganha
tem maioria naquela Casa, na Câmara Legislativa, econômica, enquanto outros eram verdadeiros pe-
não querer que a CPI funcione, esta que foi aprova- dintes. Tanto assim, Sr. Presidente, que hoje a Fe-
da com o nosso voto, com o nosso apoio. Se essa deração brasileira enfrenta situações que exigem al-
Comissão for adiante, passará um atestado de com- temativas a curto prazo.
petência e de seriedade para o nosso Governo. Nesse tema - em que sou um curioso - trago

Este é o desafio: que instalem imediatamente a debate, para reflexão da Casa, uma concepção
essa CPI, porque queremos esse atestado de ido- que não é pessoal, mas que há muito tempo vem
neidade, de competência e de seriedade para o nos- sendo debatida entre os estudiosos da Sociologia
so Governo! Política e do Direito Público, sobre o federalismo re-

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con- gional.
cedo a palavra ao Deputado Ney Lope~. que disporá O que é federalismo regional? Sabe-se que o
de 25 minutos na tribuna. mundo tende a organizar-se em regiões. Examine

mos, por exemplo, a Europa. A União Européia nada
O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Sem revisão mais é do que uma região composta de várias naçõ-

do orador) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, es. Na própria América Latina, há uma região com
nenhum dia é melhor do que uma segunda-feira cal- várias sub-regiões organizadas: o Mercosul e o Pac-
ma para fazer algumas reflexões sobre temas que to Andino. O Nafta e o Grupo dos Sete (G-l) nada
dizem respeito aos interesses do País. São reflexões mais são/do que.ações conjuntas de países sobera-
que nos levam a indagar sobre a extensão dos te- nos.
mas em debate e a dúvida de qual será a melhor al-
ternativa.

Vou me deter a dois temas, Sr. Presidente: a
crise do federalismo brasileiro e a crise do sistema
político-eleitoral brasileiro.

Quanto à crise do federalismo, percebemos
que, na nossa história constitucional e também na
nossa organização como Estado Democrático, o mo
delo adotado, do ponto de vista teórico, foi o do Sé
culo XVIII, proveniente da Constituição norte-ameri
cana de 1776.

Adotamos um federalismo em que os estados
membros detêm autonomia política, administrativa e
financeira, e a União, além dessa autonomia, a so
berania, que significa a capacidade de o País repre
sentar-se perante os demais estados do mundo.
Essa capacidade que se chama soberania fica, por
tanto, detida e se torna prerrogativa única da União
Federal.



Saudou-se esse artigo como a grande con
quista da autonomia partidária. Realmente, o partido,
numa democracia representativa, é o núcleo a partir

Art. 17. (...)
§ 1Q É assegurada aos partidos políti

cos autonomia para definir sua estrutura in
terna, organização e funcionamento, deven
do seus estatutos estabelecer normas de fi
delidade e disciplina partidárias.

(...)
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nhecidas suas condições adversas econômica e so- em-parte transferida para uma região, que negocia-
cial. Assim, por meio de tratamento diferenciado, en- ria em bloco. Haveria também incentivos em bloco,
contrarão, pelas suas próprias forças, pelo talento de respeitada a vocação natural da área, em busca da
seus filhos, o caminho e as alternativas para um de- atração de capitais, investimento, geração de empre-
senvolvimento mais humano e integrado da socieda- go, evitando, inclusive, essas guerras fiscais que pe-
de brasileira. riodicamente geram conflitos no relacionamento aÍ'!-

O federalismo regional seria, portanto, dar tra- tre as Unidades da Federação.
tamento diferenciado às' regiões brasileiras em razão Esse é o tema que deixo para reflexão nesta
de suas vocações econômicas e de suas situações tarde, Sr. Presidente: federalismo regional, uma alte-
sócio-político-econômicas. Por exemplo, na hora em ração na Federação brasileira, para dividi-Ia em re-
que ao Nordeste ou ao Norte fosse apresentado um giões, de forma que os mais pobres não sejam os
planejamento oficial, por áreas de atividades, como esmoleiros de sempre, mas pessoas que, nascendo
o setor extrativista, ou a agricultura com incentivos a no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tenham oportu-
cereais, eles teriam tratamento fiscal estimulante, di- nidades diferenciadas para trabalhar e investir, dan-
ferente dos outros centros. Dessa forma, por proces- do sua contribuição ao desenvolvimento nacional.
so natural, os capitais e o trabalho se voltariam para Sr. Presidente, outro tema que me faz ocupar
lá, pois se elevariam a produção, a renda e' a 'oferta esta tarde e este microfone se refere à refGrma polí-
de empregos. tica do Estado brasileiro, sobre o que muito se tem

Trata-se de alternativa diferenciada, sob o discutido. O Presidente da Casa, Deputado Michel
nome de federalismo regional, que permitiria apro- Temer, tem dado prioridade a esse tema de trans-
veitar os recursos potenciais e naturais das regiões cendental importância. Tenho sobre ele também al-
mais pobres por um tratamento que lhes desse opor- gumas perplexidades, indagações e dúvidas, no
tunidade de crescer. Não se trata, em nenhum mo- sentido de que não se busque fazer reforma por
mento, de isenções, privilégios nem incentivos, que, fazê-Ia, mas que, na hora de reformar o sistema elei-
infelizmente, ao longo dos tempos, serviram para toral e político, se tenha por objetivo encontrar, me-
macular a imagem, principalmente do Nordeste, ao canismos que melhorem a representação popular.
qual pertenço. Não, Sr. Presidente. A experiência Constata-se que na representação popular
das isenções e incentivos diferenciados, a meu ver, brasileira, embora constituída livremente, há mácu-
privilegiou quem não queria trabalhar nem produzir, las profundas, sobretudo, pela influência do poder
mas tinha padrinho político poderoso. político e econômico. Qualquer reforma político-elei-

O que defendo numa federação regionalizada toral tem que ter por objetivo - não digo eliminar,
é o critério genérico. Na hora em que se estabelecer, porque seria sonhar demais - reduzir gradativamen-
por exemplo, que produzir frutas tropicais em tais te a influência perniciosa do poder discricionário do
áreas do Nordeste ou do Norte implica redução do Estado nas eleições ou a igualmente perniciosa in-
imposto, com tratamento fiscal, previdenciário e tra- fluência do poder econômico. Para isso, debatemos
baihista diferente, não será preciso dar outorga de novas formas de organização político-eleitoral.
isenção nem incentivo no Diário Oficial a João, Ma- A contribuição inicial que gostaria de trazer se
ria ou José; será tratamento genérico. Quem se ha- refere aos partidos políticos. Sabe-se que a Consti-
bilitar àquelas condições que o Estado oferece, po- tuição de 1988, art. 17, § 1º, num primeiro momento
derá produzir. Agora, tem que existir, evidentemente, significou grande avanço eleitoral, porque assegura
fiscalização rígida, a fim de que, a qualquer deslize, a autonomia dos partidos. Diz o referido parágrafo:
se tiver usado os incentivos de forma fraudulenta
que fira os interesses do País, o empresário seja
exemplarmente punido, declarada sua inépcia, sua
incapacidade para a vida civil e comercial por pelo
menos vinte anos.

O modelo italiano é um microexemplo do pós
guerra, mas me parece a fonte maior da Idade Con
temporânea do que se pode chamar dividir uma fe
deração em regiões. Por exemplo, em vez de a auto
nomia dos Estados ser exercida isoladamente pelo
Rio Grande do Norte, Ceará ou Pernambuco, seria
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do qual se constrói com eficiência e estabilidade do pressão: "respeitados os direitos assegurados em lei
sistema político-eleitoral. aos seus filiados".

Sr. Presidente, ilustres colegas, ainda que não Sr. Presidente, outro ponto também muito po-
concordem comigo, permitam-me dizer que não sei lêmico e sobr_e o qual confesso ainda não ter opinião
se essa autonomia rendeu os frutos desejados. Por formada a não ser em gênero - tenho uma macroo-
quê? Porque partido autônomo, regulado interna- piniãomacroopinião, não micro - é o problema da fi-
mente pelos seus estatutos, tem de ter também re- delidade partidária. Sou favorável à fidelidade parti-
gras no sistema jurídico que assegurem direitos bá- dária. Os partidos precisam ter sua fisionomia. Esse
sicos e mínimos a seus filiados. Do contrário, a soli- pingue-pongue de alterações que existem muitas ve-
citação de autonomia partidária nada mais é do que zes nas composições partidárias pode prejudicar a
a consolidação de poder das cúpulas dirigentes dos democracia. Agora, em princípio, acho que a fideli-
partidos políticos. dada. partidária deve vincular-se ao programa do

Para que tenham autonomia - não sou contra parti~o, aos princípios que o partido defende. Porque
isso; aliás, já está no texto constitucional-, seria im- fidelikiade partidária com eleição proporcional são
portante incluir nesse artigo algo mais ou menos as- duas coisas antagônicas. Não se pode dizer que o
sim: "Respeitados os direitos assegurados em lei mandato é do partido, quando muitos ganham elei-
aos seus filiados". Aí, sim, o filiado, no âmbito muni- ções sem nenhum apoio desse partido, numa ação
cipal, seria estimulado a debater, participar, ganhar e quase isolada.
perder, na defesa dos seus pontos de vista, sabendo Na hora em que o Brasil tiver, por exemplo,
que, no sistema legal brasileiro, caso seja atropelado candidaturas de lista - porque as listas são escolhi-
por ação unilateral ou autoritária de um dirigente par- da~. nas convenções, como é o caso da Alemanha e
tidário, poderá recorrer à Justiça. do Uruguai, que está agora confeccionando sua lista

Do jeito que está, não; o partido é um ente que para a próxima eleição, e de outros países " aí sim,
não erra, infalível, e qúalquer ação na Justiça encon- quem ganha na lista não é votado, votado é o parti-
trará que o partido está protegido pela autonomia do; o mandato é do partido. Mas ganhar no sistema
dos seus estatutos. Portanto, ele tem de ser regula- prop~rcional com fidelidade partidária parece-me ser
do internamente, dentro das suas regras, dos seus uma 'situação para a qual não existe similar no mun-
regimentos. Não me parece ter sido feliz o Legisla- do. Tampouco parece-me ser uma regra constitucio-
dor Constitucional em fixar esse princípio, tanto é nal. Eu diria até ser um pouco anti-jurídica, porque é
que, vigendo desde 1988, até hoje eJe ainda não for- mais ou menos como juntar azeite com água.
taleceu a vida partidária brasileira. Então, ~r. Presidente, a fidelidade partidária é

A vida partidária deve ser fortalecida, mas é um tema - repito - necessário, mas sua extensão
preciso dar ao filiado, àquele mais anônimo inscrito deve ser precedida de muita regra democrática inter-
no partido, do rincão mais distante deste País, a tu- na dos partidos, para que os filiados não saibam pe-
tela jurídica, para que ele possa recorrer à Justiça los jornais as matérias sobre as quais as cúpulas fe-
quando ferido em disputa por arbitrariedade. Será charam questão e sejam obrigados, como num man-
uma luz no final do túnel para protegê-lo. damento religioso, a cumprir sem discutir. Isso é de-

Enquanto isso não existir, como não existe no mais. Temos que aceitá-Ia em função do programa
Brasil de hoje, acho que qualquer reforma polftica partidário. O que está ajustado ao programa partídá-
deveria começar por consagrar a autonomia dos par- rio deve constituir regra a que o filiado é obrigado
tidos. Não quero partidos vinculados ao Estado _ respeitar, mas o que não for do programa partidário,
não distorçam meu ponto de vista -, mas livres e au- um tema - eu diria - avulso do Parlamento, deveria
tOnomos, com o filiado tendo condições de fazer-se permanecer também a capacidade volitiva e o dese-
respeitar quando houver lesão líquida e certa em jo de encaminhar do próprio filiado ou do próprio rep-
seu direito, garantido pelo sistema jurídico. resentante.

Esta é a minha primeira ponderação. Fortale- Sr. Presidente, outro tema que cria perplexida-
cer os partidos? Sim, mas numa ótica em que eles des, na reforma política, é o voto distrital. Tenho
sejam democratizados internamente - e ar é tarefa muitas dúvidas sobre a adoção pura e simples do
de cada um - e sobretudo que, ao final do § 1" do voto distrital no Brasil ou mesmo a do distrital misto.
art. 17, da Constituição, na definição de autonomia, Ouço, com prazer, o nobre Deputado Bispo
se coloque uma vírgula e acrescente a seguinte ex- Rodrigues.





ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

O pacto federativo é um dos temas de maior
destaque no momento. A Federação brasileira está
cansada. Os sinais são evidentes. Prevaleceu na
Constituição de 1988 a definição de ef1cargos, sem
grande preocupação com os recursos. ;No caso es
pecífico da União, verificou-se redução drástica de
receita a favor dos estados e municípios. Vários sin
tomas de exaustão são perceptíveis e as recentes
reformas da Previdência e Administrativa buscaram
solucionar tais impasses. Todavia, a legislação infra-

Ney Lopes

FEDERALISMO REGIONAL
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da Câmara dos Deputados, estamos ausentes des- constitucional ainda não está aprovada, o que retar-
sa discussão, de um tema tão polêmico e importan- da o alcance das metas desejadas.
te. V. Exll explica e aborda esse tema muito bem por A globalização traz consigo sinais evidentes da
sua experiência como Parlamentar. Infelizmente, regionalização no mundo. Vejam-se Estados Unidos,
não estamos discutindo esse tema de importância Canadá, Parlamento Asiático e tantos outros exertl-
fundamental para a vida parlamentar e para a vida pios. O estado transnacional já existe, na medida em
daqueles que representamos aqui nesta Casa sob que se reconhece que a solução dos problemas
esse ponto de vista que V. Exll tão bem focaliz;:i. Não mundiais mais graves está sendo buscado mediante
adianta apenas trocar o cachimbo para impedir que a formação de grupos ou regiões. O Estado sobera-
a boca fique tórta. É importante que se mude o hábi- no e tradicional mostra-se impotente e incapaz de
to. E o hábito de discussão da reforma polftica passa encontrar alternativas sozinho.
necessariamente pelo cerne da questão: fidelidade A tendência à regionalização torna inevitável a
partidária, partidos fortes, financiamento público de evolução natural do conceito de federação. Hoje, a
campanha, justiça eleitoral ágil e capaz de impedir a federação não é mais a soma do estado soberano e
exploração do poder econômico, e assim por diante. dos estados-membros autônomos. Algo mais impõe
V. Ex!! está de parabéns. Este é um tema polêmico que esses dois entes jurídicos cedam diante da reali-
que deveria estar sendo discutido aqui nesta Casa dade e os estados-membros reduzam sua autono-
diuturnamente, para que tivéssell10s uma contra-re- mia em favor de regiões cujas competências seriam
forma política que colocasse nos eaminhos corretos comuns a todos eles.
essa questão relacionada com a pólftica que deseja- No caso brasileiro, o exemplo típico é o Norte,
mos, ou seja, a boa política. Nordeste e Centro-Oeste. Tradicionalmente, os esta-

O SR. NEY LOPES - Agradeço a V. Exi! a dos dessas regiões reivindicam isenções, incentivos
contribuição e digo que, se tiver contribuído para que e dinheiro a fundo perdido. Esse modelo está supe-
esse debate se acentue cada vez mais nesta Casa, rado. Há que buscar o federalismo regional, dividin-
considero-me satisfeito. Numa segunda-feira, trago a do o Brasil em regiões com tratamento diferenciado
debate temas tão explosivos, mas sempre na certe- nos campos fiscal, trabalhista e previdenciário. Vale
za de que esta Casa não está aqui para aceitar pas- esclarecer que essa proposta é mais abrangente do
sivamente alternativas, mas sim para discuti-Ias, es- que as atuais regiões previstas no artigo 43 da
tudá-Ias e encaminhá-Ias. Constituição.

Sr. Presidente, solicito a V. Exll que autorize a Em lugar da isenção concedida caso a caso,
transcrição nos Anais da Casa, juntamente com meu as regiões teriam incentivos gerais concedidos em
discurso, de um artigo de minha autoria, publicado função das suas vocações e disponibilidade de re-
ontem no jornal Correio Brazlliense, denominado cursos naturais. Por exemplo, produzir frutas tropi-
"Federalismo Regional". cais no Nordeste significaria pagar menos impostos,

Era o que tinha a dizer. redução dos encargos da folha de pessoal etc.
Quem atendesse as exigências teria tal incentivo, in
dependentemente de a Sudene ou de os governos
estaduais fazerem concessões políticas. É um meio
de acabar o privilégio e o tráfico de influência. Por
outro lado, o EstadÇl exerceria severa fiscalização e
qualquer burla significaria responsabilidade penal e
civil, além de inabilitação para futuros benefícios. O
federalismo regional poderá ser um caminho para re
definir o pacto federativo sem traumas e conflitos. .

Ney Lopes é Deputado Federal pelo PFL - RN.
O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con

cedo a palavra ao Deputado Neuton Lima.
O SR. NEUTON LIMA (PDT - SP. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, dirijo-me, nesta oportunidade, aos meus
ilustres pares para trazer à sua reflexão um aspecto
atual da vida dos brasileiros que têm ocupado um
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vasto espaço na mídia nacional: a segurança do ci
dadão, um dos temas de maior relevância entre os
que dividem as principais preocupações do nosso
povo, em igualdade de condições com o desempre-
go, a miséria e a fome.

De forma quase corriqueira estamos assistindo
a um incrível crescimento da violência que afeta em
todos os sentidos a vida das pessoas. Fala-se do
medo da população frente à organização da margi
nalidade. Discute-se a violência em todos os níveis,
quase como um retorno aos tempos da barbárie;
atribui-se aos órgãos de segurança pública a co-res
ponsabilidade pelo caos, para demonstrar a inefi
ciência ou a incapacidade do Estado em manter um
nível satisfatório de segurança e a incolumidade dos
cidadãos.

Nos grandes centros populacionais,prinoipal
mente, o homem honesto, trabalhador, chefe.de fa
mília, cumpridor de todos os deveres de cidadão,
está vivendo em uma verdadeira clausura dentro de
seus próprios lares. Nem sister,nas de alarmes, ca
chorros treinados para a guarda, casas cercadas de
grades, com grossas correntes e cadeados, estão
conseguindo refre~r o ímpeto dos marginais. Nem
mesmo carros com imensas blindagens têm sido su
ficientes para impedir a ação nefasta ,dos bandidos
que estão à solta, rondando em quase' todas as es
quinas.

Os seqüestros, os assaltos à mão armada e os
estupros se sucedem em progressão crescente.
Rouba-se de tudo: de automóveis a simples pares
de tênis. Agride-se com brutalidade e tira-se a vida
de pessoas indefesas pelos motivos mais sórdidos.
Tráfico de drogas parece não ter nenhum limite. O
cidadão honesto, trabalhador, sente-se desprotegi
do, desamparado, refém mesmo da criminalidade
violenta.

E a violência contra os cidadãos não é uma
prerrogativa urbana. O meio rural também tem de
monstrado que está impregnado com esse vírus ter
rível: seja em relação aos caminhoneiros, nas estra
das, seja em relação aos sem-terra, seja em relação
aos lavradores escravizados em fazendas distantes,
seja em relação aos menores de idade, empregados
em tarefas impróprias, aviltantes e até fisicamente
mutiladoras.

A violência dos dias atuais, veiculada cotidiana
e minuciosamente pelos meios de comunicação, in
vade sem cerimônia os lares brasileiros em qualquer
dia e horário. Ela traduz, quase sempre, violentação
e morte, sem que se vislumbre pelo cidadão soluçõ
es efetivas. Será que a violência é um fenômeno

apenas brasileiro? No mundo de hoje é a violência
na cidade e no campo um fato irreversível? Ou será
que os aparelhos do Estado, preventivos e repressi
vos, estâõpreciSando de premente e salutar refor
mulação?

No Brasil, sobretudo, essas questões necessi
tam de respostas urgentes e incisivas. Afinal, vive
mos num dos países mais violentos do mundo. Para
citar apenas um indicativo, sabemos que nossa taxa
de hOmicídios gira em torno de 22 por 100 'mil habi
tantes, por ano. Se considerarmos a fragilidade de
nossas estatísticas, é possível que a realidade seja
ainda mais tenebrosa. Para se ter idéia da gravidade
da situação, nos países mais evoluídos, uma taxa de
9 por 100 mil habitantes, como nos Estados Unidos,
é considerada exagerada. Nesse índice funesto en
tre países de mesmo nível de desenvolvimento que
o nosso, ,perdemos apenas para a Colômbia e para
a África do Sul, o que porém não pode ser motivo de
orgulho para ninguém.

Só: P?ra se ter uma noção do crescimento da
violência em nosso meio, vamos considerar como
exemplo apenas alguns dados do Distrito Federal,
onde se sit~;:l Brasília, nossa Capital, e que com cer
teza não é o lugar mais violento do Brasil. Pois bem.
De acordo com as estatísticas da Secretaria de Se
gurança local, entre 1994 e 1998, cinco anos, por
tanto, o número de homicídios passou de 94 para
149 ao ano, um vertiginoso incremento, no período,
de mais de 58%. Nesse mesmo período, as tentati
vas de homicídio tiveram um aumento de 136%, e os
assaltos, de 101 %.

Assim, Sras. e Srs. Deputados, é sobre filssa
questão de extrema importância para as nossas vi
das que pretendemos desenvolver o nosso tema: a
segurança pública voltada principalmente para a se
gurança do cidadão. Mas, antes de nos alongarmos
no tema, façamos algumas breves considerações
sobre o que é segurança pública.

Do .i1ustre Desembargador de Justiça paulista,
Dr. Álvaro Lazzarini, aprendemos que a segLlrança
pública é um dos três elementos que compõem a or
dem pública, juntamente com a tranqüilidade e a sa
lubridade pública, sendo aquele elemento que'·trata
das atividades da vigilância, de prevenção e de're
pressão das condutas delituosas.

Dentro da amplitude que a matéria possui em
face do texto constitucional, em seu art. 144, a segu
rança pública configura direito fundamental do cida
dão, constitucionalmente assegurado. Desse modo,
o Poder Público tem compromisso inequívoco com o
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combate à criminalidade e, ainda, com a implemen- violência que deriva da falta de oportunidades iguais
tação e com a promoção dos direitos humanos. na busca do desenvolvimento pessoal dos indiví-

Portanto, nossa Constituição Federal assegura duos; a violência que emerge da discriminação racial
a todos os brasileiros, nas cidades ou no campo, o ou social, da falta de empregos, da falta de-habitaçõ-
direito à tranqüilidade, ao equilíbrio e à segurança na es dignas, da completa desesperança.' Essas são
sua vida privada e nos seus negócios, à sombra pro- formas de violência que quase sempre sãQ esqueci-
tetora das leis e dos instrumentos encarregados de das ou negligenciadas, quando se procura estabele-
fazer com que ela seja cumprida. É, pois, a seguran- cer soluções que ataquem os efeitos visíveis dos ca-
ça pública que deve garantir aos cidadãos sua inte- sos concretos, noticiados com destaque.
gridade física e moral, bem como seu direito ao pa- Pode-se perceber, srªs e Srs. Deputados, que
trimônio conquistado. o vocábulo violência tem muitas acepções. Uma pri-

Verifica-se, também, que a segurança pública meira dificuldade que temos ao discuti-Ia é definir de
é pré-requisito para a consolidação dos processos qual violência estamos tratando. Há inúmeras varia-
democráticos e o valor fundamental para que se te- ções e, certamente, não há um único tema. Todavia,
nha qualidade de vida. um elemento comum a todas as fases da violência

Esses direitos, bases da cidadania, çqntudo, seguramente é o lado obscuro da natureza humana,
vêm sendo sistematicamente degradados'péla vio- determinante da ausência do sentido coletivo, incen-
lência em expansão, em todos os segmentos da so- tivador do egoísmo destruidor, gerando uma perso-
ciedade, realçando a crescente impotência do Esta- nalidade que vê no próximo apenas um oponente,
do, que deveria ser um guardião da cidadania, em um inimigo.
assegurá-los. Há que se tratar também da relação entre for-

Neste ponto julgo útil discorrer um pouco sobre ça e violência, dois conceitos que, embora próximos,
a violência em si, a concepção que damos a esse não se confundem. A força traz o aspecto de autori-
vocábulo e suas manifestações. Depois, apresentar dade, compulsão, que está presente nas manifesta-
algumas considerações sobre o tema e possíveis so- ções de todo ente organizado. O Estado, como insti-
luções, caso específico brasileiro. tuição organizada, dispõe de força, e por isso' pode

Normalmente, quando pensamos em violência, ser violento nas relações com os cidadãos; o crime
reportamo-nos a casos de agressões individuais ou organizado pode impor, pela força ou pela violência,
coletivas contra outras pessoas. A violência específi- suas regras, constituindo-se num estado dentro do
ca ligada à criminalidade. Desse modo, são freqüen- Estado; o poder econômico, por ser extremamente
tes as citações de crimes violentos, cujo combate organizado, pode fazer valer seus interesses, mes-
está afeto propriamente aos órgãos policiais de se- mo que sejam violências contra os cidadãos; a pró-
gurança pública, referindo-se ao assalto físico, ou de pria massa trabalhadora organizada possui força
sua ameaça, entre os indivíduos; de violência na para tomar atitudes, muitas Vezes violentas, contra
rua, seja no trânsito, seja em manifestações coleti- parte da sociedade.
vas, com possíveis quebras da ordem pública; de Sem querer ser determinista, é possível agora
violência contra a própria pessoa, pelo suicídio ou entender que a propensão à violência está, e estará
autodestruição pelo álcool ou pelas drogas; ou, ain- sempre, enquanto nosso mundo for povoado por ho-
da, de violência advinda de conflitos bélicos entre mens imperfeitos, presente na vida em sociedade.
nações. Há, contudo, um certo equilíbrio entre as diferentes

Existem, no entanto, outras formas de violên- formas de subcultura da violência, motivado, muito,
cia, muitas vezes dissimuladas ou escondidas atrás pela existência dos instrumentos do Estado, que tem
de práticas aparentemente aceitas pelo grupo social, o dever de manter o convívio harmônico dos seus ci-
entendidas como normais dentro de uma postura fi- dadãos-membros. Quando, porém, esse equilíbrio é
beral, mas que podem conter elevado potencial rompido, com a supremacia de uma ou mais formas
agressivo, chegando mesmo a alterar o equilíbrio de violência, ocorrem suas manifestações explícitas,
existente entre as diversas formas de subculturas da fazendo com que ela passe a ter contornos, torne-se
violência do meio social. Essa violência é a que deri- ! visível, provoque impactos. Os indivíduos, então,
va da exploração econômica do homem, acarretan- acuados diante da violência organizada, apavoram-
do injusta distribuição de renda; é a violência do Es- se, são submetidos a uma pressão extrema, uma
tado opressor, que se torna um fim em si mesmo, vez que se confrontam com uma organização, uma
em vez de buscar o bem comum da coletividade; é a força sobre-humana. Nesse ponto, se o Estado, por
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meio dos seus instrumentos, não conseguir restituir O Sr. Dr. Hélio - Saúdo o nobre Deputado
sua tranqüilidade, como reação os indivíduos bus- Neuton Lima, companheiro do PDT, oriundo da linda
cam organizar-se para fazer frente ao perigo e rea- cidade de Indaiatuba, na região de Campinas, São
gem com violência redobrada. A partir desse instan- Paulo. Apresenta-,S. E~ tema da mais alta relevân-
te dá-se a ruptura, a violência toma-se descontrolada. cia, principalmente para nós, que representamos o

A violência, então, adquiriu proporção pluralis- Estado de São Paulo. Sem dúvida alguma, aquele é
ta, atingindo diferentes estratos sociais, com elevado o Estado mais violento do País, disputando com a
grau de perversidade~ Desse modo, a questão care- Colômbia o maior índice de morte por causa externa
ce de algum esforço na procura de suas causas, de violência da América Latina. Esse é um tema que
conquanto se saiba, de longa data, serem predomi- nos fala de perto, porque estamos no Estado de São
nantemente sociais. Paulo, em particular na região de Campinas, que de

tém hoje alto índice de criminalidade. Gostaria de
Após essas considerações teóricas, sem pre- chamar la atenção para um tópico específico das

tendermos dar um tratamento especializado ao conceituações e exemplos práticos apresentados
tema, tentemos entender algumas das razões que, por V. EXª, em especial para a questão dos jovens
em nossa visão, determinaram a ruptura do equilí- que estão sendo assassinados, vítimas dessa epide-
brio entre as diferentes fontes de violência no meio mia social que é a onda de violência em nosso meio.
social atual, levando à seqüência de fatos cotidianos Gostaria de ressaltar que na nossa região, no Esta-
reprováveis a que nos referimos no início do pronun- do de São Paulo, toda semana um adolescente per-
ciamento, todos de natureza criminal. de a vida na porta da escola devido à má utilização

Como uma primeira razão, verificamos facil- de armas de fogo por pessoas não habilitadas. Des-
mente que existe uma pobreza material crescente taco esse aspecto específico dos jovens porque con-
que tende a criminalizar segmentos vultosos da po- ceitualmente a violência tem relação muito clara com
pulação, envolvidos pela marginalização violenta. A a falta de perspectiva e de esperança da juventude,
sua face mais visível hoje são as crianças e os ado- que, para compensar a falta de lazer e de determina-
lescentes de rua, cuja maior parte é tangida a en- dos referenciais, de atores sociais do bem, busca
frentar a sobrevivência material precocemente, já entrar nà. trilha do armamento e conseqüentemente
que a família, por pobreza ou outras razões, não acaba com vidas humanas. V. Ex!! está de parabéns
consegue garantir o sustento mínimo dos filhos. pela brilhante exposição sobre a violência que asso-

A origem desse contingente de marginalizados la o País.
é facilmente ligada não só ao crescimento demográ- O SR. NEUTON LIMA - Agradeço ao nobre
fico descontrolado, como ao êxodo rural, sempre Deputado Dr. Hélio o aparte, que incorporo ao meu
existente, mas enormemente intensificado há pou- pronunciamento.
cas décadas, por volta da época do chamado "mila- Essa é a origem maior dos ditos "ladrões de
gre econômico". Sempre houve melhores condições galinha", que povoam as prisões, onde permanecem
de vida na cidade do que no campo, mas na década muitas vezes mais tempo do que o necessário. Dian-
de 70, com a intensificação do crescimento econômi- te de um mercado de trabalho cada vez menos ca-
co nacional, houve aumento considerável na oferta paz de dar conta da demanda por' ocupação, até
de empregos dos níveis secundário e terciário, ge- porque a informalização já atinge metade ou mais
rando uma atração migratória irresistível em direção desse mercado e a economia moderna não é inten-
às cidades. Com o correr do anos, entretanto, esse siva de mão-de-obra, não é difícil prever que essa
fluxo que fora absorvido sem maiores dificuldades fonte de violência não se vai exaurir. Há que se con-
passou a saturar a periferia das grandes cidades, o siderar, ainda, o problema qualitativo: além da falta
que, aliado à perda de ritmo do crescimento econô- quantitativa do emprego, predomina a retribuição
mico, veio a constituir um fator de grande pressão de pelo chamado salário mínimo, tipo aviltante de remu-
demanda por serviços sociais básicos, gerando o neração, própria do sistema econômico em que nos
surgimento de intensa favelização e alto índice de inserimos. O desafio de promover o sustento de uma
desemprego, o colapso dos serviços de saúde e família com tal salário constitui motivação sistemáti-
educação públicos, além de outras mazelas tão co- ca para apelar a expedientes ilegais e, por vezes,
nhecidas de todos nós, Parlamentares, sempre em violentos.
contato com nossas bases eleitorais. A violência até aqui verificada, potencial gera-

Ouço, com prazer, o Deputado Dr. Hélio, dora de delitos criminais, ~\nnt~~, !)nr n"',',' ..,:~r.,
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rigação de ser reprimida pelos órgãos policiais de de possíveis fontes de violência, como certos grupos
segurança pública. Ela, porém, é uma forma de vio- de jovens de classe média, as chamadas "gangues".
lência que somente poderá ser reduzida a níveis Uma dessas fontes já se tornou clássica: a agressão
aceitáveis pela sociedade com a adoção de ações no trânsito, importante causa de mortes, principal-
governamentais de mudanças econômicas de cunho mente entre jovens. A respeito, é interessante notar
eminentemente estrutural, de modo a se reduzirem que Brasília, em datas recentes, tem sido palco de
as desigualdades sociais e fazer face às privações movimentados "pegas", em plena via pública, tendo
das necessidades básicas para uma 'sobrevivência a polícia, na última semana, realizado extensa ação

.satisfatória, em termos de alimentaçâo, habitação, repressiva, com várias detenções de jovens delituo-
dignidade social e cidadania. . sos e apreensões de veículos.

A mais importante fonte de violência criminali- Nesse contexto, está chamando a atenção
zante, sem dúvida, é o lucro imediato e fácil, espe- também o aparecimento de algo novo que, à falta de
cialmente o obtido naquelas áreas consideradas conceituação melhor, poderíamos chamar de "cultivo
muito rentáveis como o tráfico de drogas, o contra- da violência" entre jovens. Embora seja um fenôme-
bando, a contravenção, os assaltos a bancos e a no pouco elucidado, alguns relevos já são pertinen-
bens móveis e imóveis de grande valor, como auto- tes como motivos de preocupação: o consumo cres-
móveis, os seqüestros e a falsificação de moedas. cente da cultura da força física, do vigor corporal,
Trata-se aqui do crime organizado, constituído como das artes marciais; o aparecimento insistente de for-
um poder paralelo ao estatal, ou ao modo dele, e mas de organização juvenil, tipo gangue ou bando
que supõe capacidade de organização em todos os agressivo, de que são exemplo genérico os grafi-
sentidos: estratégias planejadas, armas sofisticadas, teiros; o consumo desenfreado da violência na te-
formação de quadrilhas especializadas, uso de infor- levisão, um filão para os empreendedores da atra-
mações e conhecimentos sofisticados. O confronto ção mercantilizada. Exemplos de ações violentas
com os agentes da lei possui a conotação própria de desses grupos temos vários: homicídios, por meio
ocupação de espaço paralelo, usando, no fundo, as de espancamentos, por grupos de lutadores de ar-
mesmas técnicas, principalmente a capacidade de tes marciais, principalmente em Brasília, em São
.organização de tipo quase militar e embasamento Paulo e no Rio de Janeiro; homicídios de pessoas
tecnológico constantemente atualizado. Esses fato- indefesas nas ruas, geralmente mendigos, por
res permitem, quase sempre, corromper a ordem vi- meio do uso de fogo, nas mesmas cidades, de que
gente, pelo aliciamento pecuniário. A evolução des- o exemplo mais notório foi a morte de um índio, aqui
se fenômeno é alarmante, sobretudo quando vista mesmo em Brasília.
pela ótica do atraso tecnológico e social dos atuais O tipo de violência aqui descrito mostra-se
agentes políticos de combate. A manipulação de as- muito suscetível à absorção de padrões culturais ex-
tronômicos recursos financeiros tem alimentado, so- ternos, que são diuturnamente divulgados pela mídia
bremaneira, o agravamento desse fenômeno no nos- nacional, principalmente pela televisão. São fatores
so meio social. ligados à exploração do sexo, ao consumismo exa-

O combate à violência resultante da criminali- cerbado, à aplicação violenta das artes marciais
dade aqui mencionada se resume,' praticamente, à para a obtenção de emoções fortes. Aqui a repres-
própria existência dos órgãos de repressão afetos à são policial também é necessária, porém, muito mais
segurança pública: policiais, judiciais e prisionais. que isso, o que se necessita são formas de controles
Certamente, é a mais visível nos noticiários e a que legais e socioculturais sobre os entes divulgadores,
requer maior esforço dos instrumentos estatais, para de modo a minimizarem-se os atuais efeitos perni-
neutralizá-Ia com eficiência. E isso somente vai ocor- ciosos.
rer com a aplicação de extensos r~cursos fi l1ancei- Nesse ponto eu gostaria de fazer uma obser-
ros para o aprimoramento dos mecanismos do Esta- vação que considero pertinente ao tema da crise
do, criados para o seu combate, pois os ,cri[Tlinosos de segurança pública. Embora o art. 144 da Cons-
estão constantemente à frente dos agetrtes' da lei, tituição Federal refira-se somente aos órgãos pre-
em especialização organizacional e em recurs0l=1téc- v~ntivos e repressivos, ou seja, às diversas poli-
nicos de todos os tipos. cias federais e estaduais e às suas competências,

Em tempos mais recentes, está-se tornando é' mister que se considere a segurança pública
também preocupante a incidência da violência em como um sistema estatal amplo, em que o aparato
camadas sociais menos conhecidas nesse contexto policial é apenas um de seus subsistemas, a sua



Sabemos que alguns passos importantes já
têm sido dados nas três esferas de Poder do nosso
País. No Executivo, ênfase especial tem sido atribuí
da às mazelas do sistema prisional, principalmente
na ampliação da rede carcerária. No Legislativo, em
passado recente, a Comissão Especial criada na Câ
mara para examinar a questão da segurança pública
elaborou um aprofundado trabalho de análise e che
gou a apresentar um relatório consistente, embora
ainda esteja aguardando apreciação. No Judiciário,
verifica-se que está vivamente empenhado em uma
oportuna revitalização de sua estrutura e de sua
ação, também com vistas à área penal.

Por fim, Sras. e Srs. Deputados, queremos fa
lar de uma iniciativa que muito nos tem estimulado a
uma ação no combate à violência do dia-a-dia.
Como verificamos ao longo do nosso pronunciamen
to, o povo brasileiro possui um sentimento quase ge
neralizado de insegurança, principalmente nas gran
des cidades. São inúmeras as ações criminosas que
atentam contra a vida e o patrimônio, quase todas
envolvendo um elemento comum, qual seja o porte
de armas de fogo. Números recentes dão conta de
que existe algo em torno de 20 milhões de armas de
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face mais visível para o público. Sendo a polícia o função de policiais para a vigilância de presos, as
ente estatal com atuação, no dia-a-dia, mais próxima deficiências estruturais e administrativas e a incapa-
do cidadão comum, ao falar em violência e criminali- cidade do Estado em manter as condições mínimas
dade, é uma tendência natural dele centrar sua aten- de funcionamento dos estabelecimentos penais,
ção nos órgãos do subsistema policial. Se as ações acabam por extinguir a finalidade reeducativa das
aparentes para sua segurança são déficientes, pas- -penas, transformando os presídios em autêntica
sam a ser esses órgãos os únicos culpado~ pelas "universidade do crime". Aí também vamos encon-
suas mazelas. Essa percepção, entretanto,'ã" total- trar uma fonte geradora de crimes. As deficiências
mentefalsa. . do subsistema prisional, da mesma forma que a ine-

Os outros subsistemas a ser considerados ficiência do judiciário, prejudicam sensivelmente a
são, assim, o Judiciário, o Ministério Público e o pri- ação policial. Se se cumprirem todos os mandados
sional, todos eles com a mesma'importância, em ter- de prisão já expedidos, onde colocar os marginais
mos de atuação do Estado. Por isso, a segurança que forem presos?

pública, sendo um "dever do Estado e responsabili- Sras. e Srs. Parlamentares, nestes poucos mi-
dade de todos", não é só repressão e não é só pro- nutos que estive lhes dirigindo a palavra, pude me
blema de polícia. referir a inúmeros problemas de toda ordem, econô-

Vejamos, Srs. Parlamentares, algumas consi- mico-sociais e culturais, que envolvem as nossas
derações sobre os subsistema"]UtMciário e prisional. principais questões de seguranç~ pública. Solução

Alguém com um mínimo de consciência pode existe, todos sabemos. Mas, certamente, ela não é
negar que a impunidade seja dos elementos gerado- rápida nem simples, e muito menos pouco dispen-
res do aumento de crimes? Hoje renomados juristas diosa. Mudar esse quadro de dificuldades é tarefa
e expoentes da vida nacional em diversos setores das mais hercúleas e demandará um esforço que
concordam que o Código Penal e o Código de Pro- não poderá ser localizado. Terá que ser de toda a
cesso Penal estão, de há muito, necessitando de re- sociedade, mas que, sem dúvida, encontrará nos ho-
visão, de modo a tornar mais céleres os processos mens públicos, governantes e políticos, e nas clas-
penais e reduzir a sensação de impunidade que in- ses mais favorecidas as melhores condições de ser
duz a população a acreditar que a prática de ilícito é realizado.
sempre compensatória. Além de concorrer para o
aumento da criminalidade, a ineficiência do subsiste
ma judiciário contribui também para o desestímulo
do policial, que, após dedicar horas de trabalho na
investigação dos elementos necessários para a con
denação do marginal, vê seu trabalho perdido por
uma simples prescrição de prazo, ou ainda derruba
do por meandros jurídicos, possíveis de serem reali
zados, em face da legislação vigente.

Felizmente, contudo, nos dias atuais, parece
que está começando um esforço oportuno e sério no
sentido de promover um aperfeiçoamento geral na
capacidade de ação do Judiciário, em todos os seto
res. Digo isso com as vistas voltadas para os traba
lhos recém-iniciados em ambas as Casas do Con
gresso, embora nutra uma esperança maior no pro
pósito da Câmara, com a atuação prevista para a
Comissão Especial referente à reforma do Judiciário.

Relativamente ao subsistema prisional, a mí
dia nos fornece diariamente informações estarrece
doras sobre a existência de "comandos" exercidos a
partir do interior das prisões, que controlam extensas
redes de crimes organizados. A superlotação dos
presídios, que acaba por transformar as delegacias
em estabelecimentos carcerários, com desvio de
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fogo, de todos -os -tipos, -em -posse da poptlfação-do- -ttldes--e--eeelaraçees-€lo nosso Presiaente da Repú-
País, a grande maioria adquirida ilegalmente. blica que nos têm chamado bastante a atenção.

Com o advento da recente lei que criou o Sis- Em primeiro lugar, o Presidente da República
tema Nacional de Armas, Lei n° 9.437, de 1997, bas- reagiu às resoluções e opiniões emitidas pela CNBB,
tante restritiva quanto à liberdade relacionada à pos- que, como é de conhecimento geral, tem tido a pos-
se e porte de armas de fogo, pensava-se que seria tura de examinar os problemas sociais e opinar so-
um grande avanço em relação à legislação anterior. bre eles.
Contudo, os seus resultados efetivos até agora apu- A CNBB tem feito críticas firmes.~ çontunden-
rados não denotam decréscimos significativos nos tes a este modelo econômico e ao desemprego, ten-
índices de violência e criminalidade que possam ser do inclusive adotado este último problema como
comemorados. tema da Campanha da Fraternidade deste ano, com

Temos, entretanto, notado que, em diversos o intuito de chamar a atenção da população e das
pontos do País, Governos Estaduais e Municipais e autoridades para esse fato tão importante.
a sociedade, em geral, têm-se mobilizado contra a Todos sabemos que a Conferência Nacional
comercialização e o porte de armas. dos Bispos do Brasil tem uma análise sobre a realida-

Em vista da importância dessa iniciativa para de social do País, sobre as dificuldades do povo pobre,
promover a redução da violência armada, estou re- carente e excluído. Portanto, não é de hoje que a
metendo ao Poder Executivo uma indicação para su- CNBB toma posições políticas com relação a temas
gerir que aquele Poder prolTlGva, por todos os meios sociais de grande envergadura em nosso País.
disponíveis, uma campanha nacional pelo desarma-
mento da população. Isso inclui não só as armas de O Sr. Fernando Henrique Cardoso. no entanto,
fogo reais, como as armas de brinquedo. Dessa reagiu de uma forma que nos surpreendeu, dizendo
campanha poderi~m participar empresas públicas e que a CNBB não deveria tratar de temas políticos,
privadas, para isso podendo explorar a publicidade mas tão-somente envolver-se com o que ele chamou
nos pontos de arrecadação de armas... de dogmas da Igreja. Vejam a que ponto chegamos

com esse Presidente da República!
Consideramos a redução de armas de posse

da população uma medida de grande envergadura Ao declarar que a CNBB não deve se meter na
social na participação do esforço geral para a redu- política, S. Ex" deixa transparecer sua convicção de
ção da violência em nosso País. que a política deve ser feita por ele e sua equipe

O SR. PRESIDENTE {Saulo Pedrosa) _ Nobre econômica insensível de gabinetes com ar-condicio-
Deputado, V. EXª já excedeu seu tempo em três mi- nado, completamente distanciada da vida do povo,
nutos. Concedo-lhe mais um minuto para que V. Ex" preocupada unicamente com o mercado e com o sis

tema financeiro internacional.conclua o seu pronunciamento.
O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, gosta- A CNBB não pode dar opinião sobre a realida-

ria de encaminhar uma indicação ao Ministro-Chefe de do País porque, se uma instituição que está inse-
da Casa Civil da Presidência da República para que rida na vida do povo e envolvida com a realidade
S. Exfl, juntamente com o Ministro da Justiça, formu- concreta do Brasil der opinião sobre os problemas
le uma campanha nacional para o desarmamento da sociais da Nação, obviamente dará voz ao sofrimen-
população civil brasileira. Gostaria de entregar à to desse povo. A CNBB tem dado voz a esses seto-
Mesa tal indicação agora, encerrando assim o meu res esmagados da nossa sociedade, que não têm
pronunciamento. como se organizar para se expressar.

Ao dar declarações como essa, o Presidente
Durante o discurso do Sr. Neuton da República mostra como é avesso à participação

Lima, assumem sucessivamente a Presidên- real na política, sobretudo à participação sincera,
cia os Srs. Dr. Hélio e Saulo Pedrosa, § 2º franca, honesta. Isso não é admitido por ele. O Pre-
do artigo 18 do Regimento Interno. sidente até nos lembra de períodos da Revolução

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Conce- Francesa em que havia os chamados déspotas es-
do a palavra ao nobre Deputado Agnelo Queiroz, que clarecidos, porque a feição que S. Exª vem tomando
disporá de 25 minutos para o seu pronunciamento. é a de um deles.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - Outro episódio a ser comentado é o da crise
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. dos bancos. Os escândalos já são uma constante no
e Srs. Deputados, quero hoje comentar algumas ati- Governo Fernando Henrique, bem como as interfe-
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rências de S. Ex!!, imwdiD.9Q-ª§_ªp-urações p~r-ª que lar suas vozes, dizendo que eles não ,devem tratar
se esclareçam os fatos. de política, e sim dos dogmas da Igreja. No en1ãiito,

Nunca se conseguiu apurar nada, desde o co- quando se verifica que há auxiliares seus envolvi-
meço do Governo Fernando Henrique. Escândalos dos, imediatamente ele interfere, para tentar impedir
como o da Pasta Cor de Rosa e o do Projeto Sivam a apuração ou amenizar o fato.
caíram no esquecimento. Os auxiliares do Presiden- Essas atitudes do Governo, dos chamados tec-
te envolvidos em tais fatos, ao invés de serem puni- nocratas, que agem dissociados do povo, do manda-
dos, na verdade, receberam promoção. O embaixa- to, mostram claramente que eles fazem o que bem
dor responsável pelo cerimonial da Presidência da entendem. O Sr. Fernando Henrique é refém da
República que estava envolvido no caso Sivam foi equipe econômica, que, por sua vez, é refém de in-
promovido e enviado para a Itália. teresses de fora do País, do sistema financeiro inter-

Ocorreram também outros escândalos, como nacional, do FMI, do Tesouro norte-americano. São eles
na venda da Telebrás, um escândalo nacional, que que decidem quem será beneficiado. Isso está claro.
mostrou toda a podridão de uma camarilha incrusta- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faça-
da no Governo, cujo objetivo era o de se fa~orecer, mos uma simples comparação. O Governo pediu ao
escolhendo qual o banco e a empresa qUe' iriam ga- povo brasileiro um brutal sacrifício: promoVeu um ar-
nhar, constituindo consórcios a seu bel-prazer e esco- rocho violento, que gerou desemprego e destruiu a
Ihendo quem seriam os vencedores. Uma vergonha economia nacional, e pediu a este Congresso que
lastimável. Isso, na visão do Presidente da República, confiscasse o salário dos aposentados' - sim, um
é o interesse público, em que pese o desrespeito à confisco, confirmado pelo Ministro do Supremo Tri-
lei. Até hoje não se apurou nada sobre o caso. bunal Federal Carlos Mário Velloso, que concedeu Ii-

Houve aqui também o caso da compra de vo- minar pela inconstitucionalidade do descor.to no sa-
tos. Chegou-se ao ponto de os acusados renuncia- lário dos aposentados. Seu objetivo era arrecadar
rem ao mandato, num gesto de réu confesso, mas aproximadamente 2 bilhões com essa contribuição
não se apuraram os fatos, os outros tantos que ven- dos inativos. O Governo exigiu um sacrifício do apo-
deram votos e tampouco os corruptores, muitos de- sentado, que contribuiu a vida inteira, respeitando
les, inclusive, governadores e ministros do Governo regras claramente estabelecidas, no período de
do Sr. Fernando Henrique Cardoso. maior dificuldade de sua vida, quando aumentam as

Mais recentemente, como o Governo não teve despesas com saúde e não surgem novas oportuni-
saída para evitar uma CPI dos Bancos, impediu a dades de trabalho. Essa medida envolve dezenas de
constituição de CPI Mista, para excluir a Câmara dos milhares de aposentados no País, inclusive aposen-
Deputados dessa apuração, demonstrando com tados por invalidez. Por outro lado, para socorrer os
essa violência que não quer apurar os fatos, mas bancos Marka e FonteCindam, o Governo assume
apenas garantir o seu controle da apuração no Se- um prejuízo de 1,5 bilhão de dólares.
nado, onde possui maioria esmagadora. Mesmo as- O Governo corta na carne do povo e corta in-
sim a apuração prossegue, e a imprensa revela fatos vestimentos nas áreas sociais, em programas que
graves. atenderiam aos deficientes físicos, às crianças, pro-

Um dos casos recentemente noticiados é o fa- gramas de renda mínima e de qualificação profissio-
vorecimento dos bancos Marka e FonteCindam. O nal, corta investimentos até mesmo no programa de
Banco Central teve um prejuízo de 1,5 bilhão com o combate ao câncer de colo uterino. Até agora, dos
favorecimento dessas instituições, e há até mesmo 47 milhões de reais que aprovamos aqui para esse
denúncias de que havia informantes no próprio Ban- programa, não se executou um centavo. O Governo
co Central. economiza com programas importantes e, com a outra

O Presidente da República preocupa-se, antes mão, é generoso ao extremo, até desonesto, ao socor-
de mais nada, com a apuração. Acha que estão apu- rer banqueiros criminosos, falidos, incompetentes. Es-
rando muito e não quer que envolvam a Polícia Fe- ses, sim, têm a garantia de que não sofrerão nenhum
deral e o Ministério Público nas investigações, por tipo de prejuízo, pois têm certeza da impunidade.
isso começa a dar declarações antecipadas, afir- E vejam que estou falando apenas dos últimos
mando que seu auxiliar, Chico Lopes, e seu Ministro episódios. O caso Proer também merecia ter sido
não têm nada a ver com a história. objeto de uma CPI, no entanto, o Governo impediu a

Quando representantes de entidades como a sua realização. O Proer foi, na verdade, um socorro
,CNBB emitem alguma opinião, o Presidente quer ca- aos bancos que superou a marca de 20 bilhões de
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dólares. Este é um caso muito grave, talvez a maior que não gera emprego, que não transfere tecnologia
transferência de dinheiro público para a área privada para o nosso País.
da história do Brasil. Ouço, com prazer, o Deputado Dr. Hélio.

Socorro a que bancos? Aos que estavam prati- O Sr. Dr. Hélio - Deputado Agnelo Queiroz,
cando crimes, falsificando contas, enganando não só parabenizo V. EXIJ pela coragem que tem de trazer a
seus acionistas, mas também o Banco Central. To- esta Casa a proposição de uma agenda social, o
dos estes bancos e banqueiros criminosos receberam que praticamente modifica o que tem acontecido nos
generosa quantia, uns, de 6 bilhões, alguns, de 7 bilhõ- últimos meses, quando ficamos aqui discutindo
es, outros, de 9 bilhões. Todos estão muito bem em questões de impunidade parlamentar que não é im-
suas mansões, e o nosso povo nessa dificuldade. punidade, de inviolabilidade que não é inviolabilida-

Com esses exemplos, Sr. Presidente, quero de, mas é impunidade. Enfim, ficamos aqui num pin-
provar que há dois pesos e duas medidas: a crise só gue-p0l"\gue de palavras, de retórica, e não entramos
veio para os pobres, os excluídos, para a população no-cerne da questão, que é a discussão das questõ-
carente; para ricos, banqueiros, rentistas e especula- es sociais que mais afligem a população que está lá
dores não há crise. Ao contrário, eles não sofrem ris- fora. V. Ex" tem a coragem de abordar aqui a preo-
cos, têm todas as garantias, benefícios, estão livres cupaçãp da CNBB com o problema dos desempre-
de qualquer sacrifício provocado pelo ajuste. O sa- gados quando lançou a campanha "Sem Trabalho...
crifício só vem para o povo. Estão cortando onde Por Quê?", tem a preocupação de estar dando um
não há mais o que cortar. basta a'essa retirada do bolso do trabalhador de um

É evidente que as conseqüências desse pro- dinheirô que faz falta para combater esses males so-
cesso são não apenas o favorecimento e o enrique- ciais que nos afligem na educação, na luta contra a
cimento de poucos, mas também a miséria de mui- violêncià, na questão relacionada particularmente
tos. O desemprego no Brasil é uma situação de cala- com a saúde. Tudo isso é assunto para uma agenda
midade pública. Não há ljma única casa neste País social. V. ExD está de parabéns por trazer a esta
onde não viva um desempregado e, conseqüente- Casa temas que nos fazem voltar para as questões
mente, a desesperança. Muitos são arrimos de famí- que defendemos durante o pleito eleitoral, pois,
lia, responsáveis pela manutenção da casa. E não quando chegamos aqui, discutimos política econômi-
há nada mais desesperador, humilhante e violento ca, política monetária, PROER de bancos, etc. Va-
do que um pai de família desempregado. Com isso a mos discutir a fundo a questão social.
criminalidade aumenta estupidamente, há uma de- O SR. AGNELO QUEIROZ - Agradeço a V. ExD
gradação do tecido social. o aparte, que incorporo ao meu pronunciamento.

Por que tanto desemprego num país que é a Realmente,. deve haver um esforço coletivo
oitava economia do mundo, um país que pode plan- desta Casa. V. Exil tem razão. Quando estamos fa-
tar, que tem o maior parque industrial da América zendo campanha, quando estamos pedindo votos,
Latina, que tem um povo trabalhador? Por que essa discutimos problemas nacionais, como resolver os
opção de massacre ao povo brasileiro? problemas do nosso povo.

O Congresso Nacional tem de protestar contra Há a questão da educação, que é terrível, pois
essa situação. Temos de interferir nessa agenda, até as escolas que concedem bolsas de estudo, as
porque, enquanto meia dúzia de banqueiros assal- chamadas entidades filantrópicas, estão retirando
tam nosso Banco Central, com a conivência, com a essas bolsas porque o Governo está cobrando a
promiscuidade, com a autorização das nossas auto- quota patronal da Previdência, e, conseqüentemen-
ridades, grande parte da população vive do salário te, os estudantes carentes que estudavam em esco-
mínimo. Milhões de aposentados ganham salário mí- las particulares - mais de 1,5 milhão de estudantes -
nimo e, com a aproximação do dia 1Q de maio, quan- vão perder essas bolsas.
do se reajusta o salário mínimo, aparece a preocu- Em qualquer país do mundo os gastos com
pação com o Congresso Nacional, que definirá o educação são considerados investimento. No Brasil,
novo valor do salário mínimo. Nessa questão o trata- não. Aqui é conside(ado prejuízo, gasto, ônus, quan-
mento é completamente diferente, o tratamento é da do, na verdade, é investimento.
crise, é do ajuste, é da estabilidade. Aqui o trata- Na área da saúde é a mesma coisa. Em outras
mento não é o mesmo dado ao sistema financeiro. palavras, o crescimento do País, o crescimento da

Sr. Presidente, é evidente que essa política nossa economia, a geração de empregos, tudo isso
econômica fracassou. É a política da especulação, só será possível se houver crescimento econômico.
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Não pode haver uma política recessiva, que
massacra o empresariado nacional, que destrói a
economia nacional, que possibilita uma concorrência
desleal, em que apenas o mercado externo traz seus
produtos e não se oferecem condições para nosso
empresariado competir em condições de igualdade.
Nossas empresas têm uma carga tributária extrema
mente onerosa, inviabilizando a própria produção
nacional.

Portanto, se não se investe no crescimento
econômico, é evidente que haverá desemprego.

O Sr. Elton Rohnelt - Permita-me, nobre
Deputado Agnelo Queiroz. Tenho uma grande admi
ração por V. EXª. Ouvi atentamente suas palavras e
gostaria apenas de fazer alguns reparos com rela
ção à política econômica do Governo. Até agora as
oposições não apresentaram nenhum quadro novo.
Gostaria de dizer ainda que o Proer não é dinheiro
público, e sim dos próprios bancos. O Proer foi um
fundo criado para sustentação dos problemas que
poderiam advir para os bancos naquela época. Com
relação a sua preocupação com o problema social,
ela é realmente importante. V. Exll aborda o assunto
com a maior grandeza. Acompanho-o há muitos
anos e tenho visto que suas posições nesta Casa só
o engrandecem.

O SR. AGNELO QUEIROZ - Agradeço o apar
te a V. Exª.

Ouço o nobre Deputado João Grandão.

O Sr. João Grandão - Nobre Deputado Agne
lo Queiroz, é lamentável que alguém venha dizer
que as oposições não apresentam solução, não
apresentam uma política definida. Assistimos a esse
filme desde o momento em que o Presidente Collor
propôs aquela política das privatizações. Este País
vem numa onda de privatização. Tudo foi privatiia
do, e agora estão querendo privatizar o êanco do
Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, na
justificativa de combater a inflação. Desde quando
começou essa política, alertávamos, a Oposição di
zia, e tinha razão, que as privatizações, como esta
vam sendo feitas, não estavam proporcionando con
dições de desenvolvimento econômico. Podemos ci
tar um caso só, até por questão de têmpo: a privati
zação das telecomunicações. Em que contribuiu? É
a discussão que se faz. A Oposição sempFealertou.
O único problema, nobre Deputado, é que as oposi
ções deste País não são ouvidas. Isso tem que frcar
muito claro. Quando este País começar a ouvir e res
peitar a Oposição como tem que ser respeitada, com
certeza, sairemos desse atoleiro em que estamos.

O SR. AGNELO QUEIROZ - Agradeço o
aparte a V. EXª.

Quero dizer ao Deputado Elton Rohnelt, quan
to ao volume de recursos que foi passado para os
bancos, que a relação é a mesma do imposto sobre
a gasolina. Cobrou-se esse imposto de todos os que
tinham automóvel no Brasil. Esse dinheiro, como foi
dito, seria para recuperar as estradas, etc. Não foi
utilizado para esse fim e muito menos devolvido para
aqueles que contribuíram.

Viriam a ter também o mesmo fim os recursos
dos depósitos dos bancos, que poderiam servir, ob
viamente, para o crescimento econômico do Brasil.

Agradeço a sua intervenção, até muito escla
recedora. V. EXª é um Parlamentar que respeito mui·
to nesta Casa.

Agradeço também ao Deputado João Gran
dão, que está correto.

Não está dando resultado a política econômica
do Governo. Essa política fracassou, deu em água.
Tudo que foi prometido não foi conseguido. Entre
gou-se nosso patrimônio, e não há nada para o nos
so povo: não há hospital novo, não há escola nova,
não há crédito, não há incentivo à indústria nacional,
não há incentivo à agricultura. Pelo contrário, ven
deu-se tudo e continuou-se aumentando impostos,
onerando a produção, massacrando mais ainda o
povo com o desemprego.

Que política é essa, Sr. Presidente, cujo em
pobrecimento do povo é a conseqüência? Isso é um
absurdo. Não se construiu nada para o no~so povo.

Quero agradecer aos nobres Parlamentares
que apartearam, ao Presidente, pela tolerância, e di
zer que o Congresso Nacional tem de fazer essa
agenda para discutir os temas nacionais, queira ou
não o Presidente da República.

Não aceitamos mais ser agendados pelo Go
ve'mo. Queremos discutir e dar soluções para os
problemas nacionais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Bispo Rodrigues
para' uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco
Parlamentar PUPST/PSUPMN/PSD.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/Pl - RJ.·
Como líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, estamos no escuro, e no
escuro não se caminha. Essa é uma lição tão clara
que qualquer criança é capaz de entender.

. Pouco mais de um mês passou-se do grande
apagão ..:. black out - que deixou praticamente todo
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O Centro-Sul do País às escuras por muitas horas, da questão elétrica em nosso País e do quanto o as-
gerando um grande prejuízo para diversos setores sunto é estratégico para a Nação, em especial para
da economia, particularmente no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. É preciso que as luzes da razão se
causando incêndios, prejuízos à população, às in- acendam e que qualquer tentativa de cisão ou priva-
dústrias e às lojas e transtornos a aeroportos e hos- tização seja sumariamente afastada neste momento.
pitais. Nós Deputados Federais pelo Rio de Janeiro,

As causas ainda não foram bem! explicadas. eleitos para defendê-lo, queremos do Governo Fede-
Até hoje, não se aceita que um raio teriha causado ral a suspensão da venda de Furnas, pois queremos
tanto transtorno à população do País. Até o presente um tratamento igualitário, ou seja, o mesmo trata-
momento, o Governo não tomou providências efeti- mento que a bancada do nordeste exigiu para a
vas para evitar futuras ocorrências. Chesf e a Eletronorte.

Nesse cenário, Sr. Presidente, o Governo que O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con-
promover a cisão e a privatização- de Furnas. Se der- cedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Hélio, para
mos esse passo, estaremos andando no escuro! uma Comunicação de Liderança pelo PDT.

É uma decisão gravíssima que 'poderá causar O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Como Líder.
graves danos à, segurança do abastecimento de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
energia elétrica no Estado do Rio de Janeiro e, ain- Srs. Deputados, a cidade de São Paulo, o Estado de
da, em Estados como Minas Gerais, Goiás e Espírito São Paulo e mesmo o País vivem um sentimento de
Santo. consternação e indignação. Existe hoje uma espécie

É desnecessário ressaltar a' importância do de violência que está ganhando 'corpo em todo o
abastecimento do sistema elétrico do Rio de Janeiro País. Refiro-me aos trotes violentos que vêm ocor-
por Fumas, que responde por mai~ de 85% do supri- rendo nas faculdades isoladas e nas universidades
mento de eletricidade do Estado, sendo a maior par- brasileiras.
te dessa energia trazida da usina de Itaipu e de ou- Amanhã completa dois meses da morte de um
tras usinas localizadas em diferentes estados da Fe- estudante de Medicina, na Faculdade de Medicina
deração. da USP. Não estou discutindo se esse evento foi

Toda essa energia importada chega ao Rio de acidental ou premeditado, se houve fatalidade ou
Janeiro através das linhas de transmissão de Fur- não. O fato é que o trote no meio estudantil tem
nas, estando o estado na ponta do sistema e, conse- acarretado uma série de acidentes, o que faz com
qüentemente, em condições de· maior vulnerabilida- que este não seja simplesmente um caso inusitado.
de. Toda decisão sobre o destino de Furnas reveste- O estudante Edson teve sua vida extinta. Esse
se de maior importância para o Rio de Janeiro. As- fato está sendo julgado pelas autoridades judiciárias.
sim, a decisão de prioridade de investimentos nesse Busca-se uma causa para esse ato de violência.
segmento reveste-se da maior importância e rele- Mas o fundamental é que se tome atitudes preventi-
vância para o nosso estado. vas em relação ao trote. .

Sr. Presidente, as conseqüências para o Esta- Nesse sentido, estamos encaminhando à/Co-
do do Rio de Janeiro, para não me alongar, serão: missão de Direitos Humanos desta Casa um pedido
aumento do preço da energia elétrica, perspectiva para que se realize uma audiência pública com rep-
de perda de empregos e perda de arrecadação fiscal resentantes de faculdades e universidades que te-
de 130 milhões por ano, num estado que hoje deve nham antecedentes como esse, com perdas de vi-
20 bilhões e arrecada somente 500 milhões de reais das humanas. Espero que a Comissão de Direitos
por ano. Humanos desta Casa elabore um código que sirva

Queremos que o Governo Federal dê a Furnas como subsídio para que não venha a acontecer ne~

o mesmo tratamento que deu à Chesf e à Eletronor- nhum caso similar a esse, em que um jovem perdeu
te, empresas que, por serem fundamentais para a a vida no início da sua formação profissional, por
economia do Norte e do Nordeste, tiveram seus pro- conta de um acidente fatal.
cessos de privatização e cisão suspensos pelo im- Esse, Sr. Presidente, é um fato que tem cau-
pacto que poderiam causar nas condições de forne- sado consternação e indignação ao povo do Estado
cimento de energia elétrica e na gestão de recursos de São Paulo e deste País. Temos a obrigação de
hídricos dos estados daquela região. buscar, por intermédio da Comissão de Direitos Hu-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é in- manos desta Casa, uma solução para o problema
dispensável que tomemos consciência da gravidade dos trotes violentos neste País.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con

cedo a palavra ao Deputado Darci Coelho. S. Exª
disporá de 25 minutos na tribuna.

O SR. DARCI COELHO (PFL - TO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
taõos, o ESfadOofãSileironece-ssita-cm-profuncfag-re
formas para se ajustar aos tempos modernos.

Há dez anos fez-se nova Constituição, ponto
de partida de uma nova fase na vida democrática do
País.

Estão se operando as reformas administrativa
e previdenciária, completas já no quanto demanda
vam alteração constitucional.

Ganham corpo as reformas política e tributá
ria. A economia transforma-se, adequando-se ao
modelo liberal-social, com redução do tamanho do
Estado.

Tem-se buscado, com persistência, uma refor
ma na estrutura do Poder Judiciário.

Muito já foi feito, forçoso' é reconhecer. A pró
pria Constituição avançou, reforçando a autonomia
administrativa e financeira e criando um Tribunal Fe
deral para assegt:1rar a aplicação e uniformizar a in
terpretação do direito federal, que é o Superior Tri
bunal de Justiça.

A experiência positiva dos juizados especiais
foi estendida à Justiça Federal, por força da Emenda
Constitucional nl! 22, recentemente promulgada.

Nos últimos anos, o direito penal e o direito
processual têm sido objeto da preocupação do legis
lador, na procura de seu aperfeiçoamento.

Mas os problemas não são debelados e desa
fiam soluções urgentes.

A Câmara dos Deputados, cônscia de sua res
ponsabilidade perante a Nação, retomou a aprecia
ção da Reforma Judiciária, de início pelo caminho da
emenda constitucional, ciente de que muito deverá
ser completado por lei complementar e ordinária, em
etapa subseqüente.

Múltiplas são as causas que dificultam um me
lhor desempenho do Poder Judiciário. Reclama-se
muito de sua morosidade em resolver os conflitos
que lhes são submetidos.

Quais são as causas da lentidão da Justiça?
Muitas são externas, nada podendo fazer os juízes
para removê-Ias, como, por exemplo, a desorganiza
ção da produção legislativa, com leis em excesso de
um lado; leis desatualizadas, de outro; o abuso das
medidas provisórias dispondo desordenadamente
sobre todos os ramos do direito.

O juiz trabalha com uma matéria-prima de
péssima qualidade: as leis.

Não se pode esquecer a deficiente formação
dos profissionais da área jurídica, conseqüência da
facilidade com que se espalham cursos de Direito
por todo o País, sem qualquer compromisso com a
qualidade-do-ensino que devem ministrar.

Contribuem também para dificultar a atividade
judicial a sobrecarga de trabalho, em face do des
proporcional número de juízes em relação' à quanti
dade de feitos; a baixa remuneração, ressalvadas as
poucas exceções, considerando-se a exclusividade
da dedicação.

Aponta-se como solução: freio na produção de
leis; atualização dos códigos; simplificação do pro~

cesso com eliminação de recursos desnecessários;
modernização dos meios materiais da Justiça; apri~

moração de seus quadros, não só dos juízes, mas
também os de seus servidores; remuneração com
patível; ampliação dos juizados especiais.

Destaque-se que na simplificação dos recur
sos não se pode sacrificar o princípio do duplo grau
de jurisdição. Tendo-se em conta que a Justiça Esta
dual aplica o direito federa', não se pode impedir que
sobre o referido direito federal um Tribunal Superior
Federal pronuncie a interpretação final. Daí por que,
para que o STJ possa cumprir com eficiência sua
missão, deve contar com pelo menos o dobro do nú
mero atual de juízes.

Outra questão a pôr-se em relevo é o fraciona
mento excessivo dos órgãos do Poder Judiciário: te
mos uma Justiça Comum na órbita Federal e na Es
tadual, e três ramos especiais (trabalhista, militar e
eleitoral), todos com seus próprios órgãos dirigéntes
e seus serviços de apoio.

Como órgão nacional do Poder Judiciário, te
mos o Supremo Tribunal Federal. Como órgãos fe
derais existem quatro Tribunais Superiores (STJ,
TST, STM e TSE), cinco Tribunais Regionais Fede
rais, 24 Tribunais Regionais do Trabalho e 27 Tribu
nais Regionais Eleitorais. Na Justiça dos estaqos, te
mos 27 Tribunais de Justiça, incluído o do Distrito
Federal, mais alguns Tribunais de Alçada e Tribu~

nais Militares Estaduais. Todos funcionam com certa
autonomia administrativa e financeira, sem uma
coordenação central.

Essa especialização por diversos ramos faz
com que os tribunais gastem mais da metade do
tempo dos julgamentos deliberando sobre questões
formais, de processo, principalmente de competên
cia: não julgando, mas apenas dizendo quem vai jul
gar a causa.
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É preciso repensar a Justiça Eleitoral como de. O debate democrático apontará os caminhos a
ramo autônomo. A Justiça do Trabalho está a recla- percorrer e os objetivos a alcançar. '
mar alterações profundas. A Justiça Militar deverá A questão da reforma do Judiciário é por de-
restringir-se às questões castrenses. mais complexa; não se limita a alterações no texto

Há consenso quanto à necessidade da criação constitucional, mas se há de começar por elas. ,
de um Conselho Nacional de Justiça, para a supervi- É importante notar-se que está na_COIl~ciência
são dos atos-administrativos e dos de gestão orça- nacional a convicção de que muito precisa ser feito,
mentária e o controle disciplinar e de qualidade, en- com urgência.
fim, para unificar a política judicial em todo o País. Esta Casa e o Congresso Nacional haverão de

Discute-se - e há inconciliável dissensão - sua cumprir seu dever.
composição. O Poder Executivo, tão bem comandado pelo

Em respeito à separação dos Poderes, não eminente Presidente Fernando Henrique Cardoso, o
pode haver interferência nem participação de mem- condutor das grandes reformas, com a compreensão
bros de outros Poderes. Convém evitar·se também da grandeza do momento histórico, estará presente
representação de tipo corporativo, com indicações com sua imprescindível participação.
da OAB e do Ministério Público, que nã,o devem
exercer ingerência direta sobre a carreira e os as- Esse é o anseio do povo brasileiro.•(Muito bem!)
pectos disciplinares dos juízes. (Estes não interfe- O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con·
rem na carreira do MP nem na organização da cedo a palavra ao nobre Deputado Juquinha, do
OAB). . PSDB de Goiás.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputa- Disporá S. Ex" de 25 minutos na tribuna.
do João Ribeiro. O SR. JUQUINHA (PSDB - GO. Pronuncia o

O Sr. João Ribeiro - Deputado Darci Coelho, seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
V. Exll traz a esta Casa um dos assuntos mais discu- Deputados, assomo a esta tribuna para tratar de um
tidos no momento: a reforma do Judiciário. Sabemos tema que preocupa a todos nós e angustia milhares
que no Senado Federal a Comissão Parlamentar de de famílias brasileiras. Refiro-me à questão da via·
Inquérito do Poder Judiciário inicia seus trabalhos, e lência urbana, que, mesmo sendo um problema rela·
a Câmara dos Deputados começa a discutir a ques- cionado com a urbanização crescente do País, vem-
tão da reforma do Judiciário brasileiro. Ninguém me- se agravando na medida em que avança o desem-
Ihor do que V. ExlI, jurista renomado da nossa região prego, particularmente nos grandes centros urbanos.
Norte, ex-Juiz Federal, hoje aposentado, conhece tão Os casos de estupro, seqüestro, assalto à
bem esse tema. Portanto, nobre Deputado Darci Coe- mão armada a postos de combustíveis, a agências
lho, V. ExlI trará grande contribuição não apenas por lotéricas e bancárias e mais recentemente a ônibus
meio deste pronunciamento, mas na tramitação da re- interestaduais e até a coletivos urbanos transforma-
forma do Judiciário. Em nome da bancada do Tocan- ram-se numa triste rotina nas grandes Capitais do
.tins, parabenizo V. ExlI por este pronunciamento. O País. No último Carnaval, apenas no Rio e em São
povo tocantinense sente muito orgulho por ter um juris- Paulo foram assassinadas quase quatrocentas pes-
ta como V. ExlI, que representa nosso estado f3 o Bra- soas nos quatro dias de festa momesca. Na Grande
sil nesta Casa. Parabéns pelo seu pronunciamentol São Paulo as chacinas de pessoas ocorrem quase

O SR. DARCI COELHO - Agradeço ao nobre que diariamente.
companheiro João Ribeiro o aparte, que engrandece Essa onda de violência já representa um desa-
meu pronunciamento e dele passa a fazer parte inte- fio não apenas para o aparelho de segurança, mas
grante. para a própria sociedade brasileira, que está cada

Questão ainda a referir-se é a presença de lei- vez mais sitiada dentro das suas residências, refém
gos em órgãos judiciários, como no tribunal do júri, da ousadia do crime organizado e da insegurança
nos juizados especiais, na Justiça Militar e na Justi- que impera nas grandes cidades.
ça do Trabalho. E a violência não se limita aos crimes contra o

É com relação aos juízes classistas da Justiça patrimônio. Crescem também, de forma de assusta·
do Trabalho que tem havido maior divergência, pen- dora, os crimes de trânsito e os casos de assassina-
dendo para sua extinção, uma solução simplista. A tos por motivos banais, numa demonstração do em·
Justiça do Trabalho deverá sofrer uma radical mu- brutecímento da sociedade brasileira e numa prova
dança em sua estrutura, para atender à sua finalida- de que a vida humana vale cada vez menos numa
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sociedade marcada por graves desigualdades so- E qual a solução para esse grave problema? A
ciais e desequilíbrios regionais. Um exemplo foi o re- médio e a longo prazo, temos que estancar o pro-
cente assassinato do Prefeito do Município de Buriti cesso migratório e estimular a volta do homem ao
Alegre, Sr. Jaime Ferreira de Carvalho. campo, par,ticularmente das parcelas sem qualifica-

É evidente que part~ desses problemas pode ção profissional e que amargam o desemprego nos
ser atribuída à' má gestão da segurança pública pe- grandes centros urbanos. A curto prazo, temos que
los governantes e pela precariedade do aparelho po- esgotar todas as alternativas de geração de empre-
Iicial - cada vez menos estruturado para enfrentar o go, em especial nos setores da construção civil e
poderio crescente do crime organizado -, quadro que agricultura, segmentos que mais ocupam mão-de-
tende a se agravar diante da crise de endividamento obra de baixa qualificação.
dos estados. Nesse sentido, o País deve aproveitar o mo-

Entretanto, não se pode falar do recrudesci- m$nto favorável da desvalorização do real frente ao
mento da violência e de medidas para combatê-Ia dqlar para incrementar suas exportações. Afinal,
sem avaliarmos; antes as suas causas. É claro que cada 1 bilhão de dólares de crescimento das expor-
as desigualdades sociais, o estado de pobreza em tações répresenta a geração de cerca de 70 mil em-
que vivem milMes de brasileiros e o baixo nível de ptegos diretos por ano. E só a agricultura pode con-
escolaridade ce,ntribuem para o agravamento desse tribuir com incremento das exportações da ordem de
quadro. Mas a raiz do problema está na urbanização 3- bilhões de dólares nos próximos anos, ampliando
crescente e desordenada do País, a partir de um ~ignificativamente a oferta de novos empregos.
processo migratório que resultou no surgimento de O Brasil precisa gerar novos empregos para
grandes metrópoles, que não estavam preparadas atender, pelo menos, ao contingente de 1,5 milhão
para atender a toda a demanda dos serviços públicos. de jovens que chegam ao mercado de trabalho

O mais grave é que esse processo migratório anualmente depois de atingirem a maioridade. Só
foi estimulado por Orna política desenvolvimentista que, além de não gerar essa oferta adicional de no-
adotada, de forma equivocada, a partir da década de vos postos de trabalho, o País vem perdendo as va-
50, ao permitir a concentração industrial na região g8/3 existentes, já que o índice de desemprego supe-
Sudeste, em de!trimento do crescimento das demais raos 17% da população economicamente ativa.
regiões. O tempo acabou mostrando o quanto essa
concentração foi nefasta para o País, com o esgota- Mas como reativar a economia se o País é ob-
mento do modolo de industrialização _ como o do rigado a implementar um rigoroso programa de corte
ABC Paulista, que reúne hoje cerca de 1,5 milhão de qe investimentos e de ajuste fiscal para equilibrar
desempregados - implementado à custa do desestí- suas contas públicas? Como gerar novos empregos
mulo das demais regiões. sé essas medidas empurram o País para um quadro

E e e ' t d 'f' recessivo? Acredito que uma das soluções é o Go-ss SV8Zlamen o emogra ICO agravou, por
conseqüência, os desequilíbrios regionais e sociais, verno Federal aplicar com mais eqüidade os recur-
levando ao sur~limento de dois brasis: o rico, do Sul sos destinados a investimentos, deixando de privile-

e Sudeste e O I"'obre das dema's re '00- O e giar os estados mais ricos e atendendo melhor às re-
, .J, 1 gl s. mpo-

brecimento de I'egiões como o Nordeste, agravado giões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.
pela seca, e o Norte, que enfrenta graves questões Mesmo com toda a limitação de recursos, o
fundiárias e de (~xploração predatória de suas flores- Governo conta com valiosos instrumentos de apoio
tas, só será superado com programas de inte- ao crescimento econômico, como o Banco do Brasil,
riorização do desenvolvimento. a Caixa Econômica Federal, além de agências de fo-

Além de produzir um contingente de milhões mento como o Banco da Amazônia, o Banco do Nor-
de desempregal:los, esse modelo concentrador con- deste e o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
tribuiu para a redução da qualidade de vida em cida- nômico e Social (BNDES).
des como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizon- Só que a União não pode usar esses instru-
te, além de suas regiões metropolitanas, onde a mi- mentos para privilegiar ainda mais as regiões mais
séria, a falta de saneamento básico e a violência fa- ricas, como ocorre, por exemplo, com a política do
zem parte do dia-a-dia de milhares de famílias. Com BNDES. Em 1996, dos 29 bilhões de reais do orça-
o agravamento do desemprego, é natural que o qua- mento da instituição para investimentos, mais de
dro de violência se amplie, inclusive nas demais ca- 71 % foram destinados às Regiões Sul e Sudeste,
pitais e grandes cidades brasileiras. com desembolso superior a 20 bilhões de reais. A
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Região Centro-Oeste, por exemplo, recebeu 3,2 bi- o Brasil. O Governo brasileiro deve investir, e muito, na
lhões de reais, pouco mais de 10% dos recursos . área rural para que o homem do campo possa ter con-

Ora, ao privilegiar as regiões mais ricas, o diçôes de viver confortavelmente em sua cidade, no in-
BNDES transforma esses recursos num instrumento terior, lá ficar e produzir. Sem isso, não teremos um
de concentração de riqueza nos estados menos ne- Brasil desenvolvido, que será o futuro da nossa Pátria.
cessitados, contribuindo para agravar os desequilí- O SR. JUQUINHA - Agradeço a V. ExB o
brios regionais e sociais. Se esses recursos fossem aparte, Deputado Jorge Costa, que enriquece meu
melhor distribuídos, eles estariam ampliando a oferta pronunciamento.
de novos empregos na regiões máis pobres, melho- Dentre os projetos contemplados no programa
rando o nível de renda e de bem-estar de milhões de estão obras de modernização dos portos e aeropor-
trabalhadores, além de desestimular o êxodo rural tos, além da ampliação de redes de transmissão de
para os grandes centros urbanos. energia elétrica e ampliação da malha ferroviária,

O mesmo equívoco ocorre em relação às como a Ferrovia Norte-Sul, obra de fundamental im-
transferências não-constitucionais de recursos para portância para a integração das Regiões Norte e
estados e municípios. Se analisarmos a execução Centro-Sul do País.
orçamentária da União nos últimos três anos, cons-
tataremos as mesmas distorções. Em 1996, por O programa prevê também a construção de hi-
exemplo, dos 22,3 bilhões de reais transferidos pela drovias importantes para a integração nacional,
União, os seis estados mais ricos receberam mais como a Araguaia-Tocantins. Apenas com a conclu-
de 13,3 bilhões de reais, o equivalente a 60% do to- são das eclusas das Usinas de Itaipu, no Paraná, e
tal. Apenas São Paulo e Rio foram contemplados de Tucuruí, no Pará, por exemplo, o Brasil passaria
com aproximadamente 6 bilhões de reais. No ano a contar com mais 4 mil quilômetros de rios ·navegá-
seguinte, os recursos subiram para 32,2 bilhões de veis, permitindo a interligação da.região Norte com o
reais, mas os 21 estados mais pobres ficaram com Centro-Sul e desta com os países do Mercosul.
apenas 10,2 bilhões de reais. Além da redução dos custos de transportes, estaría-

Além das instituições financeiras oficiais, o Go- mos gerando cerca de 142 mil novos empregos dire-
tos e 400 mil indiretos.

vemo dispõe de outro valioso instrumento de inte-
riorização do desellVolvimento: o Programa Brasil Essas são apenas algumas entre as diversas
em Ação. Dispondo inicialmente de cerca de 40 bi- opções de que o Governo dispõe para retomar o
Ihões de reais em recursos da União e da iniciativa crescimento e combater o desemprego no País. Na
privada, o programa contempla obras nas áreas de área social, contamos também com dois outros im-
infra-estrutura, agroindústria, formação e qualifica- portantes programas que podem contribuir para re-
ção profissional, iniciativas que serão de fundamen- verter esse quadro de desigualdades e pobreza no
tal importância para a retomada do crescimento eco- País: o Comunidade Solidária, coordenado pela Pri-
nômico e para a melhoria das condições de competi- meira-Dama, Sra. Ruth Cardoso, e a reforma agrária.
tividade do País. Mas só esses programas não bastam para

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Jorge mudar a realidade. Temos de avançar ainda mais
Costa. nas privatizações para atrair novos investimentos

O Sr. Jorge Costa - Nobre Deputado Juqui- para o País, particularmente nos setores de energia,
nha, parabenizo V. Exll por seu brilhante e compe- petróleo e telecomunicações, além de apressar are-
tente pronunciamento. V. ExB acertou em cheio ao forma tributária e da legislação trabalhista, mudan-
afirmar que a causa de toda a violência urbana e de ças de fundamental importância para aumentar a
toda essa situação caótica em que se encontra o competitividade do setor produtivo.
nosso País se deve ao êxodo rural, principal razão No caso de Goiás, o Governo Marconi Perillo,
do desemprego nas grandes cid.ades. E nós, que preocupado com a questão da violência, vem imple-
também viemos da Região Norte, .conhecemos muito mentando inúmeros programas que visam à geração
bem essa situação. O homem do' campo-precisa de de 40 mil novos empregos no Estado, em especial
melhor assistência para que possa pràduzlr. Assim, junto às empresas beneficiadas pelo Fomentar.
poderemos evitar que saia do seu meio, mas, que a_Além disso, colocou entre as prioridades de seu Go-
ele se integre e deixe de vir para as grandes cida- vemo as áreas de educação e saúde, que são de
des. Portanto, parabenizo V. ExlI pela coincidência "fundamental importância para a melhoria das condi-
do seu pronunciamento com as nossas idéias sobre ções de·vida do povo goiano.
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Gerando novos empregos e melhorando o ní- matizados com o seqüestro de seu irmão Wellington,
vel de renda e as condições de vida dos brasileiros, foram forçados a mandar mulher e filhos para os Es-
especialmente nas pequenas e médias comunida- tados Unidos.
des, poderíamos não apenas estancar, mas reverter Temos que incluir nessa agenda, por exemplo,
o fluxo migratório para as grandes cidades, reduzin- a questão da privatização dos presídios, em especial
do as pressões por serviços públicos e programas para os institutos penais que recebem réus de cri-
sociais e, conseqüentemente, reduzindo a v!qlência mes não-dolosos. Afinal, além de causarem danos
nos grandes centros. ao patrimônio público e privado, dor e sofrimento às

Especial atenção deve ser dispensada a regiõ- famílias de suas vítimas, esses criminosos ainda têm
es como o Entorno de Brasília, que enfrenta sérios o privilégio de serem mantidos nos presídios à custa
problemas de violência em decorrência das péssi- da própria sociedade.
mas condições de infra-estrutura'urbana e de sanea- Entendo que atuando em todas estas frentes o
mento básico. Para tanto, é fundamental uma ação Poder Público, com o apoio do Legislativo, poderá
conjunta dos Governos de Goiás e de Brasília, com reverter esse quadro de degradação social que
o apoio do Gov.erno Federal, para enfrentar esses ameaça não apenas a integridade da sociedade,
problemas. Uma das soluções seria a instalação de mas o próprio Estado de Direito.
pólos industriais não poluentes na região, visando à O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con-
geração de novos empregos eà ,m~lhoriadas condi- cedo a palavra ao nobre Deput~do Paes Landim,
ções de vida dos moradores locais. para uma Comunicação de Liderança, pelo PFL.

É evidente que os Governos Federal e Esta- O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Como Líder.)
duais não podem se descuidar de medidas voltada~ - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o jornal
diretamente para a questão da segurança pública. E O Globo da semana passada teceu considerações a
fundamental, por exemplo, retomarmos nesta Casa respeito do desempenho da Fundação Bradesco.
a discussão sobre a reestruturação das Polícias Fe- Da tribuna, já me reportei a esta grande insti-
deral, Civil e Militar. Esse assunto estava entre as tuição modelar na área da educação como exemplo
prioridades do Governo durante o ano passado, que as grandes empresas deveriam seguir no País e
quando do movimento grevista das Polícias Milita- como exemplo ao próprio Governo da eficiência, da
res, mas acabou caindo no esquecimento. qualidade e da grande sensibilidade social de uma

Com o apoio do Congresso, o Governo deve instituição educativa como é a Fundação Bradesco.
se empenhar na melhoria do aparelho de segurança, O jornal O Estado de S. Paulo de hoje traz
para que ele possa dar pronta resposta às deman- um editorial, sob o título "O exemplo do Bradesco",
das da sociedade. É inadiável, também, a reformula- elogiando o trabalho excepcional que aquela grande
ção dos Códigos Penal e de Processo Penal, além instituição brasileira vem prestando ao País inteiro
da revisão da legislação penitenciária, que já não no campo da educação. Sabemos que a Fundação
atende às exigências da nova realidade brasileira. E Bradesco tem unidades em todos os Estados da Fe-
deveríamos aproveitar o ensejo e incluir também, deração e as suas vagas, como acontece em Teresi-
nas discussões, a reforma do Judiciário, para criar na, no Piauí, e, de resto, em todo o País, são dispu-
novos instrumentos de ação que tornem a Justiça tadas pelas famílias pobres, certas de que ali seus fi-
mais ágil e mais democrática. lhos terão um bom -ensino, uma boa educação, pela

Já avançamos na reformulação da legislação disciplina que a Fundação Bradesco imprime aos
sobre casos de seqüestros e de estupros, mas te- seus filhos, e uma oportunidade ímpar de se ajusta-
mos que criar leis que punam com mais rigor esses rem profissionalmente no futuro.
delitos, especialmente os praticados pelo crime or- Diz o editorial que enquanto a rede pública regis-
ganizado, que desafia o aparelho de segurança e tra, no nível nacional, uma média de 29% de evasão es.
ameaça a integridade social. Temos que agilizar a colar _ e nós conhecemos as estatísticas oficiais - a
aprovação do projeto de lei de proteção a testemu- taxa de evasão da Fundação Bradesco é de 2,8%,
nhas, valioso instrumento de combate às organiza- portanto dez vezes menor que a média nacional.
ções criminosas que desafiam o aparelho de segu- O mais importante, ainda, diz o editorial:
rança com um verdadeiro arsenal bélico,

Dessa forma, estaríamos desestimulando es- O processo de aprendizagem é o pon-
ses crimes que trazem insegurança a famílias como to forte da proposta pedagógica posta em
a dos artistas Zezé Di Camargo e Luciano, que, trau- prática nas escolas da Fundação Bradesco.



A Fundação Bradesco é um exemplo de como
os bancos - e outras empresas lucrativas - podem
desempenhar uma função social das mais relevan
tes. Em 1999, a fundação gastará R$95 milhões 
praticamente 10% do lucro líquido do banco - na
educação de 98 mil alunos. O que importa assinalar
não é o montante a ser gasto, nem o número de alu
nos a ser atendido neste ano. O trabalho da funda
ção não começou ontem e pode-se observar um ex
pressivo crescimento quantitativo ao longo dos anos.
Se tomarmos 1990 como referência - quando os
alunos nas escolas da fundação eram 68 mil, vere
mos que o aumento do número de alunos acompa-

A grande contribuição social da Funda
ção Bradesco - além dos incontávéls bene
fícios proporcionados pela educação - é a
distribuição mais igualitária de oportunida
des. Os dados revelam que 87% dos alunos
são filhos de famílias com renda até dois sa
lários mínimos. Os demais 13% são filhos de
funcionários do banco, especialmente da re
gião metropolitana de Osasco. "

Sr. Presidente, tive a oportunidade de visitar,
há cerca de dois anos, a escola da Fundação Bra~

desco em Osasco, inclusive fazendo companhia ao
Sr. Ministro Paulo Renato, que ficou impressionado
exatamente com a sua grande contribuição pedagó
gica e o seu papel social. A diferença qualitativa da
escola do Bradesco para as escolas públicas é exa
tamente que todos os seus alunos têm acesso ao
computador, todos os seus alunos têm acesso a
uma educação física exemplar, com direito a uma
alimentação sadia, sem os sobressaltos e as injun
ções que a "merenda escolar" do Governo suscita
nas escolas públicas.

Li, há poucos dias, Sr. Presidente, que o Mi
nistro Dornelles decidiu que os recursos do FAT
para a qualificação do trabalhador fossem direciona
dos para entidades sindicais.

É muito justa a preocupação do Ministro, por
que, nos estados, "ene" entidades são criadas da
noite para o dia, com a mais baixa politicagem, a fim
de atender aos reclamos dos cursos de qualificação
profissional, sem levar em conta nenhum compro
misso com a seriedade e com a qualificação profis
sional, a não ser com interesses meramente eleito
reiros. Instituições criadas da noite para o dia, de re
pente, se transformam em instituições encarregadas
d:'~" ("t ~r'::;(''.';> ':>t~·q'i· r:~CJ W';;~'~~:~-~ ."-!~~-.i f=/\T

Abril de 1999 DIÁRIO DACÂMARAOOSDEPUTADOS Terça-feira20 16767

Os númérQs da FundaçãQ_ CarLos_ Chagas - Mas o Ministro tem de levar em conta também
instituição independente que realiza pesqui- instituições como a Fundação Bradesco, as escolas
sa e avaliações de desempenho escolar - e organizações educacionais não governamentais
mostram que 70% dos alunos matriculados de bom nível. São instituições exemplares, com lar-
na rede pública de ensino no Brasil demo- ga tradição no campo do ensino. Os r.ecursos ali
ram, em média, 12 anos para concluir as aplicados são efetiva e rigorosamente aplicados,
oito séries do ensino básico em grande parte com enorme retorno social, como a Fundação Bra-
porque são reprovados em matemática e def?co, que vem prestando um grande serviço à so-
português. Em algumas séries, o índice de ciedade brasileira. Tais instituições sãô; mais ainda,
reprovação chega a 70% nessas disciplinas. o instrumento que permite proporcionar efetivamente
Os alunos da Fundação Bradesco apresen- uma melhoria de ensino à altura da necessidade de
tam uma média anual de aprovação de 78% qualificação da mão-de-obra do nosso País.
em português e 69% em matemática. Sr. Presidente, diz a conclusão do editorial do

Mais adiante: jornal O Estado de S. Paulo de hoje:

O bom desempenho de empreendi
mentos como o da Fundação Bradesco é
um estimulo para quantos estão empenha
dos em melhorar o ensino público, mas é,
especialmente, um exemplo de como se
pode a um só tempo ser uma empresa lu
crativa e cumprir função social relevante.
Esse é o tipo de espírito comunitário que é
marca distintiva da sociedade norte-america
na e um dos fatores decisivos de sua sem
pre crescente prosperidade.

Sr. Presidente, a instituição criada por Amador
Aguiar e impulsionada por essa figura também mag
nânima do seu Presidente do Conselho de Adminis
tração, Lázaro de Melo Brandão, é exemplar. Quem
a conhece se orgulha do Brasil.

Peço a V. Exª a transcrição nos Anais da Casp des
se importante editorial dojomaI O Estado deS .Paulo.

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

O EXEMPLO DO BRADESCO
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_ Um dos aspectos que devem ser ressaltados ..admiDis.trativos para a rede pública -d~_ellsino. O
nas atividades da fundação é a qualidade do ensino, bom desempenho de empreendimentos como o da
que pode ser medida pela comparação entre o de- Fundação Bradesco é um estímulo para quantos es-
sempenho dos alunos da Fundação Bradesco e o de tão empenhados em melhorar o ensino público, ma~
outras redes de ensino. Enquanto o índice de apro- é, especialmente, um exemplo de como se pode, a
vação nas escolas de ensino médio da fundação é um só tempo, ser uma empresa lucrativa e cumprir
de 82%, a rede pública registra, em nível nacional, função social relevante. Esse é o tipo de espírito co-
um índice médio de 69%, conforme os dados do In- munitário que é marca distintiva da sociedade norte-
forme Estatístico do Ministério da Educação. É no americana e um dos fatores decisivos de sua sem-
ensino fundamental que a fundação obtém seus me- pre crescente prosperidade.
Ihores resultados. A taxa de evasão escolar é de O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con-
2,8%, dez vezes menor que a média nacional de eva- cedo a palavra ao Deputado João Grandão. S. Ex-
são e abandono, que chega a 29% na rede pública. disporá de vinte e cinco minutos na tribuna.

O processo de aprendizagem é o ponto forte O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revi-
da proposta pedagógica posta em práti~ nas esco- são do orador) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
las da Fundação Bradesco. Os números da Funda- dos, o Dia Nacional do índio deste ano reveste-se de
ção Carlos Chagas - instituição independente que um simbolismo todo especial. Estamos chegando ao
realiza pesquisa e avaliações de desempenho esco- fim deste século em que o Estado e a sociedade
lar - mostram que 70% dos alunos matriculados na brasileira tomam conhecimento, de fato, da existên-
rede pública de ensino no Brasil demoram, em mé- cia das sociedades indígenas em nosso País. Resis-
dia, 12 anos para concluir as oito séries do ensino tindo ao completo extermínio dos colonizadores e à
básico, em grande parte porque são reprovados em indiferença dos "civilizados", a população nativa che-
matemática e português. Em algumas séries, o índi- ga ao limiar do novo milênio ecoando seu grito nas
ce de reprovação chega a 70% nessas disciplinas. florestas e nas cidades contra este mundo construí-
Os alunos da Fundação Bradesco apresentam uma do pela lógica de desrespeito aos que vivem e pen-
média anual de aprovação de 78% em português e sam diferentemente da cultura dominante.
69% em matemática. Vale ressaltar que antes da invasão européia,

Esse êxito não depende especialmente de popular e ideologicamente intitulada de "descober-
grandes investimentos financeiros. O custo médio ta", este território ou "novo paraíso" era ocupado por
anual dos alunos da fundação não é muito maior que seus primarios e naturaes senhores, como reco-
o da rede pública. Enquanto cada aluno da funda- nheceu, já em 1680, EI Rei D. Afonso VI as cente-
ção, na Região Sudeste, custa R$824, um estudante nas de sociedades indígenas, que somariam, ao que
da rede pública nessa mesma região custa ao Esta- se estima, cerca de 6 milhões de almas no ano de
do R$71 Opor ano. 1500.

A grande contribuição social da Fundação Bra- A preservação da cultura indígena é luta cons-
desco - além dos incontáveis benefícios proporcio- tante e que vem exigindo dos setores organizados e
nados pela educação - é a distribuição mais igualitá- políticos da sociedade uma contínua vigilância. Dos
ria de oportunidades. Os dados revelam que 87% que se dedicam e se dedicaram à análise do proces-
dos alunos são filhos de famílias com renda até dois so histórico das relações entre os colonizadores e os
salários mínimos. Os demais 13% são filhos de fun- índios colonizados, citamos o saudoso e inigualável
cionários do banco, especialmente da região metro- Darcy Ribeiro, que se destacou pela profundidade e
politana de Osasco. Em alguns casos, a fundação pela ótica deliberadamente assumida.
tem \aberto vagas, especialmente em cursos profis- Ao invés de repetir o discurso oficial, que é
sionalizantes, para alunos matriculados na rede pú- sempre o discurso dos vencedores, o saudoso indi-
blica. Essa interação precisa ser incentivada. genista, antropólogo, educador e Senador da Repú-

Se a Fundação Bradesco mantém sua própria blica adotou, na década de 50, a visão daqueles que
rede escolar, não se deve esquecer de que há gran- considerava vencidos. Na sua antológica coleção de
de número de empresas que participam dos esfor- escritos, reunidas sob o título "Os índios e a Civiliza-
ços para a melhoria da qualidade do ensino na rede ção", Darcy Ribeiro denunciou a rápida mudança de
pública. O exemplo da Fundação Bradesco é singu- atitude dos colonizadores, que já em 1511 levavam
lar, porque a coexistência das duas redes permite índios aprisionados para exibHos à Corte em Lis-
que se ofereçam modelos de projetos pedagógicos e boa; revelou as estratégias para envolver a mão-de-
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obra nativa na coleta do pau-brasil; e desnudou a base que permite estimar o que seria a população
crua guerra desencadeada quando se insinuou a nativa em cada momento da história. O fato é que
disputa pela terra, guerra esta que conheceu mo- esses enfrentamentos e a ocupação do território à
mentos de intensidade e perversidade diferentes, custa dos índios... não sofreram interrupção nos pri-
mas que até hoje não se pode considerar encerrada. meiros séculos da colonização.

E esse, Sr. Presidente, é o mote em torno do Agravando ainda mais o processo, D. João VI
qual vou desenvolver este pronunciamento. Estare- declarou pela primeira vez, expressamente, guerra
mos celebrando quinhentos anos da dita descoberta de extermínio aos índios, quando, fugindo de Napo-
do Brasil, e a guerra contra os índios continua, igual- leão, a Corte portuguesa buscou abrigo no Rio de
mente, completando cinco séculos! É isso o que de- Janeiro em 1808.
sejamos? A Independência não trouxe novidades. Em

Para que não me acusem de exagerado, vale 18ª1, cpntudo, os índios foram equiparados aos
a pena recapitular a história desses 499 anos sob a órfãos fi submetidos à tutela orfanológica. Não se
ótica dos índios, inspirando-me em Darcy Ribeiro. tratavai:le ne'1huma preocupação de natureza hu-

Como consignei, Sr. Presidente, estima-se manitária, mas de fórmula para viabilizar a apro-
que em 1500 estivesse o atual território brasileiro po- priação' do eventual patrimônio que as pessoas in-
voado por cerca de 6 milhões de pessoas. Hoje, cal- dígenas possuíssem. Esta receita seria mantida
cuia-se terem restado aproximadamente 350 mil ín- com o Código Civil, que equiparou os índios às pes-
dios! Como óbvio, eles ocupavam a totalidade da soas relativamente incapazes, como o são as de
terra; hoje, nas intenções mais benéficas, pretende- idade entre 16 e 21 anos e os pródigos, sob a mes-
se garantir aos índios brasileiros, se tanto, 10% do ma pr~ocupação de viabilizar a gestão patrimonial
território nacional. Isso é a tradução mais veemente dos bens dos índios.
da guerra que se iniciou em 1500 e que afirmei estar Ingressamos no século XX como república.
ainda em andamento. Não é preciso carregar nas As gran'des transformações políticas e legais pas-
cores. Uma despopulação da ordem de 94% fala por savam ao largo do drama vivido pelos índios brasi-
si só. Uma espoliação de 90% é suficientemente elo- leiros, ap ponto de a Constituição de 1891 lhes ter
qOente. O que resta é perguntar-nos se queremos solenemente ignorado. O descaso, porém, susci-
celebrar o almejado quinto centenário carregando tou pela primeira vez reações mais amplas, crian-
essas evidências sem absolutamente nada que se do um clima propício à criação do Serviço de Pro-
lhes contraponha. teção aos índios e Localização dos Trabalhadores

Lembrei que em 1511 a nau Bretoa levou Nacionais, em 1910.
para Portugal índios escravizados e que foram exi- De maneirà tímida e contraditória, a criação do
bidos na Corte. Pouco depois, coincidindo com o SPI marca uma transformação radical na postura do
ciclo das Capitanias Hereditárias e as disputas en- Estado brasileiro em relação às sociedades indíge-
tre portugueses, holandeses e franceses, desen- nas. Até então, o Estado simplesmente ignorava os
cadeou-se o conflito pela posse da terra e de seus índios, não obstante a existência de legislação acer-
recursos naturais, em que os índios foram sendo ca de suas terras e da gestão do seu patrimônio.
dizimados na costa e bacias dos grandes rios, Abstendo-se, o Estado coonestou com o processo
sendo ao mesmo tempo "empurrados" para o inte- d~ contínua espoliação e extermínio de inúmeras et-
rior do continente. A busca de drogas do sertão, nias, contraparte da crescente ocupação do território
como na época eram chamadas as especiarias; a nacional.
ocupação da bacia do São Francisco; a descober- Na primeira década do século, ocupando-se
ta das minas e a inauguração da cultura canavieira da instalação de linhas telegráficas que integra-
no Nordeste intensificaram a escravização e o riam os limites ocidentais do País, Rondon depa-
morticínio dos indígenas. rou com comunidades até então isoladas e adotou

A expansão das frentes de ocupação do terri- atitudes que em seguida inspirariam a nascente
tório, em cuja vanguarda seguiam as tristemente cé- política indigenista brasileira. Adepto da doutrina
lebres "bandeiras·, dava-se à custa do extermínio de positivista que permeara a inauguração do período
sociedades indígenas inteiras. Poucos registros te- republicano, Rondon sustentou a responsabilidade
mos de quais eram, exatamente, as etnias então do Estado diante das sociedades indígenas e pro-
existentes. Algumas crônicas, como a da expedição pôs uma metodologia de contato respeitoso, que
de Pedro Teixeira ao Amazonas, em 1670, são a garantisse as condições necessárias para facilitar
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a evolução e integração dos chamados ·silvícolas· acompanhando as ações estatais como desde sem-
ao mundo dos "civilizados". Para os positivistas, os pre acompanhara as demais iniciativas.
índios encontravam-se no estágio "fetichista" - o Instaurado o regime militar, o SPI teve pouca
mais primitivo - da evolução humana. Julgavam ser duração. Denúncias veementes feitas desde o exte-
possível trazê-los diretámente ao estágio racional, rior repercutiram fortemente no País, e o Congresso
mediante métodos adequados que os poupariam Nacional instituiu uma Comissão de Inquérito para
das demais etapas religiosas que o positivismo pro- investigar a corrupção no órgão. O relatório final da
punhasuperar. Comissão perdeu-se, mas o que foi divulgado con-

Esta redenção leiga dos índios su'punha, evi- duziu à extinção do Serviço em 1967 e sua substitui-
dentemente, que a existência física deles fosse ção pela Fundação Nacional do índio.
assegurada. Sob o famoso lema - "morrer, se pre- A Funai foi criada em moldes administrativa-
ciso for; matar, nunca": forjaram-se as primeiras mente bastante diferentes, mas politicamente seme-
gerações de indigenistas oficiais, pagos pelo Esta- Ihantes à experiência anterior. Imaginava-se possibi-
do, incumbidos da tarefa -de precederem as frentes Iitar à nova instituição, a que se deu natureza de
de expansão e impedirem a continuidade do mas- pessoa jurídica de direito privado, flexibilidade sufi-
sacre. ciente para atuar de modo mais eficiente. Contudo, a

Este humanismo, todavia, era limitado. contradição fundamental permanecia: tratava-se de
Respeitava o direito dos índios de serem trata- um órgão incumbido de implementar a progressiva
dos pacificamente, mas com vistás à sua inte- integração dos índios à comunhão nacional, com o
gração à sociedade envolvente. Esta concepção que se indicava a estes a perspectiva de deserção
deu uma nova dimensão à tutela estabelecida das atenções estatais, e para o órgão em si a do as-
sobre as pessoas indígenas em 1916, pois pres- gotamento das próprias finalidades. Além disso, uma
supunha sua liberação à medida em que se vez instaurado no País o ciclo do desenvolvimentis-
adaptassem à civilização do País. mo, a Funai tomou-se presa de outra grande contra-

Por outro lado, o regime tutelar passou a ser dição, pois mesmo os meios suasórios propugnados
apropriado de maneira adulterada pelos índios e pe- tinham de ceder às pressões de ocupação dos espa-
los próprios funcionários da agência indigenista. Na ços territoriais, até aquele momento, inexplorados
visão dos primeiros, a manutenção da tutela - e, por- pelo capital. O fenômeno adquiriu proporções dra-
tanto, a sua conservação no estado de incapacidade máticas quando foram adotadas as políticas de ocu-
civil - era condição para receberem atenções do Es- pação da Amazônia, considerada a última região
tado e, para os segundos, era pressuposto da sua geopolítica a integrar.
manutenção nos empregos públicos. Por tal razão, O crescente engajamento dos cientistas so-
em 83 anos da vigência do Código Civil, não se re- ciais na chamada questão indígena contribuiu para a
gistram senão casos isolados de emancipação de percepção destas contradições, que passaram a ser
pessoas indígenas. denunciadas no início dos anos 70. Estando impedi-

Este contradito essencial - entre a concepçã"O da a discussão sobre outros aspectos de interesse
positivista inicial que inspirou a criação.90 SPI e cal- da sociedade brasileira, a questão indígena passou
deou as primeiras gerações de ind(gãriistãs, e as a- concentrar atenções e a canalizar as manifestaçõ-
conveniências que deturparam Q.S'ignificado do regi- es de oposição ao regime militar.
me tutelar - derivou para a conspurcação da prática Enquanto não se recuperaram outros espaços
indigenista. Os heróicos _sértanistas das primeiras para a cidadania emergente, esta concentração in-
décadas do século cederam lugar a burocratas cor- voluntária concorreu para que se acumulasse um
ruptos; e de agência pioneira e respeitada nas Amé- acervo importante de reflexões sobre o processo vi-
riqas,-o SPI passou a ser instrumento·da exploração venciado pelas sociedades indígenas. Pouco a pou-
dá mão-de-obra indígena e das riquezas existentes co foram abandonados os determinismos, e depois
nas poucas terras até então demarcadas. de uma breve tentação culturalista percebeu-se, en-

Em realidade, a idéia de integração dos índi~s fim, a prevalência da resistência étnica a indicar a
_ ainda que suave - trazia consigo o germe da sua urgência de se reelaborarem as categorias com as
própria ineficácia. Até 1910, tentara-se a integração quais se pensavam as sociedades indígenas.
pela força, sem sucesso; substituída a força pelos Este processo, assim descrito, pareceria estar
chamados "meios suasórios·, o fracasso continuou chegando a um momento auspicioso. Infelizmente,
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não é deste modo que se passam as coisas em nos- duas importantes contribuições: os Projetos de Lei
so País. nº 2.160/91 e nº 2.619/92, ambos sobre a mesma

É forçoso reconhecer que a história do Brasil matéria. Não obstante variações conceituais que as
é, em grande parte, uma retórica. Nossa inde- distinguem, estas propõem-se a suprir a lacun~

pendência política foi literalmente adquirida da Ingla- mantida pela permanência em vigor de um texto de-
terra; a proclamação da república foi, naquele mo- satualizado.
mento, uma reação às perspectivas inovadoras.que Contudo, depois de anos de audiências públi-
se apresentavam a partir, ou apesar, da monarquia; cas e debates, e malgrado todo o esforço dos Parla-
a restauração i:Ia democracia, após o longo período mentares que compuseram a Comissão Especial
ditatorial, e à revelia da conclamação pelas "diretas que aprovou por unanimidade o substitutivo do Rela-
já", culminou na eleição indireta de Tancredo Neves tor em 1994, a interposição de recurso ao Plenário,
e de José Sarney; o clamor por uma Constituinte Ii- extremamente mal inspirada, sobrestou a tramitação
vre, exclusiva e soberana desaguou no Congresso da matéria desde então. Já que até hoje a Câmara
Constituinte; e o primeiro Presidente diretamente dos Deputados não teve energia para apreciar o re-
eleito terminou impedido! Estas lacunas entre desejo curso, seria de bom alvitre que fosse encaminhado
e realização são um componente significativo da ao Senado Federal o substitutivo aprovado por
nossa história, e demonstram queainda há um gran- aquela Comissão Especial.
de caminho a percorrer para a cõnoolidação da cida- Entretanto, a tarefa do Congresso Nacional
dania plena. não terminou. Sem uma lei que instrumentalize os

Com os índios não seria diferente. novos parâmetros constitucionais não há como con-
Com efeito, Sr. Presidente. Embora todas as siderar cessada a guerra movida aos indios desde

suas limitações, reconhece-se que o Congresso 1500. Sem uma lei 'nova, chegaremos ao quinto cen-
Constituinte inovou radicalmente no tratamento posi- tenário do Estado brasileiro ainda em estado de beli-
tivado dos direitos indígenas. gerância contra os primarios e naturaes senhores da

Fruto de um acúmulo de luta, de resistência e nossa Pátria.
mobilização das comunidades indígenas, a Consti- É verdade que só a lei não garante absoluta-
tuição de 1988 renunciou aos objetivos integracionis- mente nada, principalmente num País que parece ter
tas e reconheceu às sociedades· indígenas pleno di- definitivamente adotado a mazela como dimensão
reito às suas identidades étnicas específicas, asse- essencial ao seu modo de ser. Mas sem a lei, nada
gurando-Ihes, por outra parte, um elenco de outros novo é possível e, pior ainda, na permanência da
direitos como pressupostos daquele primordial. Rep- omissão justificam-se todas as mazelas.
resentantes das quase duzentas sociedades indíge- Setores da sociedade civil organizados exigem
nas ainda existentes no Brasil participaram ativa- dos Poderes Públicos que a questão indígena seja
mente do processo constituinte, e indubitavelmente solucionado em definitivo. Não é possível que na en-
foram os grandes responsáveis pelo extraordinário trada de um novo milênio e no espírito de um novo
avanço conceitual. humanismo ainda se assista à matança indiscrimina-

Mas esta nova e arejada concepção permane- da destes povos e à expropriação de suas terras.
ce no papel. Na prática, a atuação do Estado brasi- Sr. Presidente, das 559 áreas de terras indíge-
leiro pouco mudou, como, aliás, tampouco mudou nas a serem demarcadas, apenas 187, segundo da-
em relação a outros importantes aspe?tos atualiza- dos da Associação Brasileira de Antropologia, estão
dos pela Carta Magna. O Estatuto do Indio, promul- legalizadas. Exigimos legalização imediata. O Con-
gado em 1973, sob a ótica agora superada, perma- gresso Nacional está consciente do peso que lhe
nece em vigor. cairá, se nada fizermos para retirar o projeto de Es-

E neste ponto, Sr. Presidente, avulta sobre tatuto das Sociedades Indígenas do atoleiro em que
quaisquer outras a responsabilidade do Legislativo se encontra!
Federal. Com efeito, se às normas constitucionais Tenho certeza de que ninguém nesta Casa
falta a lei que lhes proporcione operacionalidade, era desejava que este fosse o tema para o Dia do índio
imperativo providenciá-Ia. E, para tanto, iniciativas de 1999. Melhor que estivéssemos debatendo, feste-
não faltaram. jando ou criticando as primeiras experiências con-

Já em 1991 foi oferecido à Casa o Projeto de cretas de uma política indigenista respeitosa em to-
Lei nº 2.057, dispondo sobre o Estatuto das Socie- dos os seus termos. Melhor que, ao invés das inevi-
dades Indígenas, a que foram apensadas outras táveis denúncias relativas ao problema da demarca-
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ção das terras indígenas, tivéssemos também outras humano, a natureza e o tempo naturais das próprias
matérias para abordar - mas enquanto não existir o coisas existentes e viventes e que radicalmente se
diploma legal-que viabilize uma política de verdadei- recusou a aderir à exploração, à acumulação e à des-
ro etnodesenvolvimento, como propugna a Constitui- truição da riqueza ambiental e da diversidade humana.
çãe,-130UGa-Festa-a-oomeAtaF. Quero aqui, -Sr, Presidente, denunciar- t1ma-

Desejo, Sr. Presidente, que 1999 seja o último realidade muito próxima deste Parlamentar. Trata-se
ano de uma tal penúria e de basta à omissão dos da questão indígena no Mato Grosso do Sul e, de
Poderes Públicos. Almejo que esta Casa encontre a forma bem direta, da questão dos suicídios indíge-
disposição. o or9-u1ho até, de retomar a tramitação nas nas aldeias da cidade de Dourados, onde aque-
do Estatuto elas Sociedades Indígenas, para que no le povo, em função ele omissão e de pressões sofri-
ano 2000, logo antes da celebração do quinto cente- das, encontra no suicídio a única saída, o que é la-
nário, possamos estar celebrando alguns meses de mentável. Por isso, exigimos providências imediatas
novas experiências e, acima de tudo, de um novo não só em relação a essa questão, como em relação
significado de cidadania para os índios brasileiros. à solução do problema da demarcação das terras in-

Antes de encerrar, chamamos os nobres De- dígenas, na chamada Aldeia Panambizinho, também
putados e convidados a uma profunda reflexão de no Município de Dourados.
natureza ética. Depois de uma extensa abordagem O nosso Governo popular e participativo, da
histórica, gostaríamos, finalmente, de levar esta fala coligação Muda Mato Grosso do Sul, liderado pelo
ao campo do simbólico, isto é, no que está por de- comp~nheiro Zeca do PT, Governador do Estado,
trás desta perversa lógica deextermínio. tem demonstrado, juntamente com sua equipe de

Nós, do Partido dos Trabalhadores, entende- governo, preocupação com a questão indígena. Ti-
mos que a desterritorialização deste povo irmão não vemos oportunidade de participar, no último final de
se reduziu apenas a uma ingênua expropriação. semana, de um grande debate com os povos indíge-
Para além da retórica funcionalista, a destruição de nas, na Capital do Estado, promovido por aquele
seus valores sociais, espirituais e culturais fazia par- Governo e outras entidades organizadas, dando
te de um projeto de hegemonizaçãd". da civilização condições para que os próprios índios, de forma iné-
moderna. A cultura ocidental, não bastasse a expan- dita, apontassem para o Governo popular o melhor
são geográfica e econOmica, exigiu a eliminação de caminho para a resolução dos seus problemas, que,
qualquer civilização que se opunha e se colocava aliás, Sr. Presidente, não são poucos.
como alternativa civilizatória contrária aos interesses Quero enfatizar, no entanto, que Mato Grosso
dos "civilizados". do Sul, através do Governo popular e participativo

Matar o "índio", o "negro", ou "diferente", não agora implantado, está fazendo a sua parte. Espera-
foi ou é apenas uma aniquilação física e psicológica, mos que o Governo Federal tenha a mesma. cora-
mas a possibilidade de experimentar outro refer- gem de propor uma política digna, humana e cidadã
enclal capaz de apontar-nos saídas às nossas crises para os povos indígenas, não s6 do Mato Grosso do
existenciais, éticas e políticas. Sul, mas também de todo o País.

Quando se conquista, impõem-se valores dos O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Concedo
vencedores. Os paradigmas, e a pedagogia do a palavra ao Deputado Eduardo Paes, do PFL do Rio
opressor vão substituindo o~ente e ethos do povo de Janeiro. S. Ex' disporá de 25 minutos na tribuna.
conquistado. Assim no espírito etnocêntrico, o mun- O,SR. EDUARDO PAES (PFL - RJ. Sem revi-
do ocidental, no seu ímpeto de modernização, evan- são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.- Depu-
gellzação e civilização do "selvagem", do "primitivo", tados, subo uma vez mais a esta tribuna para manl-
do "atrasado" e do "pecador", rompeu todos os laços testar-me acerca de algumas questões que me pare-
civilizaclonais que pudesse ameaçar a sua cultura cem extremamente relevantes. Tentarei ser rápido,
de uniformização. uma vez que teremos sessão solene em homena-

O holocausto praticado contra a população in- gem ao Dia Nacional do índio, de autoria do Deputa-
dígena foi a matança de uma realidade que se dife- do Aloizio Mercadante.
ranclou deste mundo e Brasil construído e autopro- A primeira questão que quero tratar neste iní-
clamado de IImoderno". cio de noite é relativa ao salário mínimo. Há três ou

Se podemos falar de algo inovador ou "moder- quatro semanas, levantei - saiu divulgado nos meios
no''. sem dúvida foi a civilização nativa brasileira, de comunicação da imprensa, especificamente no
que soube preservar a relação harmônica entre o ser jornal O Globo - proposta de regionalização do sa-



O legislador constituinte, em 1988, queria que
o salário mínimo fosse nacionalmente unificado, ou
seja, que o salário mínimo, em todo o País, permitis
se ao trabalhador comprar um certo número de coi
sas, atendidas as suas necessidades básicas, pre
vistas no inciso VII do art. 79. da Constituição Fede
ral, que trata da questão do salário mínimo. Não é
isso o que acontece.

E mais, Sr. Presidente, o salário mínimo não
só interfere no pagamento dos trabalh~dol'es que
operam no setor formal, mas também no pagamen
to, como referência, dos trabalhadores do setor infor
maI. Aliás, essa é uma lógica engraçada. Fiquei sur
preso com o estudo do IPEA, que mostra que atual
mente o salário mínimo tem um impacto maior no
setor informal do que no próprio setor formal. E isso
é fácil de perceber, principalmente, quando trabalha
mos com números quebrados. Por exemplo, quando
o salário mínimo era R$112,00, viam-se salários na
economia, principalmente no setor informal, que va·
liam R$224,OO, ou seja, dois salários mínimos.
Quantos de nós usamos o salário mínimo como índi
ce, apesar de não o ser, para remuneração de pes
soas que trabalham: um salário mínimo e meio, dois
salários, três salários, etc? Essa é uma questão
abordada o tempo todo. O salário mínimo provoca
impacto na vida das pessoas, na distribuição de ren
da, bem como na política de renda, no que se refere
à diminuição de pobreza no País.

Cheguei a preparar duas emendas constitucio
nais, Sr. Presidente, tratando da regionalização do
salário mínimo, porque percebemos, também, que o
custo de vida e, como já disse, o grau de efetividade
do salário mínimo nos diversos Estados do País va
riam muito. Em alguns Estados, o salário mínimo
compra "x" e em outros Estados não compra um dé
cimo de "x".
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lário mínimo, fundamentada em estudo do IPEA que Avançamos nessa proposta de emenda consti-
mostra, primeiro, a importância do salário mínimo tucional. Na próxima semana, coletarei assinaturas e
como referência para os preços da nossa economia, apresentarei proposta de emenda' constitucional
para o pagamento dos trabalhadores; segundo, os criando o piso remuneratório, que terá como valor
J!if~r!\ll}tª-s-9.rªL!!?.9~~~livjºª"º,ª- º-e.1lª-e_sa!ário mínirno. .mínimo.o .salárlo _minimo_ naci.onalmente unificado e,
nas diferentes regiões do País. atendidas às peculiaridades de cada região do País:

Sr. Presidente, precisamos estar atentos para variará de Estado para Estado.
a enorme importância que o salário mínimo hoje tem Isso garante que toda a população brasileira
para a nossa economia. Foi o aumento do salário tenha um salário mínimo que possa ~Iarantir - repito-
mínimo acontecido em maio de 1995, de 70 para o que está disposto há-C6rístituição Federal, fazen-
100 reais, que reduziu os índices de pobreza em do com que todo trabalhador do Paí:> possa, respei-
nosso País de um terço para um quarto. Isso mostra tadas as peculiaridades de cada região, ter seu po-
bem como o salário mínimo é uma referência para der de compra garantido.
toda a economia. Outra questão, Sr. Presidente, é a reforma tri-

butária. Tive a honra de ser indicado pela bancada
do meu partido para fazer parte da Comissão de Re
forma Tributária. Confesso a V. Ex€> que tenho de
sempenhado essa tarefa com o máximo prazer.

Inicialmente acreditava que a. reforma tributária
teria dificuldade para tramitar, pois o Governo de
monstrava pouco interesse em sua aprovação. Hoje,
há consenso nesta Casa, especialmente na Comis
são de Reforma Tributária, e no Governo sobre a im
portância dessa reforma, que é essencial, vital. Te
mos de ter coragem política para fazÉ~-la.

Uma questão que-me parece muito importante,
pois poderia atravancar a reforma tributária, é a que
define que não vamos mexer no chamado pacto fe
derativo, nas repartições e nos encargos. Esta ques
tão é importante, porque a discussão certamente
criaria uma série de dificuldades para a aprovação
da reforma tributária.

Estarei apresentando, na próxima semana, um
conjunto de emendas à reforma tributária. Haverá
dois tipos de emenda. Uma é um substitutivo global,
em que buscaremos trabalhar com uma reforma
mais profunda do sistema, com a simplificação, a di
minuição do número de tributos e a criação do imo
posto sobre valor agregado, contando com a conti
nuação e a permanência do Imposto sobre Serviço
em âmbito municipal.

Vamos trabalhar também para evitar que, com
a criação do novo IVA, os Estados tHnham qualquer
perda. Vamos trabalhar com o impoBto seletivo, não
só no âmbito federal como também no estadual, com
o imposto que chamaremos de "Imposto do Vício",
que incidirá sobre bebida, cigarro e poderá compen
sar os Estados de eventuais perdas na implantação
do IVA. Vamos trabalhar ainda aprenentando emen
da no sentido de que todos os tributos arrecadados
pela União, passíveis de partilha, possam ser parti
lhados. Essa questão é importantíssrma. Quando fa-
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lamos em pacto federativo, percebemos que a Cons- tos. E o Governo tem assumido posição inversa,
tituição define o bolo e como ficará sua divisão. E ao querendo minimizara importância dosalário mínimo.
longo desses onze anos em que o sistema tributário Noutro dia, o Sr. Ministro do Trabalho esteve na Co-
é definido pela Constituição de 1988, a União, de missão de Trabalho, Administração e Serviço Públi-
maneira pouco correta - criminosa mesmo - para co, onde procurou minimizar, relegar a um plano se-
com a economia dos Estados e Municípios, vem mu- cundário a questão do salário mínimo, que seria de-
dando a divisão desse bolo tributário. De que forma? simportante para a vida do trabalhador e para a eco-
Aumentando os tributos que não são partilhados nomia. Outra questão que V. Ex!! citou é a de que o
com Estados e Municípios e deixando de lado os salário mínimo é um fator decisivo e importante para
que deveriam ser. A partilha dos tributos impedirá a distribuição de renda, no que V. Ex!! novamente
essas manobras de esperteza e de malandragem da está muito correto, porque, sem dúvida alguma, os
União, o que vem diminuindo sobremaneira a arre- maiores Elfeitos da distribuição de renda da história

, .;
cadação de Estados e. Municípios. deste Pa,s deram-se quando se conseguiu elevar o

Sr. Presidente, deixo registrado que apresentei salário mínimo a níveis razoáveis. Quando o salário
outra emenda importante, que proibirá a majoração mínimo foi estabelecido, em 1940, equivalia ao PIB
ou a criação de tributos por meio de medida provisória. per caplta deste País, e hoje equivale a um per-

Todos concordamos ser necessário avançar na centual muito pequeno. Deputado Eduardo Paes,
questão das medidas provisórias. No caso dos tribu- V. Exll lembrou muito bem que, no início do Plano
tos, será incluído no Sistema Tributário Nacional a Real, o"salário mínimo foi alterado, houve efetiva
vedação de instituir ou majorar tributos por meio de distribuição de renda e a população pôde adquirir
medidas provisórias. Vamos trabalhar muito para ga- uma c~sta básica para se alimentar e viver um
rantir o contribuinte. Não é possível que o Governo pouco melhor naquele curto período, quando foi
Federal, os Estados e os Municípios continuem possível sustehtar o valor do salário mínimo em ní-
criando e majorando tributÓs no dia 31 de dezembro, veis razoáveis. Saúdo V. Exll pelo seu pronuncia-
como fazem hoje. Precisamos produzir mecanismos mento e me identifico com ele. Faço este registro
que protejam o contribuinte de assaltos do Estado. com satisfação, por ser um Deputado de Oposi-
Temos de ter uma carga tributária bem definida, im- ção, ao 6uvir um Deputado do PFL abraçar as te-
postos bem definidos, mas que respeitem o cidadão ses que defendemos. Que pena que o partido de
contribuinte. V. Ex!!, de maioria esmagadora nesta Casa, não

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Viva/- pense como V. Ex!! É muito confortador spudar um
do Barbosa. Deputado jovem como V. Ex!! Eu sei que o nobre

O Sr. Vivaldo Barbosa _ Deputado Eduardo Deputado, na cidade do Rio de Janeiro, teve con-
Paes, solicitei a V. Ex!! um aparte para saudá-lo tato direto com as comunidades mais carentes e
pelo seu pronunciamento, principalmente no que conhece muito bem o drama vivido por aquelas fa-
se refere a dois aspectos. No primeiro, o da ques- mílias' que vivem com o salário mínimo. Certamen-
tão tributária, V. Exll está trazendo importantes te V. Ex!! está muito sensibilizado, porque traz na
contribuições. Faz V. Exll, na sua análise muito sua memória o sofrimento do povo brasileiro, da-
correta, crítica ao comportamento da União com quelas comunidades que visitou muitas vezes. Re-
relação à repartição do bolo tributário. Saúdo V. Ex!!, gistro minha identidade com o posicionamento de
com mais entusiasmo, pela primeira parte do seu V: Exll Creio que teremos mais um aliado na bata-
pronunciamento, que diz respeito ao salário míni- lha que travamos para oferecer ao trabalhador bra-
mo. V. Ex' disse coisas muito relevantes na tribu- sileiro um salário mínimo condigno. Parabéns, De-
na. Primeiro, que o salário mínimo é muito impor- putado Eduardo Paes!
tante para o trabalhador brasileiro e atinge uma O SR. EDUARDO PAES - Agradeço ao nobre
massa significativa de trabalhadores, quer no setor Deputado Vivaldo Barbosa o aparte.
formal, quer no setor informal. V. Exll enfatizou que, Concluo meu pronunciamento fazendo apenas
no setor informal, ele tem um impacto ainda mais uma pequena correção. A política de renda, e o que
forte. Vindo de V. Ex', integrante do PFL, é muito aconteceu neste País nos últimos tempos, com o au-
confortador para n6s, da Oposição, visto que esta- mento do poder aquisitivo da população, através da
mos travando um debate, neste instante, com as estabilização, é também uma bandeira que meu par-
autoridades do Governo sobre a importância do tido tem .carregado e defendido. Buscamos a dimi-
salário mínimo e o seu reajuste em valores corre- nuição das diferenças deste País.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, será Na mesma expectativa estão os Parlamenta-
realizada hoje uma sessão solene em homenagem res das bancadas que representam a região, que
ao Dia Nacional do índio, proposta pelo Deputado acionaram e acompanham esse processo há muito
Aloizio Mercadante, motivo pelo qual não mais alon- tempo. É evidente que existe a intenção de colabo-
garei meu pronunciamento. Agradeço aos Deputa- rar com o conselho que administra a RIDE, a fim de
dos a atenção, desejando sucesso na sessão de ho- que o programa atenda aos interesses dos trabalha-
menagem aos índios. dores, dos empresários e de todo o povo da região.

Era o que tinha a dizer. Assim sendo, um debate sobre os objetivos do pro-
a SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con- grama com os parceiros envolvidos seria o caminho

cedo a palavra à nobre Deputada Lúcia Vânia, do mais democrático para elaborar um programa co-
PSDB de Goiás. mum, podendo até reunir experiências de sucesso.

S. Ex51 disporá de 25 minutos na tribuna. Um debate entre Deputados, Prefeitos e Lideranças
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB - GO. Pronun- é o que estou propondo desta tribuna.

cia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Sras. e Srs. Deputados, acredito que a maior
Srs. Deputados, há pouco mais de um ano foi apro- parte de V. Ex~ conhece algumas das cidades
vada nesta Casa a Lei Complementar que cria a Re- que compõem o Entorno do Distrito Federal e
gião Integrada de Desenvolvimento do Distrito Fede- acompanhou o seu processo de crescimento, de
ral e do Entorno, conhecida como RIDE. forma geral bastante precário. Os indicadores eco-

. É oportuno tratar deste assunto hoje, já que na nômicos e sociais da região mostram que somos
quarta-feira será comemorado o 399 aniversário de vizinhos de uma das regiões mais carentes do
Brasília. Contudo, a RIDE não interessa apenas ao País. No Entorno, aproximadamente 44% da popu-
Distrito Federal, mas também aos Estados de Goiás lação são analfabetos, segundo Q último censo.
e de Minas Gerais. Além disso, o índice de indigência chega a 30%, o

Atualmente, já passa de 2,5 milhões o número segundo do País. Estudos da Unicef e do IBGE
de pessoas que moram na região considerada como mostram também que 21 % das crianças de até
Entorno do Distrito Federal. Visto apenas pelo as- seis anos encontram-se em condições precárias
pecto demográfico, esse contingente corresponde a de sobrevivência, ou seja, habitam domicílios cu-
uma região metropolitana de médio porte. Visto, po- jos chefes possuem renda inferior a um salário mí-
rém, de forma isolada, essas pessoas estão inseri- nimo. São crianças que têm menos de um ano de
das na população de três Estados diferentes: Goiás, estudo e moram em condições precárias, no que
Minas Gerais e Distrito Federal. E por causa disso se refere a saneamento básico e habit~ção.

aquela área ainda não gerou uma região metropoli- No Entorno, são detectados todos os proble-
tana. mas típicos dos grandes centros urbanos do País,

Antes da criação da RIDE não havia uma po~í- principalmente o uso inadequado do solo, onde prolí-
tica que considerasse o Entorno como uma unidade feram loteamentos irregulares. A essa situação, so-
de planejamento integrado. Em conseqüência, ocor- mam-se o aumento dos índices de marginalidade e
ria a dificuldade de canalizar recursos de programas de criminalidade e a precariedade dos serviços púbi-
federais para aqueles municípios, dotando-os de in- COS, notadamente o transporte e o atendimento mé-
fra-estrutura que proporcionasse o desenvolvimento dico e hospitalar.
da região. Por tudo isso, o Entorno do Distrito Federal foi

Aprovada a RIDE, passou-se à nova etapa de qualificado recentemente pelo Governador de Goiás,
igual importância: sua regulamentação e a criação Marconi Perillo, como "uma bomba a desarmar". O
do Programa Especial de Desenvolvimento do Entor- interesse de Goiás pela região é legítimo; afinal,
no do Distrito Federal. A regulamentação ocorreu em 11,2% do território do Estado estão no Entorno,
agosto do ano passado, mas o programa ainda está onde vivem atualmente 900 mil goianos. Entretanto,
em fase de elaboração pela Secretaria de PQlítica são cidades que se transformaram em um "dormitó-
Regional do Governo Federal. É justamente para rio fornecedor de grande parte da mão-de-obra de
esse ponto que chamo a atenção de V. Ex~_ Brasília". Para Goiás e os habitantes, restam os pro-

A instituição do programa está sendo aguarda'- 6Iemas...
da com ansiedade pelos 21 Municípios que integram Preocupado com esse quadro, logo nos pri-
a RIDE: dezenove em Goiás e dois em Minas Ge- meiros·dias de sua gestão, o Governador de Goiás
rais. Sua aplicação é imprescindível para eles. visitou a região e procurou representantes do Gover-



VI- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Deputado Pompeo de Mat
tos,pelo PDT.

O SR. POMPEO DE MAnOS (PDT - "AS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ao final desta sessão de segunda
feira, trago ao Congresso Nacional tema que a Na
ção inteira debate,·em relação ao qual não podemos
ficar omissos. Trata-se do crédito educativo.

Eu mesmo, Sr. Presidente, sou filho do cré
dito educativo. Assim me identifico porque fiz fa
culdade de Direito na Universidade de Cruz Alta
graças ao crédito educativo, verba de cobertura da
mensalidade e de manutenção, ou seja, um duplo
crédito educativo. Aliás, nem o simples existe
mais. O Governo Federal prefere destinar a arre
cadação pública ao pagamento dos juros da dívida
externa, da própria dívida externa, entregando o
País ao FMI ou salvando bancos quebrados, a
exemplo do Marka, do Opportunity e outros. Dinhei
ro para a educação não há.

Sr. Presidente, apelo desta tribuna ao Gover
no para que tome providências. A primeira seria ree
ditar o crédito educativo, mas não esse que estava
em vigor até há pouco, pois não se sabia o que era
melhor: utilizá-lo ou. renunciar a ele, devido aos juros
incidentes sobre as parcelas. Às vezes, o estudante
usa o crédito, mas não consegue emprego e torna
se inadimplente, indo seu nome para a lista dos
maus pagadores.

Como se não bastasse, Sr. Presidente,
além de não oferecer o crédito educativo, o
Governo Federal há pouco tempo estabeleceu
que as universidades privadas não são entidades
filantrópicas, embora prestem serviço assistencial
e educacional ao estudante. Como tal, estavam li
beradas do pagamento da contribuição patronal do
INSS e ofereciam aos alunos descontos ou bolsas
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no do Distrito Federal e da União em busca de um passado, o que de fato aconteceu com a região do
entendimento. Perillo assumiu o compromisso de Entorno, carente de medidas de estímulo ao seu de-
promover o desenvolvimento econômico e social da senvolvimento durante anos.
região. Mas o Governador sabe que não pode, ape- Somente a combinação de esforços poderá
nas com a parceria das Prefeituras, arcar com a r~s- contemplar aquela região com recursos que deverãO
ponsabilidade por todos os problemas. Foi proposto ser investidos em ações cujo objetivo é melhorar a
um pacto fundamentado 'na participação tanto da qualidade de vida de seus habitantes. Sei que n6s,
União como dos Govemos de Goiás e do Distrito Federal que conhecemos e somos desta região, podemos
e as Prefeituras. contribuir para isso.

Na verdade, é esse o objetivo da Região Inte- Era o que tinha a dizer.
grada de Desenvolvimento do Distrito Federal e do O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Pas-
Entorno. sa-se ao horário de

A idéia do pacto é a essência da lei que criou
a RIDE. O próprio conselho que a administra é for
mado por representantes da União, dos Governos
dos Estados e dó Distrito Federal, cuja composição
e atribuições são definidas em regulamento. Os re
cursos também têm l1)últiplas··?tig~s e podem advir
ainda de operações de crédito externas e internas.

E bom destacar que, mesmo sem ter sido
explorado, há na região do Entorno um grande po
tencial produtivo em vários setor~s da economia;
alguns absolutamente desprezados, como a agri
cultura. Afinal, apenas 16% da área com solo em
condições favoráveis são cultivados. De toda a re
giªo, 420/0. das terras são propícias à lavoura e
40% apresentam boas condições para pastagem.
Podemos citar também o turismo, em que o Esta
do de Goiás vem se projetando nacional e interna
cionalmente. Este segmento têm a capacidade de
gerar empregos em regiões distantes dos grandes
centros, e interfere diretamente no crescimento de
outras atividades locais.

Ninguém desconhece que a Região Centro
Oeste posluJ um dos mais ricos e belos ecossiste
mas do País, alguns delesmos Municípios do Entorno.

Srs. Dep4tados, um dos objetivos da Região
Integrada de Désenvolvimento do Entorno é estabe
lecer normas e critérios para unificar procedimentos
relativos aos serviços públicos, em especial linhas
de crédito para a região, neles incluídos programas
para os setores que acabei de citar. A partir da
RIDE, os municípios envolvidos já podem gozar de
isenções e de incentivos fiscais, fomentando progra
mas de geração de emprego e renda e atividades
produtivas. E para que isso aconteça é necessário
que se crie, com urgência, o Programa Especial de
Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal.

O Brasil vive hoje um momento difícil, mas te
mos por parte da sociedade envolvida a convicção
de que é preciso dar prioridade à implantação de po
líticas públicas que corrijam ações desastrosas do



VII- HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - A pre
sente homenagem aos índios foi requerida por S.
Ex!! o.Oeputado Aloizio Mercadante.

Convidamos para fazer parte da Mesa o Presi
dente da Funai, Sr. Marcio Lacerda, que nos dá a
honra de participar deste importante evento.

Participam desta homenagem e estão pre
sentes neste plenário as seguintes lideranças indí
genas: do Parque do Xingu - Kamayura, Kalapalo,
Waurá e Yawalapiti - Xavantes e Parecis, de Mato
Grosso; do Nordeste - Pankararu e Fulniô -; de
Mato Grosso do Sul- Terena e Guarani; do Pará
Kaiapô -; e de Roraima - Makuxi, Wapixana, Inga
rikô e Machineri.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Con
cedo a palavra, com muita honra, ao autor do reque
rimento, Deputado Aloizio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - S~)

Sr. Presidente desta sessão, Deputado Saulo Pedro
sa, Sr. Presidente da Funai, Sras. e Srs. Deputados,
senhoras e senhores representantes das comunida
des de povos Indígenas aqui presentes, minhas se
nhoras e meus senhores, quando apresentei ao Ple-

-- nário da Câmara dos Deputados requerimento pro
pondo 'a' realização da presente sessão, quis asso
ciar a tradicional e justa homenagem que esta Casa
costuma prestar nesta data, 19 de abril, aos 215 po
vos indígenas, cerca de 325.600 pessoas que sobre
viveram ao histórico processo de genocídio e exter
mínio a que assistimos desde a colonização.

Há pelo menos 40 mil anos os povos indíge
nas habitam o que hoje é o território brasileiro. Há
estimativas de que eram cerca de 5 a 6 milhões de
índios e aproximadamente 1.200 línguas e culturas
quando os colonizadores chegaram com pólvora, ar
mas brancas, vírus desconhecidos e uma mentalida-
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de estudo. Agora o Governo Federal está a exigir Sr. Presidente, estes são, portanto, os proje-
essacontribuição. tos: destinar o Fundo de Garantia ao pagamento da

, . . mensalidade e do crédito já utilizado, que não pode
Ate ISSO o Govemo Federal tirou. Pa::~~; I~' seULagQ_pelo estudante, e a criagão do crédito edu-

Srs. lJepuf~dos. O Pr~ltle~ ~. .~ cativo para o 22 grat
Cardoso fOI pr?fessor .unlversltáno, e o pr~cer Mlnls- O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) _ Esta
tro da.Edu?açao, Pau:o Renato Souza, fOI professor sessão será prorrogada para as comemorações do
da Unlversld~de de Sao Paul~. N~ entanto, comete- Dia Nacional do índio. Antes, será suspensa por ciri-
ram esse cnme contra as universidades e os estu- co minutos, a fim de que homenageados e convida-
dantes. dos tenham acesso ao plenário.

Quero apresentar três. P~op?stas: ~ G?vern? (É suspensa a sessão.)
deve voltar a oferecer a condlçao fllantroplca as Unl- O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) _ Está
versidades, a fim de proporcionar aos estudantes, reabérta a sessão.
especialmente aos carentes, condições de acesso à Passa-se à
educação. O programa do crédito educativo deve
voltar, mas dando condições ao estudante para que
possa pagar depois, com o fruto do seu trabalho ou
até mesmo prestando serviços ao Governo; deve ser
aberto canal de negociação com os usuários 'de cré
dito educativo que estão com~aldo devedor. Os es
tudantes receberam o crédito, formaram-se, não têm
emprego nem condições de pagar. É preciso que o
Governo negocie com esses estudantes, conceden
do-lhes anistia ou oferecendo-lhes emprego. Hoje os
estudantes estão ingressando na Justiça exatamen
te para obrigar o Governo a tirar seus nomes da lista
dos inadimplentes.

Sr. Presidente, estamos apresentando à Casa
as seguintes propostas: que os estudantes das uni
versidades possam pagar as mensalidades com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; que o
mesmo Fundo de Garantia possa ser usado para pa
gar os créditos educativos já utilizados, cujo usuário
está inadimplente. Os dois programas, tanto o FGTS
quanto o crédito educativo, são administrados pela
Caixa Econômica Federal. Então, que ela repasse o
saldo das contas do FGTS dos estudantes ou de
seus parentes afins, consangüíneos de primeiro
grau, para o crédito educativo, abatendo essas dívi
das. Por fim, estamos apresentando emenda consti
tucional que propõe a criação do cré~ito educativo
para 22 e 3 2 graus. Por que para o 2!! grau? Hoje o
filho do rico estuda numa boa escola, porque o pai
tem condições de pagar as mensalidades. Depois,
disputa vagas na universidade pública em melhores
condições do que o pobre. A escola barata. ele paga
e a cara ele tem de graça.

Queremos que o crédito educativo financie um
bom ensino de 22 grau para o aluno pobre, a fim de
que possa competir de igual para igual com o rico
uma vaga nas universidades públicas, optando pelo
curso que mais lhe interessar.
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de comercial que afrontava os valores e tradições antes da promulgação da Constituição de 1988, que
das nações indígenas que pertenciam a este nosso consagrou um capítulo específico aos .índios. E se
imenso território. referem a atos praticados por governos a que eu e o

Hoje, os povos indígenas que resistiram no meu partido sempre nos opusemos. Ressalvadas as
Brasil convivem com muitas outras gentes neste pendências mencionadas, já não 'há ãtuàlmente o
mesmo território. São uma dimensão fundamental da histórico acúmulo de processos demarcatórios nas
data comemorativa dos 500 anos do chamado Des- instâncias de decisão política. O gargalo do proces-
cobrimento do Brasil, 'que ocorrerá dentro de um so está, hoje, situado na incapacidade da Funai em
ano, quando também estaremos comemorando a agilizá-lo. O atual Governo tem condições de con-
próxima semana do índio. cluir este processo, para o qual havia um prazo

Minha expectativa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. constitucional já esgotado desde outubro de 1993.
Deputados, líderes indígenas, é que possamos da- Para tanto, não deveria ceder a pressões que visam
qui a um ano voltar a nos reunir .nesta-Gasa para a retrocessos, como as que parecem estar ocorren-
avaliar o que efetivamente teremos sido capazes de do com relação à região Raposa Serra do Sol.
produzir no seu decorrer, tanto o Legislativo quanto FalO em concluir o processo demarcatório no
o Executivo, para que a esperada comemoração te- que se refere à tomada de decisão política sobre as
nha um pouco mais de substância, de razão de ser, terras ainda não identificadas. Restarão pendências
diante de uma situação histórica brutal que, sob mui- judiciais, áreas ocupadas por índios isolados, erros
tos aspectos, ainda perdura. demarcatórios a corrigir - especialmente em relação

Considerei que melhor seria suscitar agora o a demarcações exíguas realizadas no passado - e
tema, ainda a tempo de darmos alguns passos ne- outras situações específieas a-resolver que escapam
cessários para consolidar uma agenda construtiva aos cronogramas administrativos. Quando esta pági-
sobre a questão indígena. Quero, antes, registrar na estiver virada, teremos superado a pré-história da
que para viabilizar esta agenda, será necessária a política indigenista.
união de forças entre os partidos políticos que, no No entanto, é crítica a situação da maior parte
Governo ou na Oposição, se disponham a superar o das terras indígenas. A Funai estima que 85% delas,
patamar - ainda vergonhoso - em que se encontram incluídas as já demarcadas, sofrem algum tipo de in-
as relações entre a sociedade brasileira e os povos trusão ilegal, seja eventual ou perene, imposta ou
indígenas. consentida. A União perdeu a capacidade de fiscali-

TERRAS INDíGENAS zar os limites dessas terras e de punir os seus inva-
A demarcação administrativa das terras indí- sores. A situação econômica dos povos indígenas é

genas avançou consideravelmente nos últimos sete angustiante e desesperadora - muito mais que a de
anos, desde o Governo Collor. O Governo Fernando outros segmentos excluídos do processo do atual
Henrique Cardoso, no seu último mandato (na ver- modelo econômico. Em alguns casos, estão total-
dade, na última metade) promoveu um avanço signi- mente à margem do mercado e dos sofríveis servi-
ficativo quanto ao número de terras indígenas homo- ços públicos básicos. Em outros, estão assumindo a
logadas e à sua extensão total em hectares, o que posição de sócios minoritários do capitalismo preda-
merece reconhecimento geral. Subsistem algumas tório, sem alternativas sadias, compromet~l)do o seu
pendências importantes, como os casos das terras futuro em troca de uma subsistência precáriâ'f)o pre-
indígenas Krikati, no Maranhão, e Raposa Serra do sente. Punição aos invasores, mesmo que êm ape-
Sol, ern Roraima, e ainda haverão de ser demarca- nas alguns casos exemplares, e fomento à subsis-
das 165 outras terras, que se encontram ou ainda tência e à geração de exced~ntes (quando for o
entrarão em processo de identificação. Sessenta por caso) são as providências inadiáveis sobre as quais
cento do total das terras indígenas listadas pela Fu- o Governo não pode mais se omitir.
nai encontram-se com os seus processos demarca- Na medida que os problemas fundiários vão
tórios concluídos, e outros 10% já estão com os sendo superados, ern cada caso, e em geral, a pau-
seus limites definidos e se encontram em demarca- ta prioritária de demandas indígenas tende a se di-
ção. Elas representam uma extensão provavelmente versificar e aprofundar. As condições concretas de
superior a 90% da extensão total das terras indíge- vida dos povos indígenas passam a constituir a linha
nas no Brasil. de frente das suas reivindicações junto aos poderes

Do ponto de vista formal, esses números são públicos. Os assuntos relativos à gestão dos territó-
significativos, pois muito pouco havia de concreto ,rios reconhecidos e,ao acesso aos serviços sociais



SAÚDE
Outro tema fundamental para uma agenda

construtiva é a atenção à saúde indígena. São pre-
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básicos tornam-se inadiáveis. Não que se trate de Precisamos de um estatuto que supere a tute-
problemas novos, pois são crônicos, mas as suas la da União sobre os povos indígenas, assegurando
soluções passam a ser mais viáveis, as energias se a responsabilida,de constitucional dela na sua prote-
concentram nelas e em tomo delas são possíveis ção e assistência, e o reconhecimento da plena ca-
alianças mais amplas que as efetivadas no contexto pacidade civil dos índios e da legitimidade dos seus
da luta pelas demarcações. Avanços na solução da projetos de futuro. Diferença cultural ou dificuldade
terra vão delineando uma agenda construtiva, de de acesso aos conhecimentos e regras da socieda-
curto prazo, para a questão indígena. de envolvente não se confundem com incapacidade

ESTATUTO mental ou civil. Proteção e assistência não requerem
Em primeiro lugar, pelo simples fato de consti- a substituição dos índios como sujeitos políticos dos

tuir demanda direta e imediatamente afeta à Câmara seus direitos.
dos Deputados, temos que aprovar um novo Estatu- rrecisamos de um estatuto que possibilite o
to das Sociedades Indígenas para substituir, digna- usufru~.() exclusivo dos índios sobre as riquezas natu-
mente, a Lei nll 6001173, o Estatuto do índio vigente. rais d~s suaS terras, o que inclui o respeito ao seu
Digo que dignamente, pois seria uma catástrofe his- direito,de explorá-Ias ou não, gerando ou não exce-
tórica se produzir, às vésperas do terceiro milênio, dentes para o mercado, como desejarem e quando
uma lei menor que tratasse os direitos indígenas necessitarem, regulamentando as hipóteses consti-
aquém da própria Constituição. tucionais de restrição de usufruto, viabilizando o inte-

Em 1991, junto com outros quatro Parlamenta- resse"rÍacional, com a imprescindível cautela quanto
res de diferentes partidos, apresentei o Projeto de Lei nQ aos i~pactos ambientais e sociais decorrentes, ao
2.057, a primeira proposta de revisão da Lei nll 6.001. assédio descontrolado de terceiros interessados e

Outros dois projetos foram depois apresenta- aos cartórios de interesses minerários.
dos e, em 1994, uma éomissão Especial aprovou, "Precisamos de um Estatuto que trate dos temas
por unanimidade, um substitutivo apresentado pelo . e interfaces contemporâneas da questão indígena, dos
Deputado Luciano Pizzatto. Havia entendimento ge- direitos culturais, incluídos os relacionados aos conhe-
ral, à época, de que a proposta aprovada demanda- ciment~ tradicionais sobre a biodiversidade, ou da
ria aperfeiçoamentos no Senado, mas um' recurso conservação ou manejo sustentável dos recursos na-
motivado pelo então Líder do PSDB sustou a sua turais, ausentes do atual estatuto. O direito de guarda-
tramitação, sob a alegação do novo (atuéY') Governo, rem segredo sobre os seus conhecimentos e crenças,
ainda não empossado, de pretender forrilár um juízo assim como o de se beneficiarem ao compartilhá-los,
próprio t;l oferecer, contribuição ainda no âmbito des- deveria ser res§uardado aos índios como sendo um
ta Casa. Passaram-se cinco anos, Sr. Presidente, componente intrínseco do próprio interesse nacional,
em virtual obstrução, sem que o Governo enviasse nestes tempos de biopirataria.
propostas, sem que a Câmara reassumisse,. a sua . Já é tempo de termos um estatuto que tipifique
obrigação legislativa. crimes específicos praticados contra índios, bem

Há poucas semanas, o Presidente Michel Te- como regule os crimes praticados por índios e dispo-
mer introduziu o envelhecido recurso em pauta, e o nha sobre as situações que ocorrem em função de
Governo solicitou um novo prazo de 10 sessões diferença cultural. As condições para que a Justiça

. para apresentar as suas propostas, subentende-se Federal e o Ministério Público Federal desempe-
que na forma de emendas ou substitutivo ao projeto nhem as suas funções relacionadas aos direitos indí-
da Comissão Especial. Eu, como autor, assim como, genas também devem estar reguladas.
imagino, os demais autores e o próprio Relator, não Que o estatuto depure, em parte, as piores
temos a menor pretensão à perfeição. E estaremos marcas dos 500 anos, e que abra portas para os que
atentos e interessados nas contribuições que melho- quiserem superar esta imensa dívida histórica da
rem e enriqueçam as propostas anteriores, venham Nação brasileira, marcada pelo preconceito e incom-
elas do Governo ou de Parlamentares, na Câmara preensão, pela incapacidade mesmo de conviver e
ou no Senado. O que esperamos do Governo, após valorizar as diferenças desta terra de tantos povos.
tantos anos, é a dignidade de oferecer propostas Que, com este espírito, ele seja promulgado antes
consistentes de defesa dos direitos indígenas e a mesmo da data histórica.
grandeza de se dispor a negociá-Ias com todas as
forças interessadas no mesmo objetivo, incluídas as
de oposição.
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cárias as informações a respeito mas, quando exis- sendo implementada, que o modelo prejudicado seja
tem, ou são divulgadas, geralmente são catastrófi- reestruturado e que em outras partes os serviços
caso A AIDS já campeia por várias aldeias, em condi- atualmente prestados sejam também melhorados. E,
ções diferenciadas de disseminação, repondo a sobretudo, que alguns índices alarmantes estejam
ameaça de extinção para grupos específicos. Malá- sendo revertidos.
ria, tuberculose, diarréia e uma infinidade de doen- FUNAI
ças, que matam ou enfraquecem milhões de brasilei- Ponto nevrálgico para uma agenda positiva é o
ros, atingem de forma ainda mais intensa as comuni- que fazer da Funai. Há poucos dias, falando à Co-
dades indígenas. Em muitas situações, as condições missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
sanitárias e as fontes naturais de água limpa estão Minorias, o Presidente da Funai, Márcio Lacerda,
degradadas, os hábitos alimentares foram alterados teve a coragem de afirmar que 99% do orçamento
e piorados e as relações com terceiros se intensifica- geral da Funai para 1998 foi consumido em ativida-
ramo des-meio. Ele mesmo referiu-se à instituição que

Assistimos, nos últimos anos, a uma polêmica preside como estando morta. Acrescentou que algo
intercorporativa sem sentido, sobre a competência em torno de 25% do total do orçamento de custeio
da Funai ou da FNS na prestação de assistência à pagaram estadias, passagens e diárias de índios em
saúde dos índios. Decretos se sucederam, congres- trânsito em ou para Brasília. Pode-se imaginar que ..
sos sobre o tema foram realizados, políticas foram nada chegou aos Kaiowás do Mato Grosso do Sul,
formuladas, mas o nível da assistência pública tem que se suicidam, às terras áridas dos Fulniôs, em
piorado. O Sistema Unificado de Saúde tem dificul- Pernambuco, ou às águas negras do noroeste do
dades para incorporar adequadamente a demanda Amazonas, onde vivem quase 10% da população in-
indígena, e é necessária a estruturação de um siste- dígena brasileira, ou Roraima, onde estão outros
ma de distritos sanitários especiais indígenas que tantos, ou mais. Há um quadro de alienação total em
respondam à atenção local e articule esta demanda relação às suas finalidades legais.
ao SUS. O Governo vem protelando providências em

Apesar do trabalho heróico de muitos indige- relação à Funai. No mandato passado, subordinou a
nistas e profissionais de saúde, os serviços ofereci- agenda de reestruturação de órgãos e políticas pú-
dos pela Funai e pela FNS são precários, quando blicas à prévia aprovação das emendas constitucio-
não inexistentes. Os esforços da FNS para estrutu- nais relacionadas à administração pública que en-
rar um distrito sanitário modelo junto aos Yanoma- viou ao Congresso. Há notícias de que'o fisiologismo
mis degeneraram para um anti-modelo, subordinado político em funções de confiança atingiu níveis sem "
a ingerências políticas locais, em que muitos dos precedentes. Pressões fisiológicas de lideranças in-
funcionários pouco ou nada trabalham, enquanto dígenas agravam o quadro institucional. A impressão
poucos enfrentam o trabalho de campo junto às "al- geral é de que a Funai é uma bomba prestes a ex-
deias, onde os índices de incidência de malária e de plodir, se é que já não explodiu.
outras doenças atingem níveis inéditos. - Pipocam pelo plenário e pelas Comissões

Entendimentos que vêm sendo mantidos entre Técnicas pronunciamentos contra a Funai. O tom
os Ministérios da Saúde e da Justiça, a Funai e a predominante é de indignação. Um colega chegou a
FNS, indicam a possibilidade de que a curto prazo afirmar que quer liquidar a Funai com um maçarico.
se definam encaminhamentos institucionais sobre a Deputados governistas, que não vacilam em reivindi-
polftica de saúde indígena. Tudo indica que será for- car indicações para cargos na Funai, são os primei-
talecida a responsabilidade da FNS para a monta- ros a detoná-Ia. Agora, em março, acobertados por
gem de uma estrutura nacional de distritos sanitá- uma estratégia da própria Liderança do Governo, yi-
rios, que deverão depois conformai uma agência es- sando impedir a CPI dos Bancos que sugeri a esta
pecífica, no âmbito do Ministério dá Saúde4 .• especia- Casa, com o apoio de 215 Deputados, desenterra-
Iizada em saúde indígena. Apesar do arrocho ·orça-. ram um requerimento de CPI, datado de maio de
mentário, a FNS dispõe de recursos suficiente!? para 1995, para investigar demarcações de terras indíge-
iniciar este processo ainda em 1999. nas. Se, então, irregularidades houvessem, teriam

Sr. Presidente, se é este de fato o caminho morrido de velhas sem que fossem apuradas.
que o Governo Federal persegue, devemos ensejar O tratamento que vem sendo dado à questão
que a data dos 500 nos reserve melhores notícias a da Funai nesta Casa, com a benevolência da Lide-
respeito, que pelo menos parte dos distritos esteja rança do Governo, associado à ausência de provi-



Neste momento de intensa aproximação entre
os povos, quando os grandes problemas já não são
localizados, mas dizem respeito ao futuro de todos,
reconhecer e identificar nossa origem é a melhor for-

o Sr. Saulo Pedrosa, § 2 12 do art. 18,
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Aloizio
Mercadante, § 212 do art. 18 do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante) 
Dando continuidade à homenagem ao Dia Nacional
do índio, concedo a palavra ao Sr. Saulo Pedrosa,
que contribuiu muito para que esta sessão aconte
cesse e tem afinidade especial com esta temática.

O SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, filhos nativos desta terra pindora
ma, nossos queridos e primitivos donos do Brasil,
nossa fala representa a homenagem que o PSOB e,
conseqüentemente, o Presidente da República faz a
todos os índios do Brasil.

O Dia Nacional do índio é excelente oportuni
dade para refletirmos sobre as origens, as tradições
e o futuro da Nação brasileira. Se fizéssemos essa
reflexão mais vezes, certamente conheceríamos me
lhor nós mesmos e poderíamos enfrentar com mais
agilidade os desafios que surgem neste final de sé
culo.
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dências no plano administrativo, é absolutamente construir as bases para relações saudáveis entre os
negativo. Tudo o que se propõe é a estadualização povos indígenas e a sociedade brasileira nos próxi-
da política indigenista que, além de inconstitucional, mos 500 anos.
agrava, em vez de resolver os problemas dos índios, Quero finalizar homenageando o índio Galdino
ao subordiná-los às correlações locais de forças. de Jesus, pataxó que é símbolo recente de uma lon-
Monta-se aqui um palanque de manipulação de. de- ga história de extermínio, o Conselho Indigenista
núncias vazias. E eu me pergunto: o que mais have- Missionário - CIMI, Orlando e Cláudio Vil/as Boas, o
rá para se investigar, depois do que aqui declarou o saudoso Darcy Ribeiro, Márcio Santilli, Carlos Alber-
Presidente da Funai? to Ricardo e Fanny, do Instituto Sócio-Ambiental,

A política indigenista precisa se reformular que conjuntamente com Jany Chiriac, minha ex-mu-
através de programas regionais, que se estruturem, Iher, falecida em 1982, também antropóloga, me en-
assim como os distritos sanitários, segundo a com- sinaram a amar e abraçar esta causa tão decisiva
plexidade com que as relações interétnicas se espa- para que o Brasil se reencontre com sua história, a
Iham pelo território nacional, conformando alianças história de seu povo, a história que pode nos fazer
políticas e articulações interinstitucionais com legiti- repensar o século XXI.
midade local, que sejam capazes de protagonizar e Sr. Presidente, é o que eu gostaria de deixar
controlar, com alto grau de autonomia, as ações de registrado nesta sessão.
Estado em cada região. O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Numa

Os rumos ger~is desta' pelí~a poderiam estar justa homenagem e para coroar de êxito esta impor-
definidos em programas temáticos; ee âmbito nacio- tante sessão em homenagem ao Dia Nacional do ín-
nal, que interagissem com os programas regionais. dio, convido para assumir a Presidência o competen-
Linhas de fomento apropriadas poderiam financiar, te e digno representante de São Paulo, Deputado
complementarmente, projetos comunitários indíge- Aloizio Mercadante.
nas locais. Instâncias de articulação, com repre
sentação indígena e não-governamental, poderiam
ser instituídas. •

Não é o caso de detalhar aqui uma proposta
completa de organização do Estado para enfrentar
as demandas indígenas. Esta ·discussão pode ser
aprofundada, dentro e fora do ~overno, com espírito
propositivo. Mas a iniciativa legislativa relativa à or
ganização de órgãos públicos é de competência ex
clusiva do Poder Executivo, sendo seu o dever de fi
xar parâmetros para que a questão não seja discuti
da no vazio pela sociedade e pelos povos indígenas,
e para que este Congresso exorcize a histeria que
agora domina o temà.

Concluindo, Sr. Presidente, tampouco tenho a
pretensão de esgotar, aqui, o temário de uma agen
da construtiva. Ele comporta adições. Ele implica
cronograma de execução, compromisso de realiza
ção.

Se o Governo Federal está disposto a nego
ciar e implementar uma agenda construtiva para a
questão indígena, com a participação das oposições,
com os olhos postos no momento histórico que se
avizinha, a hora é agora. Não é hora de reduzir terra
indígena, ou de manipular uma CPI para na aparên
cia de criminalizar a combalida Funai atacar a pró
pria causa indígena.

Vamos, de espírito aberto, com respeito pelos
milhões que caíram no decorrer da colonização,



Os descendentes indígenas estão es
palhados por quase todo o País, com exce
ção do Piauí e do Rio Grande do Norte, e
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ma de contribuir para o esforço de desenvolvimento que minoritários, têm reconhecido unanimemente o
integral da humanidade. direito à livre escolha de seus destinos e serão sem-

O Brasil não existiria seffi-a-Participação dos- -Rre-ouW:Ios, quando_ sentirem que foi--violado esse
povos indígenas, que, desde o primeiro momento, princípio fundamental.
estiveram presentes com as peculiaridades de um As nações indígenas têm, portanto, direito de
patrimônio culturall)l'ofundamente ligado à natureza, viver segundo suas tradições e de acordo com as in-
rico em experiências e conhecimentos únicos e in- tuições primeiras de suas culturas. E ao trilharem
substituíveis. seus caminhos estarão contribuindo para enriquecer,

A Nação em que vivemos hoje, cheia de tan- em múltiplos aspectos, a Nação brasileira da qual fa-
tas contradições e potencialidades, foi construída zem parte.
através de um lento processo de interação cultural, Saudamos os povos indígenas e deixa-
do qual participaram os mais diversos povos, vindos mos aqui registrados nosso votos de que a
da Europa, da África, da Ásia, enfim, de todos os convivência pacífica e o entendimento mútuo
cantos do planeta. Nesse processo, a contribuição sejam os motivos dominantes do relaciona-
dos povos indígenas foi fundamental. mento cada vez mais estimulante e produtivo

Graças a eles, o país nascente pôde absorver que com eles terão seus irmãos brasileiros de
rapidamente conhecimentos sobre a terra, a fauna e todas as origens.
a flora de uma região até então desconhecida para A revista Opinião PUC-SP, publicação da
os homens que ali desembarcavam. E, apesar dos PonJifícia Universidade Católica de São Paulo -
conflitos, a tradição nativa foi, pouco a pouco sendo Ano 1, nll 6, abril de 1999, traz artigo de Carmem
assimilada pela nova cultura q~e se formava. Junqueira sob o título "índios: assimilados, mas

Assim, mesmo que nem sempre tenhamos não extintos", e subtítulo "Com população em
plena consciência disso, tivemos nosso caráter mol- franco crescimento, povo indígena tende a se
dado com a influênciada cultura indígena, cuja força adaptar à cultura dos brancos, mas sem desfa-
original continua~se espalhando por todo o território zer os laços com a tradição milenar."
nacional. Não é por acaso que boa RBrte de nossos Apresentamos alguns aspectos que entende-
acidentes geográficos, como rios, montanhas, ca- mos oportuno externar nesta oportunidade:
choeiras, recebem nomes cuja origem remonta às" Muitas vezes esquecidos e. tratados
línguas faladas pelos primeiros habitantes das terras como exóticos, os índios foram peça funda-
brasileiras. mental na formação do Brasil.

Felizmente, depois de longo período de incom- Infelizmente, no contato com os bran-
preensão e desentendimentos, a consciência nacio- cos que aqui chegaram movidos pelo inte-
nal começa a assimilar a importância de um relacio- resse lucrativo, eles se deram mal.
namento positivo e mutuamente estimulante com os De acordo com a historiadora Hêloísa
povos indígenas. Muitas ações têm sido realizadas de Faria Cruz, coordenadora do curso de
nesse sentido e vários instrumentos legais têm sido pós-graduação em História da PUC, $ão
utilizados de forma eficiente para preservar a integri- Paulo, "o descobrimento foi um moviméhto
dade física e cultural daqueles povos, com o reco- de extermínio e genocídio e não de encontro
nhecimento do direito que possuem sobre as terras de culturas'.
que habitam. A população de cerca de 5 milhões,

Esse respeito à morada dos índios é um passo em 1500, foi praticamente aniquilada. Os so-
decisivo para a maioridade política do País. Sem ele, breviventes se viraram como puderam e so-
nunca poderíamos alcançar a cidadania plena, que mente a partir da década de ao deste século
só prospera onde há plena vigência dos direitos hu- houve uma efetiva retomada de seu cresci-
manos. mento, que vem-se mantendo constante até

Recentemente, o Dalai Lama, líder espiritual agora.
de reconhecimento mundial, esteve em Brasília, Segundo a FUNAI (Fundação Nacio-
onde aceitou convite para encontrar-se com os rep- nal do índio), hoje o Brasil tem 325 mil ín-
resentantes dos povos indígenas brasileiros. Esse dios.
fato singelo simbolizou o novo momento que vive
mos no plano das relações políticas internacionais.
Vemos que todos os povos e grupos raciais, mesmo



Sras. e Srs. Deputados, no século da energia
atômica e da cibernética, souberam preservar o
maior e verdadeiro tesouro da humanidade, qual
seja, a essência do homem, a sua imagem verdadei
ra, despida das maquiagens tecnológicas que hoje
nos mascaram as consciências, o cerne das criatu
ras inocentes e harmoniosamente integradas à mãe
Terra, que fomos um dia.

E nós, o que fizemos por eles?
Historicam'ente, o grande- móvel da sociedade

ocidental ao tratar a questão indígena não tem sido
a gratidão, mas a cobiça, como vimos. Pretensa
mente "civilizados", o europeu e, hoje, nós também,
seus descendentes culturais, tomamo-lhes as terras
atrás de madeira e minério, contaminando-os com
doenças que dizimaram tribos inteiras, exilando-os e
promovendo matanças, num verdadeiro processo de
"limpeza étnica", para usar um termo em voga.

Nessa luta insana, não percebemos que a ver
dadeira e maior riqueza dos povos indígenas encon
tra-se em outra dimensão: sua cultura milenar, a
compreensão que têm da natureza, a integração que
com ela conseguiram estabelecer, o conhecimento
de seus segredos, o viver em harmonia com o meio
ambiente.

Todo esse saber, Sras. e Srs. Deputados, ser
nos-á indispensável se pretendermos realmente im
plementar um programa de desenvolvimento susten
tável.

O Brasil adotou e ainda hoje adota inteiramen
te os modelos socioeconômicos tradicionais, que do
minam a cena internacional desde o século passado,
nos quais a cultura mais forte - não por melhor ou
mais evoluída, mas porque predatória e colonialista
- devora todas as outras, quando não se submetem
ao seu sistema de acumulação de riquezas e explo
ração de mão-de-obra.

É o capitalismo perverso que dá mais valor
aos estoques do que à felicidade do ser humano.

Cabe neste momento, portanto, além do reco
nhecimento de nosso débito para com os povos indí
genas, também um desagravo. Nossa sociedade
tem, com efeito, o hábito de instituir "dias comemora
tivos" dedicados às minorias que massacra, até

Nesta oportunidade, em que se comemora o
Dia Nacional do índio, queremos render nossa ho
menagem ao que a cultura indígena significa :para a
história do Brasil. Rendemos homenagem, também,
àqueles que dedicaram e dedicam parte de suas vi
das à causa indígena, ao mencionarmos a história e
a saga de Darcy Ribeiro e os irmãos Villas Boas.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante) 
Agradeço ao Deputado Saulo Pedrosa, repre
sentando o Partido da Social Democracia Brasileira,
a intervenção consistente, generosa e coerente.

O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante) 
Concedo a palavra ao Deputado Jorge Costa, repre
sentando o PMDB.

O SR. JORGE COSTA (PMDB - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Aloizio
Mercadante, a quem parabenizo pela iniciativa de
homenagear a população indígena do nosso País nes
ta Câmara; Sr. Presidente da Funai, Marcio Lacerda;
valorosos irmãos indígenas das diversas tribos aqui
representadas; Sras. e Srs. Deputados, ao celebrar
mos a passagem do Dia Nacional do índio, reconhe
cemos o quanto devemos aos povos indígenas, que
mantêm vivas as raízes de nossa cultura. No mo
mento é bom que se reconheça o pouco que temos
feito para protegê-los, para compensar a devastação
de que têm sido vítimas desde que aportou nestas
terras o homem europeu.

Os índios, nas Américas e no Brasil, foram a
maioria racial. Em harmonia com a natureza, viviam
da caça e da pesca não-predatória e do cultivo pri
mário, sem destruir o cenário em que vivi~.

De repente, invadimos suas terras, poluímos
seus rios, afugentamos seus animais silvestres e tru
cidamos sua gente no trabalho escravo. Pisamos em
sua própria liberdade de ação e no direito sagrado
de ir e vir. Exploradores inescrupulosos expulsaram
nos para o interior do continente, acuando-os até
hoje em faixas cada vez menores da floresta, conti·
nuamente cobiçada, diminuindo dia a dia o direito de
sua liberdade por um "lugar ao sol" na terra que an
tes lhes pertenceu por milhares de anos - 40 mil
anos de posse.

I
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têm 11% do território nacional garantido pela Hoje, a população indígena, na marcha em
Constituição.. Atualmente,.oJnstituto Socio- que vai, tende ao extermínio pela desestabilidaae
Ambiental (ISA) - ONG criada há cinco anos imprimida, pela ganância cada vez maior da diáspo-
-, contabiliza 210 povos indígenas já conta- ra do extermínio que lhes tem sido imposta.
tados , com 170 línguas e dialetos, e estima Ontem, eram de 3 a 5 milhões e, hoje, segun.
que 53 grupos vivam de forma isolada, na do estatísticas mais recentes, são em número de
região amazônica. 350 mil índios espalhados em todo o território nacio

nal.
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mesmo como uma tentativa de purgar-se, ou de O respeito aos povos indígenas e a sua cultu-
compensar, ao menos no campo moral, as agressõ- ra insere-se, nessa ordem de idéias, como um pri-
es que lhes perpetra cotidianamente contra direitos e meiro passo, um degrau preliminar. O seu destino
dignidade. como quem antecipa o destino de toda a humanida-

O próprio 19 de abril, escolhido para esta cele- de: o extermínio.
bração, guarda um significado ambíguo. Foi neste Por tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
dia que, há 59 anos, durante a realização do I Con- putados, mais do que qualquer celebração, a data
gresso Indigenista Interamericano, no México, os ín- de hoje nos convida a refletir: nesta sociedade mate-
dios - tema central dos trabalhos - decidiram vencer rialista em que vivemos, em que os argumentos éti-
a sua compreensível desconfiança sobre as intençõ- cos e morais poucos resultados conseguem ante a
es do homem branco e aceitar afinal o convite para eloqüência do capital, impõe-se um apelo ao instinto
participarem das reuniões em que se discutiam seus de sob~evivência mais do que à consciência, reco-
direitos. nhecentlo esse liame absoluto entre os futuros da

Consentindo em tomar parte em um evento or- humanidade e dos povos indígenas.
ganizado pela sociedade ocidental, experimentaram l;ioje, dia 19 de abril de 1999, o índio brasileiro
um passo importante no rumo da sua integração, ainda aguarda que sejam preservadas as suas con-
mas tal associação significou, ao mesmo tempo, quista~ de serem considerados não como heróis e
uma espécie de rendição aos nossos métodos. Ren- donos .da terra que foram, mas como simples seres
deram-se na esperança de retomar as rédeas de humal'lOS respeitados nos seus direitos de cidadania,
seu destino histórico, mesmo que sob uma nova óti- legados a eles pela Constituição de 1988, quando
ca e ordem institucional estranha à sua cultura. deixaram de ser tutelados.

Neste final de milênio, Sr. Presidente, Sras. e O que. mais desejam, sem dúvida, é que suas
Srs. Deputados, a história propõe-nos um desafio conquistas sociais sejam respeitadas, que não fal-
fundamental: reverter o paradigma de relacionamen- tem ém suas comunidades o direito à assistência
to da sociedade ocidental com as populações indíge- médica, aos medicamentos, ao saneamento básico,
nas. E o conteúdo de nossa resposta a essa ques- à prevenção de doenças, à educação, a estradas, à
tão deverá ultrapassar os limites da preservação cu1- eletrificação, como meio de compensar os efeitos
tural e étnica dos "povos da floresta", porque dará a danosos que tiveram com o contato da civilização.
medida do sentido que efetivamente passaremos a Que os recursos dos programas sociais desti-
atribuir às noções de ética, dignidade humana e jus- nados ao índio não sofram solução de continuidade,
tiça, porque significará o indicativo de até que ponto pois não têm como se defender sozinhos das maze-
dispomos de abrir mão do lucro em nome daqueles las que lhe impuseram os povos civilizados e aguar-
povos e daqueles valores. dam, até hoje, ser integrados no mercado de traba-

Ao contrário do que possa parecer em uma Iho,.porém, sempre respeitados em suas identidades
análise superficial, essa disposição não é apenas culturais e sociais: de língua, costumes e liberdade.
um devaneio de idealistas sonhadores, mas uma Na visão de Júlio César Melatti, em sua obra
condição que se impõe acatar para a perpetuação "Índios do Brasil", e no dizer de Roque de Barros La-
dos povos indígenas, parte integrante da nossa ori- raia: "ao índio do Brasil deve ser devolvida á condi-
gem étnica. ·ção de ser humano, deve ser tratado como ser des-

Nosso dever, portanto, é preservar o meio am- provido de conceitos etnocêntricos como homem e
biente, estabelecendo um processo de desenvolvi- que, como tal, ama ou odeia, tem momentos de co-
mento sustentável - e não predatório - que exige dis- ragem e instantes de terror, luta obstinadamente
posição de renúncia. Se o mundo não conseguir or- pela sobrevivência ou se deixa envolver ,,'cr um ma-
ganizar-se de forma a promover um crescimento rasmo de apatia, tem amigos e inimigos, e que como
econômico não destrutivo, fundado na justiça e no ser pensante reflete sobre sua própria natureza".
equilíbrio, bem poucas serão as perspectivas de su- Era o que tinha a dizer. (Palmas)
perar o desafio da sobrevivência - quando então o O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante) -
aumento da população e as pressões pela distribui- Antes de passar a palavra ao próximo orador, com-
ção da riqueza suplantarem a capacidade de resis- panheiro Wellington Dias, do PT do Piauí, quero re-
tência dos mecanismos atuais de contenção social. gistrar a presença em plenário do Sr. Jorge Terena,
É o que estamos vivendo hoje em dia em muitos paí- Presidente da CAPOIS, confederação dos povos in-
ses e no Brasil também. dígenas do Brasil, que teve um papel muito impor-
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tante na realização desse evento; do Coordenador- Os cronistas portugueses e franceses
Geral dos Direitos Indígenas, Marcos Terena, e do registraram, em seus diários de viagem, ver-
Sr. Adalberto Makuxi, líder das terras indígenas em sões de fatos históricos, que são teses de
Raposa Serra do Sol, em Roraima. anistia para todos os crimes perpetrados

Quero registrar também a presença dos kaya- contra os índios brasileiros e piauienses em
pó, do Líder Cacique-Geral Joel Kora-de-Jaiti, dos nome da família e da propriedade.
Caciques Motik, Carapeira, Nokiabôro, Pan-grá, Mó- Os índios são caracterizados como cri-
tu-re, Pa.ri.tuk, Có-pront, Vor-tire e, ainda, dos Pan- minosos, capazes de inumeráveis cruelda-
kararu, de Pernambuco, o Cacique João Monteiro da des, enquanto os brancos são personifica-
Luz, o Pajé Miguel Monteiro dos Santós, a Líder Qui- dos como cidadãos dignos, sem uma mácu-
téria Maria de Jesus e ainda de Márcio SantiU, do la sequer em suas ações, nos textos escri-
Estudo Socioambiental, que também teve um papel tos pelos vencedores.
decisivo na realização desse evento. Assim tem sido escrita a história das

O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante) - Américas: os vencedores são os heróis, nas
Com a palavra o nobre Deputado Wellington Dias, epopéias e rapsódias, e os vencidos são os
pelo PT. vilões sacrificados ao som dos cânticos reli-

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Sem re- giosos, para purificação de suas almas pa-
visão do orador.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- gãs. Não foi assim nos Estados Unidos, con-
tados, quem dera pudéssemos ter aqui uma tradu- tado nos filmes do Velho Oeste?
ção simultânea, para que nossos irmãos indígenas, Na região que hoje corresponde ao Es-
que homenageamos hoje, pudessem entender nos- tado do Piauí, a história do extermínio dos
sos pronunciamentos! Isso demonstra a distância índios repetiu-se.
que há, mesmo na Casa do Povo, para com as na- Os fatos nos conduzem à conclusão de
ções indígenas, para todos que, com certeza, são os que a insurreição geral dos índios piauien-
donos desta Nação. ses, no ano de 1713, representa, na verda-

Sou do Piauí, talvez um dos poucos Estados de, uma desesperada reação conjunta de to-
que não têm mais nenhum índio. Nosso Estado foi das as nações indígenas submetidas à ex-
outrora muito povoado de nações indígenas. ploração e à humilhação pelos brancos se-

Segundo descobertas da arqueóloga, Ora. quiosos de poder e fortuna, no curso de,
Niede Guidon, na Serra da Capivara, em São Rai- pelo menos, cem anos.
mundo Nonato, as terras do recente Estado do Piauí O ano de 1713 é apontado como a
são habitadas há cerca de 30 mil anos. Não há mais provável data para a insl,lrreição geral
maiores evidências de que os chamados índios que dos índios piauienses, segundo as anotaçõ-
habitavam o Vale do Parnaíba, quando da chegada es feitas por José Martins Pereira de Alen-
dos colonizadores, eram descendentes dos primiti- castre no livro Memória Cronológica, História
vos habitantes revelados por Niede Guidon. Essa e Corográfica da Província do Piauí.
história está contada com suas provas no Museu do Os historiadores que pesquisaram nas
Homem Americano, na cidade de São Raimundo fontes levantadas por José Martins Pereira
Nonato, Estado do Piauí. O Brasif e o_mundo são de Alencastre e escreveram sobre o exter-
convidados a conhecê-Ia! mínio dos índios piauienses não refletiram

O desapego à coisa material era tanto que, sobre um fato inconteste: a presença do
quando morriam, nossos antepassados eram enter- branco, em território piauiense, e o conse-
rados em urnas feitas de barro com todos os seus qüente confronto de interesses ocorreram
pertences: arco, flechas, machado de pedra, lança em datas bem anteriores ao ano de 1713.
para caça e objetos de arte. No primeiro momento, o confronto de inte-

O homem branco chegou às Américas há POll- resses foi determinado pela caça às pedras
co mais de quinhentos anos. E a história ví;lrdadeira e metais preciosos; no segundo momento,
ainda não foi contada. Neste 19 de abril 'tentarei di- pela posse e uso da terra para fins de im-
zer ao Brasil sobre o extermínio dos índios ou OS ho- plantação das fazendas de criação de gado
mens da América do meu Piauí. . bovino e cavalar.

Segundo o poeta, promotor público e historia- Segundo o Professor de História, Fonseca
dor Paulo Machado: Neto, as tribos indígenas aqui encontradas pelos de-



O branco é dotado do sentimento de "honra
ofendida", assim.também eram os indígenas: agredi
dos, agrediam e cometiam atrocidades. Mas, por
ventura, teriam sido maiores e mais requintadas do
que as que sofreram por parte do seu contendor, o
branco civilizado? A História diz que não.

A noção do direito de propriedade que os ín
dios tinham era completamente distinta da noção do
branco; matavam para comer algumas reses que
apanhavam no mato. Não faziam a mesma coisa
com os veados, os caitetus e as pacas? Por isso
eram caçados como ladrões para os quais não havia
cadeia, porque havia coisa muito mais prática e su
mária: o espingardeamento, pura e simplesmente.

Não estou contando uma história diferente
da de outros Estados quando falo de extermínio do
índio piauiense. Essa também foi a tônica da civili
zação nos outros Estados brasileiros. No caso in
dígena, a história sempre se repetia. O branco to
mava-lhe as terras e povoava-as do seu modo. Ten
tou torná-los escravos. Os índios resistiram, se or
ganizaram em tribos e federações atacavam e se
defendiam. Não era um processo de civilização, era
guerra.

Mas a nação indígena não resistiu. A diferença
de cultura e a inferioridade de armas conspiraram
contra os índios piauienses.

As tribos que não foram aniquiladas tiveram
que aprender a conviver com o conquistado, daí a
mestiçagem tão característica no Piauí. Basta olhar
para mim; provavelmente, tenho antecedentes da
Nação Jê e da Tribo Jaicó, que existiram até há bem
poucos anos na região centro-leste do Piauí. Tenho
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vassadores - e devastadores - coloniais pertenciam no é um irmão herói ainda pouco reconhecido pelos
a quatro nações: Jê (Acroá, Gueguê, Jaicó e Timbi- brasileiros. Pelo que sobrou na sua história de resis-
ra); Cariri (Tremembé); e Caraíba (Pimenteiras). tência, foi ele um defensor da liberdade, como outros
Eram povos dos quais não se sabe, com exatidão, nativos da América.
quando passaram a habitar estas terras. O que é O selvagem demorou e muito sofreu para assi-
certo é que sua história se conta em milhares de milar a civilização. Os ataques que vieram depois fo-
anos. ram esporádicos, de tribos inassimiláveis, em pontos

Para que o colonizador eliminasse esses povos isolados e em circunstâncias que, bem pesados os
de 30 mil anos dos vales úmidos e frutíferos do Par- prós e os contras, seria forçado dar razão ao índio, e
naíba não precisou, porém, mais que cerca de 150 não ao branco.
anos. Assim é que, por volta do ano de 1800, as co- Quando da colonização piauiense, índio eram
munidades índias locais já não existem enquanto bicho do mato que se podia escravizar quando apa-
unidades tribais organizadas. Já haviam sido aniqui- nhado no campo de batalha, e que se podia matar,
ladas, em grande escala, dispersadas ou domestica- quando pilhado roubando o gado das fazendas. As
das, sobretudo na perspectiva da escravidão, as po- culturas se chocaram e eles se tornaram as vítimas.
pulações respectivas. Aliás, enfatize-se, que os pri- Ao perceber que o branco trazia a escravidão junto
meiros colonizadores aqui chegados vieram atraídos com a civilização e amando a sua liberdade ao ex-
pelo desejo de capturar os naturais para vendê-los tremo o índio piauiense só podia reagir com violên-
como escravos em regiões Iitorân~as mais dinamica- cia.
mente desenvolvidas.

Com o auxílio dos estudos desenvolvidos por
Aires do Casal, Gabriel Soares, dom a versão oficial,
mais também os historiadores citados e, especial
mente, Monsenhor Joaquim Chaves - um dos maio
res divulgadores de fatos e p,ersonagens da história
piauiense -, neste 19 de abril, quero falar dos Tre
membés, Tapuias, Marachas, Aroaquizes, Pimentei
ras, Carapotangas, Aroquanguiras, Copequacas,
Potis, Cupicheres, Aranheses, Aitatus, Arozaes, Za
belês, Jaicó e Corerás, entre têntos outros povos in
dígenas que povoaram o Piauí e barbaramente fo
ram dizimados. Dizimados e esquecidos quando se
conta a história oficial do meu Estado por conta de
um condenável comprometimento ideológico. A his
tória do Piauí foi escrita pelos seus vencedores, e é
necessário revisá-Ià para se recontar o extermínio
dos índios piauienses.

As raças indígenas que habitavam o Piauí por
ocasião de sua descoberta eram ainda numerosas.
As nossas lutas com a Holanda tinham feito rarear
as raças que povoaram o Norte nas imediações da
Serra da Ibiapaba.

Os índios que mais deram o que fazer foram
os Potis, dizia o historiador Aires do Casal, que ou
sou afirmar que o Piauí era pouco p",voado de hor
das selvagens, porque faltavam, segu't\ldo ele, gran
des bosques e serranias que lhes de$em refúgio.
Isso não é verdade. Ele acrescenta que\~ conquista
do Piauí não custou grandes sacrifícios., Os índios
que mais deram que fazer foram os Potis,\que eram
capitaneados por um índio doméstico que fl,lgira de
Pernambuco, de nome Mandu-Ladino. Mandu-Ladi-
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orgulho da minha origem indígena, misturada às ra
ças negra e portuguesal ..

A história conta que todas essas tribos foram
dizimadas ou expulsas do Piauí, por fazendeiros.
Domingos Jorge Velho, o mesmo bandeirante que fi
cou-famoso- pelas-atrocidades-praticadas no Quilom
bo dos Palmares, algoz de Zumbi, é citado por histo
riadores como o maior responsável pelo extermínio
dos índios piauienses. E é pensando em cada tribo 
Pimenteiras, Aroazes, Tapuias, Tremembés, Core
rás, Carapotangas, Copequacas, Cupicheres, Ara
nheses, Aitatus, Marachas, Aroaquizes, Aroquangui
ras, Potis, Zabeles, Jaicó e Corerás, dentre outras 
que reitero o apelo que já fiz ao Governo do Piauí,
para que mudem o nome de uma escola da rede pú
blica, no centro de Teresina, que homenageia o ex
terminador, escravizador maior dos índios: Domin
gos Jorge Velho. É uma questão de justiçal É preci
so, pois, reconhecer a imRortância que os índios ti
veram na formação de nossa história. Teresina não
pode homenagear o exterminador. Afinal de contas,
trata-se de uma escola onde se repassa a história
para outras gerações.

É precisO'; pois, reconhecer a importância que
os índios tiveram na formação de nO,ssa história.

Sei que muito ainda pode ser descoberto da
história de nossos antepassados. O povo piauiense
tem a obrigação de ir atrás desta história. O Estado
tem a obrigação de estimular o desenvolvimentó
desta pesquisa.

O poeta piauiense H. Dobal, assim resumiu a
história com o poema: EI Matador:

De sangue e de fogo
se faz um nome.

No sangue e no fogo
se desfaz a história de muitas vidas.
A sangue e fogo
e ferro e fogo um homem liquida
seus semelhantes.
No sangue a crueldade
desnecessária. No sangue
a violência contra os desarmados.
Ao preço de tantas vidas
sua vida se perde
do consumo do tempo.
Não matador de touros
toureador da morte
vencedor dos Verses.
Matador de índios.
Sua glória triste
pesa sobre nós.

Sobre a sua memória
pesa a morte-inglória ... -
das nações tapuias.
Tenente-coronel dos auxiliares
João do Rêgo CasteJlo Branco
chefe.Q~ trop~

senhor dos trabalhos
castigos e desgostos,
matador de índios.
Sem firmeza
nos ajustes de paz.
Firme na guerra
a todos os índios.
Rápido na guerra
lança os proclamas
as derramas
de gente
Farinha
cavalos e bois.
índios e ouro
seu sonho execrando.
A lagoa dourada
o rio do sono:
se resolve em sangue
a sede do ouro.
Os corpos no campo
para o pasto das feras.
Passados a espada:
Acoroazes
Pimenteiras
Gueguezes
raça extinta
lembrança extinta
nomes naves
apagados no próprio sangue.
Matador de índios.
A fama de seu nome .
a fúria de seu nome.
Sua memória em sangue
se repete.

Sr. Presidente, aprendi uma única palavra em
tupi-guarani: Jijagum! Significa "a luta continua!"
(Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante) 
Muito obrigado, nobre Deputado Wellington Dias, do
Piauí, membro da nossa bancada do Partido dos
Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante) 
Nesta sessão em homenagem ao Dia Nacional do
índio, concedo a palavra, pelo PPB, ao nobre Depu
tadõ Almir Sá.
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O SR. ALMIR SÁ (PPB - RR. Sem revisão do no estratégico de apoio ao índio, oferecendo-lhe
orador~) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, saúde, educação e maiores condiçÕes de sustenta-
ilustre Presidente da Funai, Márcio Lacerda, ilu-Stres bilidade.
indígenas dessas nações que compõem esta grande Tenho participado, através do Serviço Nacio-
Pátria brasileira, não poderia deixar de também par- nal de Aprendizagem Rural - SENAR, de treinameh-
ticipar desta homenagem ao índio neste dia, instituí- to das comunidades indígenas, solicitado por elas,
do atrãVé-s-doDecreto-Lei n2.5.-54O,Ge 2 de-junho de que- tem-produzido. um_JesLJltago fantástico, numa
1943, por Getúlio Vargas, após insistente solicitação demonstração de que não querem ficar no retroces-
do Marechal Rondon, visando a homenagear, junta- so, de que estão preocupadas com a saúde e a ali-
mente com os demais povos latinos das Américas, mentação do seu povo. É só dessa forma que pode
os povos indígenas. haver comunicação.

Venho de um Estado do Norte do Brasil, Ro- Roraima conta com o apoio fundamental do
raima, onde a presença indígena marcante valoriza Governador Neudo Campos. Também receberam
aquelas terras e o sentimento pátrio é registrado em apoio dos Governos anteriores, que se preocuparam
cada um dos índios - muito patriotas - das.mais lon- em dar luz elétrica, telefone, saúde, professores e
gínquas aldeias. Quando estive em Raposa Serra do boas escolas. Eu diria que talvez seja pouco, mas
Sol, Maloca Flexal, notei um sentimento pátrio de tem sido muito perto do que dispõem outras comuni-
respeito ao seu idioma, uma unidade, um carinho dades, em outros Estados brasileiros.
com todos que se aproximavam e que lutam pelas
causas indígenas. Confesso aos senhores que nada Sr. Presidente, parabenizo o Presidente da
entendia e que pouco ainda entendo sobre elas. Mas Funai, com quem tenho mantido contatos e que tem
leio sobre o assunto com freqüência, com carinho, demonstrado preocupação em resolver as questões
devido aos contatos que tenho tido com as diversas indígenas. Parece-me que encontramos a pessoa
etnias do meu Estado. certa para o lugar certo. Esperall)o~Lem sua gestão,

conquistar espaço, dirimir divergências e'--atender
Sr. Presidente, tenho orgulho de dizer que melhor a essas comunidades.

estou nesta Casa devido também ao voto dos indí-
genas. Por isso sinto-me na obrigação e no dever Como quem fala muito muitas vezes peca, en-
de defender esse povo. Ao andar por suas aldeias, cerro minhas palavras prestando homenagem a um
sempre disse aos tuxauas e suas comunidades que amigo macuxi, da Maloca Canavial, o Vereador
nas minhas propostas parlamentares sem dúvida se- França, um guerreiro, um batalhador pelo seu Muni-
riam destinados recursos às comunidades indígenas cípio, que não mede esforços em defesa da sua co-
roraimenses. Hoje, no Dia do índio, registro que no munidade. Sou testemunha de suas incisivas visitas
Orçamento de 2000 haverá verba para atendê-Ias. ao Palácio do Governo e à Assembléia Legislativa,

Há problemas, dificuldades, discussões e po- quando dela fui Presidente, para brigar, determinado
, lêmicas, sim, com referência à demarcação de ter- a levar benefícios a sua terra. Aprendi a gostar e a

ras, mas avançamos muito. Como bem relatou o ver o valor que tem aquele cidadão na defesa da sua
comunidade. Sempre que vou a Roraima, visito a

ilustre Deputado Aloizio Mercadante, autor do reque- Maloca Canavial, a Maloca Xumina, a Maloca Flexal,
rimento de realização desta sessão solene, a partir
da Constituição de 1988, avançou-se bastante. Em Raposa Serra do Sol.
breve não haverá mais desavenças com relação a Que Deus abençoe a comunidade indígena
essas questões tão graves, porém pequenas, quan- neste dia e os homens, para que, em momento de
do somos grandes. O Congresso e o Governo têm reflexão, se sentem e discutam as questões indíge-
de ser grandes, e as comunidades indígenas, maio- nas e encontrem soluções de bom senso. Felicida-
res ainda. Haveremos de vencer os obstáculos e des para todos.
consolidar as áreas indígenas - questão que muito O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante) -
me preocupa -, sobretudo valorizando seu povo. Concedo a palavra ao Deputado Agnelo Queiroz,

Sr. Presidente, é mais fundamentais ainda dar pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.
saúde, educação e condições de vida aos índios. O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB -
Disso não se pode esquecer jamais. DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.

E aqui deixo, neste do índio, um apelo para o Parlamentares, Sr. Presidente da Funai, lideranças
Governo, para os Parlamentares: na hora em que indígenas, nesta homenagem ao índio pela passa-
elaborarem o Orçamento, dêem prioridade a um pla- gem do seu dia, em nome do Bloco PSB/PCdoB, le-
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rei uma carta-denúncia do povo xukuru de Ororubá,
de 13 de abril de 1999.

Nós, povo Xukuru do Ororubá situado
no Município de Pesqueira - PE, vimos, por
meio desta, denunciar a todo o mundo a ten
tativa do Governo brasileiro de acabar de
vez com as comunidades indígenas, espe
cialmente com a do povo Xukuru.

O que de fato comprova isso, é a publi
cação no Diário Oficial, do dia 9-4-99, por
parte da FUNAI (Fundação Nacional do ín
dio) através do seu Presidente, recém em
possado no cargo de Presidente do órgão,
Dr. Márcio Lacerda, o despacho n2 13, per
mitindo que os fazendeiros da área indígena
num prazo de 90 dias entre com novas con
testações na Justiça contra a demarcação já
concluída da área Xukuru.

Com isso fica claro a intenção de pro
vocar o conflito cada vez mais intenso entre
índios e posseiros.

Estarrecidos com essa decisão, nós
Xukuru reafirmalT'lbs a nossa luta em garan
tir o nosso território sem abrir mão de um só
palmo de terra do que nos pertence, ficando
a critério da justiça e do governo brasileiro a
partir desse momento evitar um conflito
grandioso como nunca visto entre posseiros
e índios.

E segue a carta-denúncia. Mas, com base
nesse trecho, quero dizer que a maioria dos povos
indígenas do nosso País vive numa situação de in
segurança, lutando pela demarcação de suas terras,
sem contar com o apoio institucional e governamen
tal necessários para garantir os seus direitos. Direi
tos de um povo que chegou primeiro a essas terras
e que merece todo o respeito por parte de nossos
governantes. Esse povo deu e continua dando gran
de contribuição à nossa formação cultural e por isso
merece outro tipo de tratamento por parte do Gover
no brasileiro.

A situação da saúde das populações indíge
nas é alarmante.

O grupo do pesquisador Ricardo Ishak, da
Universidade Federal do Pará, concluiu que os
kaiapós são a comunidade que apresenta os maio
res índices de contaminação pelo HTL-V2, da fa
mília do HIV, em todo o mundo. A AIDS se alastra
nas aldeias. Já há pelo menos 31 casos de conta
minação . Dos 9.200 índios ianômami, 8 mil, só no
ano de 1996, foram infectados por uma doença que

pode cegar. Em termos gerais, no ano de 1996, sur
giram 5.743 casos de malária; 35.451 casos de
doenças diarréicas; 43.312 casos de doenças respi
ratórias; 813 casos de anemia; 486 casos de tuber
culose e 2.192 casos de leishmaniose. Essas doen
ças, facilmente evitáveis, provocaram quinhentas
mortes.

Como se não bastasse, no ano de /995, entre
os guarani kaiowá, do Mato Grosso do Sul, ocorre
ram 48 casos de suicídio.

Esse abandono do Governo brasileiro, Sr. Pre
sidente, ho que tange à assistência dos 215 povos
indígenq's que ocupam o território brasileiro, nas
áreas de saúde, educação e proteção dos bens indí
genas, ~era degradação, perda da identidade cultu
ral e miséria.

O Dia do índio, que ora comemoramos, é tam
bém de luta e de reflexão. O Congresso, especial
mente '~ Câmara dos Deputados, têm a obrigação
de acompanhar a luta do povo indígena do nosso
País, que é também a luta do nosso povo.

Não podemos permitir que as demarcações
sirvam apenas para o Presidente fazer marke
ting indigenista. Só ocorrem demarcações quan
do o Presidente está em viagem internacional,
para S! Exa. dar demonstrações externas de
seus objetivos. Queremos ver as demarcações
na prática. Queremos ver cumpridas as promes
sas e respeitados os direitos dos povos indíge
nas não apenas em discursos feitos para platéias no
exterior.

O exemplo da carta-denúncia do povo xukuru
é a demonstração prática de que devemos modificar
as atitudes em relação ao povo indígena.

Parabenizo o CIMI pelo trabalho realizado. O
Bloco PSB/PCdoB dará todo o apoio e solidarieda
de ao povo indígena em sua luta. Em meu nome e
no do Deputado Evandro Milhomen, que faz parte
do Bloco, parabenizo a todos por esse dia. Como
muito bem disse o povo xukuru, essa luta tem de
continuar firmemente, para denunciar todas as ati
tudes contra os índios e unificar a batalha, garan
tindo os legítimos direitos dos povos indígenas.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante) 
Com a palavra o nobre Deputado João Grandão, do
PT, utilizando o tempo reservado ao Partido Verde,
que concedeu ao Deputado a possibilidade de parti
cipar desta homenagem ao Dia do índio. O Deputa
do João Grandão tem longa vivência em sua região,
Mato Grosso do Sul.
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o SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Aloizio
Mercadante, que comanda os trabalhos e é do meu
partido, agradeço ao PV o espaço cedido.

Sr. Presidente da Funai, autoridades presen
tes, autoridades indígenas, Sras. e Srs. Deputados,
falamos há pouco sobre a grande contribuição dada
pelo político, antropólogo e indigenista Darci Ribeiro.
Citamos todas as suas con~ribuições a éssa causa e
não deixamos de falar da criação do Serviço de Pro
teção ao índio - SPI, que culminou com a criação da
Funai.

A Funai tem uma responsabilidade muito gran
de nas causas indígenas. Como Parlamentar, gosta
ríamos que a Funai fosse, além de órgão administra
tivo, um órgão resolutivo, que solucionasse efetiva
mente os problemas indígenas.

Essa luta vem de longe. Apesar das muitas li
mitações, reconhecemos que a Constituinte de 1988
inovou radicalmente no tratamento positivado dos di
reitos indígenas.

Fruto de um acúmulo de luta, de resistência e
mobilização das comunidades indígenas, a Consti
tuição de 1988 renunciou aos objetivos integracionis
tas e reconheceu às sociedades indígenas pleno di
reito às suas identidades éticas específicas, assegu
rando-lhes, por outra parte, um elenco de outros di
reitos como pressupostos daquele primordial. Repre
sentantes das quase duzentas sociedades indígenas
ainda existentes no Brasil participaram ativamente
do processo constituinte, e indubitavelmente foram
os grandes responsáveis peJo extraordinário avanço
conceitual.

Infelizmente, essa nova e arejada concepção
ainda permanece no papel. Todas as garantias, á
maioria oferecida pela Constituição de 1988, aioda
permanecem no papel. Na prática, a atuação do Es
tado brasileiro pouco mudou, como 'aliás.-tampouco
mudou em relação a outros importantes aspectos
atualizados pela Carta Magna. Ou seja, não só as
causas indígenas ficaram sem a devida atenção,
mas também outras. O Estatuto do índio, promulga
do em 1973, sob a ótica agora superada, permanece
em vigor.

E neste ponto, Sr. Presidente, avulta sobre
quaisquer outras a responsabilidade do I.::.egislativo,
desta Casa, evidentemente. Com efeito, 'se' às 'nor
mas constitucionais falta a lei que lhes proporcjone
operacionalidade, era imperativo providenciá-Ia. E,.
para tanto, iniciativas não faltaram.

Já em 1991 foi oferecido à Casa o Projeto de
Lei nll 2.057, que dispõe sobre o Estatuto das Socie-

dades Indígenas, ao qual foram apensadas outras
duas importantes contribuições: os Projetos de Lei
nlls 2.160/91 e 2.619/92, ambos sobre a mesma ma
téria. Não obstante variações conceituais que distin
guem essas proposições, propõem-se a suprir a la
cuna mantida pela permanência em vigor de um tex
to desatualizado.

Contudo, depois de anos de audiências públi
cas e debates e malgrado todo o esforço dos Parla
mentares que compuseram a Comissão Especial
que aprovou, por unanimidade, o substitutivo do Re
lator, em 1994, a interposição de recurso ao Plená
rio, extremamente mal inspirada, sobrestou a trami
tação da matéria desde então. Já que até hoje a Câ
mara dos Deputados não teve energia para apreciar
o recurso, seria de bom alvitre que fosse encaminha
do ao Senado Federal o substitutivo aprovado pela
Comissão Especial.

Entretanto, a tarefa do Congresso Nacional
não terminou. Sem uma lei que instrumentalize os
novos parâmetros constitucionais, não há como con
siderar cessada a guerra movida contra os índios
desde os primórdios de 1500. Sem uma lei nova,
chegaremos ao quinto centenário do Estado brasilei
ro ainda em estado de beligerância contra os primá
rios e naturais senhores da nossa Pátria.

É verdade que só a lei não garante absoluta
mente nada, principalmente num País que parece ter
definitivamente adotado a mazela como dimensão
essencial ao seu modo de ser. Mas sem a lei nada
de novo é possível e, pior ainda, na permanência
da omissão justificam-se todas as màzelas. Re
pito, sem a lei nada de novo é possível e, pior
ainda, na permanência da omissão justificam-se
todas as mazelas. Todas as mazelas contra as'
sociedades indígenas são justificadas pela omis
são da lei e aí incluem-se também as questões

.. das demarcações. Temos que refletir sobre isso.
Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputa

do Marcos Afonso.
O Sr. Marcos Afonso - Muito obrigado por

me conceder esse aparte, nobre Deputado João
Grandão. Nobre Deputado, Sr. Presidente, vejam
que cena curiosa. Neste momento, no plenário da
Casa, acredito estar presente uma parte do nosso
País, ou melhor, a substância do nosso País. Neste
momento, este Poder está sendo dirigido pelo nobre
Deputado Aloizio Mercadante, que é branco, uma
dás grandes figuras deste Parlamento. Na tribuna, o
nobre Deputado João Grandão, que é negro, e rep
resenta .largo contingente que int~gra a beleza deste
País; no nosso plenário, as nações indígenas, aqui
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representadas por este grupo de guerreiros e guer- res. Almejo que esta Casa encontre disposição e até
reiras. Assim, Sr. Presidente, sinto que estamos orgulho para fazer tramitar o Estatuto das Socieda-
hoje, neste plenário, com o Brasil. Parabenizo-o, des Indígenas, para que no ano 2000, antes da cele-
Deputado Aloizio Mercadante, por esta iniciativa. bração do quinto centenário, possamos celebrar al-
Sou novato nesta Casa e represento o Acre, .que guns meses de novas experiências e, .acima de tudo,.
tem dezesseis comunidades indígenas oriundas de de um novo significado de cidadania para os índios
dois troncos: pano e aruak. Percebo que aqui exis- brasileiros.
tem dois tipos de Parlamentares: os cartesial;lOs, que Antes de encerrar, chamamos os nobres De-
se prendem nas partes - mecânicos -, e os totali- putados e convidados a uma profunda reflexão de
zantes, como dizem os gregos, que compreendem natureza ética. Depois de uma extensa abordagem
o halos, que têm uma visão total. Nesta cena, em histórica, gostaríamos, finalmente, de levar essa fala
que vemos crianças indígenas, senhoras, senhores, ao campo do simbólico, isto é, no que está por trás
um negro na tribuna e um branco presidindo a ses- dessa perversa lógica de extermínio.
são, vemos o Brasil. (Palmas.) Nobre Deputado, Nós, do Partido dos Trabalhadores, entende-
agradeço a V. ExB o aparte. Não poderia deixar de mos que a desterritorialização desse povo irmão não
registrar este fato tão importante na história deste se reduz a uma ingênua expropriação. Para além da
plenário. Obrigado. (Palmas.) retórica funcionalista, a destruição de seus valores

O SR. JOÃO GRANDÃO - Foi um prazer ou- sociais, espirituais e culturais fazia parte de um pro-
vir V. Exll

, Deputado Marcos Afon~Q. jeto de hegemonização da civilização moderna. A
Setores da sociedade civil organizada exigem cultura ocidental, não bastasse a expansão geográfi-

dos Poderes Públicos que a questão indígena seja ca e econômica, exigiu a eliminação de qualquer ci-
solucionada em definitivo. Não é possível que, na vilização que se õpunha e que se colocava enquanto
entrada de um novo milênio e no espírito de um alternativa civilizatória contrária aos interesses dos
novo humanismo, ainda se assista à matança indis- chamados "civilizados".
criminada desses povos e à expropriação de suas Matar o índio, o negro, ou um diferente não foi
terras. ou é apenas uma aniquilação física e psicológica,

Segundo dados da Associação Brasileira de mas a possibilidade de experimentar outro refer-
Antropologia, das 559 áreas Qe terras indígenas a encial capaz de apontar-nos saídas para às nossas
serem demarcadas, apenas 187 estão legalizadas. crises existenciais, éticas e políticas.
Exigimos legalização imediata: O Congresso Nacio- Quando se conquista, impõe-se valore~ dos
nal está consciente do peso que lhe cairá sobre os vencedores. Os paradigmas e a pedagogia do
ombros se nada fizer para retirar o projeto que trata opressor vão substituindo o ente e ethos do povo
do Estatuto das Sociedades Indígenas do atoleiro conquistado. Assim no espírito etnocêntrico, o mun-
em que se encontra. Repito, o Congresso Nacional do ocidental, no seu ímpeto de modernização, evan-
está consciente do peso que lhe cairá sobre os om- gelização e civilização do - entre aspas - "selva-
bros se nada fizer para retirar o projeto que trata do gem", do "primitivo", do "atrasado" e do "pecador"
Estatuto das Sociedades Indígenas do atoleiro em rompeu todos os laços civilizacionais que pudessem
que se encontraI ameaçar a sua cultura de uniformização.

Tenho certeza de que ninguém nesta Casa O holocausto praticado contra a população in-
desejava que esse fosse o tema para o Dia do índio dígena foi a mataflça de uma realidade que se dife-
de 1999. Melhor que estivéssemos debatendo, feste- renciou deste mundo e do Brasil construído e auto-
jando ou criticando as primeiras experiências con- proclamado IImoderno".
eretas de uma política indigenista respeitosa em to- Se podemos falar de algo inovador ou moder-
dos os seus termos. Melhor ainda que, em vez de no, sem dúvida foi a civilização nativa brasileira
inevitáveis denúncias sobre a demarcação das ter- que soube preservar a relação harmônica entre o
ras indígenas, tivéssemos também outras matérias ser humano, a natureza e o tempo natural das pró-
para abordar. Mas enquanto não existir um diploma prias coisas existentes e viventes e que, radical-
legal que viabilize uma po'ítica de verdadeiro etno- mente, recusou a aderir à exploração, à acumula-
desenvolvimento, como propunha a Constituição, ção e à destruição da riqueza ambiental e da di-
pouco resta a comentar. versidade humana.

Desejo, Sr. Presidente, que 1999 seja o último Quero aqui denunciar uma realidade muito
ano de tal penúria e de basta à omissão dos Pode- próxima deste Parlamentar - e vou repetir, porque já
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disse isso na sessão anterior, inclusive na presença Aloizio Mercadante, por quem tenho grande admira-
do Presidente da Funai -, a questão indígena no ção; Dr. Márcio Lacerda, Presidente da Funai; Dr.
Mato Grosso do Sul e de forma bem direta a questão Márcio Santilli, a quem abraço em nome de todas as
dos suicídios indígenas, como já foi dito pelo nobre autoridades presentes; chefes das comunidades in-
Deputado Aloizio Mercadante, na aldeias da cidade dígenas; Sras. e Srs. Parlamentares, antes de co-
de Dourados. meçar a ler meu discurso gostaria de prestar peque-

Sr. Presidente da Funai, a situação ali é críti- no esclarecimento ao grande companheiro Agnelo
ca. É preciso tomar uma providência urgentemente. Queiroz.
Nas aldeias da cidade de Dourados, em função de Com relação à denúncia dos xukuru-kariri, a
omissão e pressão sofridas, o povo indígena encon- Funai demarcou e homologou a terra inêlígena xuku-
tra no suicídio a única saída, o que é lamentável. Por ruo Os detentores de títulos definitivos entraram com
isso exigimos providências imediatas. mançfado de segurança contra a demarcação da Fu-

Uma outra questão, Sr. Presidente, é a demar- nai, e o STJ concedeu liminar aos não-índios. Por-
cação das terras na aldeia Panambizinho, também tanto, o Governo, por intermédio da Funai, tomou as
no Município de Dourados. A Funai tem por obriga- providências necessárias.
ção e responsabilidade tomar providências para re- Não poderia também deixar de estar presente
solver, de uma vez por todas, o problema. Mas, com a liderança do Governo neste dia tão importante,
muita tranqüilidade e satisfação, digo que o Governo não só para as nações indígenas, mas também para
popular do Mato Grosso do Sul, liderado pelo Zeca a Nação brasileira.
do PT, na Coligação Muda Mãto Grosso do Sul, atri- A atual política indigenista do Governo Federal
buiu a uma sessão especial competência para tratar acompanha a evolução dos estudos antropológicos
dessas questões. e as necessidades e aspirações das comunidades

Na semana passada foram realizados seminá- indígenas. A moderna antropologia ensina que a cul-
rios para debater· profundamente o assunto. As na- tura indígena é uma raalidade cultural diferenciada,
ções indígenas do Mato Grosso do Sul que participa- capaz de reproduzir estilos próprios de organização
ram do debate estão mostrando quafs as suas ver- e desenvolvimento. Não é, como se supunha antiga-
dadeiras intenções para fazer com que o Governo mente, e ainda hoje muitos imaginam, que a cultura
tome providências. indígena seja uma etapa primitiva da escala civiliza-

Quero enfatizar, no entanto, que Mato Grosso tória.
do Sul, através do Governo Popular e Participativo O Brasil contemporâneo é muito mais indígena
agora implantado, está fazendo a sua parte. Espera- do que se pensa. A presença indígena é fortemente
mos que o Governo Federal tenha a mesma cora- percebida no tipo físico e nos costumes da popula-
gem de propor uma política digna, humana e cidadã ção, especialmente entre os brasileiros do Nordeste,
para os povos indígenas não só de Mato Grosso do da Amazônia e do Centro-Oeste.
Sul, mas de todo o País. A taxa de natalidade dos indígenas nos últi-

Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. mos anos tem sido superior à média nacional. Esti-
(Palmas.) ma-se que existam atualmente no País cerca de 350

O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante) - mil índios, distribuídos por 215 etnias, que falam cer-
Agradeço ao nobre Deputado João Grandão. Mato ca de 170 línguas distintas. Essa população está dis-
Grosso do Sul é uma das áreas mais críticas do persa por quase todo o território nacional, mas a
País no que se refere à questão indígena e, dada à maior parte concentra-se na Amazônia.
grandeza do Deputado e ao seu compromisso com Os pontos centrais da política indigenista
essa causa, a Mesa foi generosa no tempo para que brasileira fundamentam-se no reconhecimento da
S. Exa. pudesse se expressar com toda a profundi- diversidade cultural, na demarcação das terras in-
dade nesta homenagem que fazemos hoje ao índio dígenas, na proteção do meio ambiente em áreas
pela passagem" do seu dia. indígenas, na saúde e na educação das populações

O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante) - indígenas.
Concedo a palavra, pela Liderança do Governo, ao A Constituição Federal de 1988 reconhece
nobre Deputado Elton Rohnelt, que tem também as comunidades indígenas e suas formas de orga-
uma longa experiência no assunto. nização social, línguas, costumes, crenças e tradi-

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem ções, promovendo a valorização da identidade cul-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, companheiro tural diferenciada. O reconhecimento da diversida-
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de é, portanto, a base da atual política indigenista tiveram nas últimas décadas uma taxa de reprodu-
brasileira. ção superior à da média nacional. Ao contrário do

Os pontos centrais da política fundamentaram- que se previra, o índio brasileiro não se transformou
se no reconhecimento das diversidades culturais. Na em branco, nem foi totalmente exterminado, mas ini-
Constituição Federal de 1988 - repito - em meados ciou nas últimas décadas um lento e seguro proces""
da década passada, prevalecia o cunho integracio- so de recuperação demográfica para o qual terá con-
nista das legislações,nacionais de proteção às popu- tribuído, em grande medida, a demarcação ainda in-
lações indígenas. Da mesma forma, no plano inter- conclusa das áreas e a prestação de serviços de
nacional, a Convenção n2 107, da Organização Na- saúde e educação pelo Governo Federal.
cional do Trabalho, concluída em 1957, igualmente Demarcação de terras indígenas. A demarca-
tratava a questão indígena sob um prisma essencia/- ção das terras indígenas abrange quatro etapas:
mente integracionista. identificação, demarcação, homologação e regulari-

Na ótica integracionista, as comunidades indí- zação fundiária.
genas eram vistas como um estágio primitivo e ini- Identificação. Consiste na elaboração pela Fu-
cial de um processo unilinear de evolução. A condi- nai da proposta de criação de uma área indígena, a
ção de índio correspondia, assim, a um .asfado ne- partir da localização de um -grupoesp~cífico e da
cessariamente transitório, que desapareceria na me- realização de estudos etno-históricos, demográficos
dida em que os grupos indígenas fossem gradual e e sociológicos e do levantamento cartográfico e fun-
harmoniosamente incorporados às sociedades na- diário da região onde se encontram. A. proposta da
cionais. O integracionismo encara, portanto, as co- Fundação Nacional do índio (FUNAI) é publicada, e
munidades indígenas como um fenômeno cultural terceiros interessados têm noventa dias para apre-
em vias de extinção e sem possibilidades de perma- sentar suas eventuais objeções, com todas as pro-
nência e de reprodução. vas de que dispuserem. Havendo contestações, a

Mais recentemente as comunidades indígenas Funai elabora parecer e encaminha a proposta de
passaram a ser reconhecidas como realidades cultu- demarcação, devidamente instruída, à aprõvação
rais diferenciadas, capazes de reproduzir estilos pró- pelo Ministro da Justiça.
prios de organização e desenvolvimento. Demarcação. Uma vez aprovada a proposta

No plano político, essa nova postura se re- da Funai, o Ministro da Justiça baixa portaria decla-
fletiria na afirmação crescente do direito das co- rando a área de ocupação indígena e manda demar-
munidades indígenas de verem respeitada a sua cá-Ia com a colocação física de sinais de delimita-
diversidade cultural. O discurso integracionista ção. Essa é a etapa que envolve maiores custos
começou, assim, a ceder espaço nas legislações operacionais, tendo em vista sobretudo a longa ex-
internas e no campo internacional ao reconhecimen- tensão do perímetro das áreas a demarcar. Durante
to da realidade pluriétnica dos Estados nacionais e o procedimento de demarcação, o órgão fundiário fe-
do direito das populações indígenas de verem reali- deral deve proceder ao reassentamento dos ocupan-
tadas suas aspirações culturais de desenvolvimento tes não-índios.
diferenciado. A diversidade cultural passa a ser en- Homologação. Consiste na ratificação formal
carada, nesse prisma, como um fator de enriqueci- do procedimento de demarcação e dos limites da
mento cultural da nacionalidade. área indígena mediante a expedição de decreto pelo

Até a década de 70, supunha-se como fatal no Presidente da República. As áreas homologadas são
Brasil a integração progressiva das populações indí- registradas como propriedade da União em livro pró-
genas à comunhão nacional. A própria redução do prio na Secretaria do Patrimônio e no cartório da co-
contingente populacional indígena, que em 1957 caí- marca em que se localizam.
ra a algum número entre o mínimo de 68 mil e o má- Regularização fundiária. Consiste na completa
ximo de 99 mil indivíduos, segundo estimativa feita desintrusão das áreas da presença de ocupantes
por Darci Ribeiro, parecia indicar a inevitabilidade de não-índios, e no saneamento das freqüentes pen-
uma rápida extinção das tribos remanescentes e de dências judiciais envolvendo títulos de propriedade
sua assimilação na população mestiça. incidentes sobre as áreas indígenas e a manutenção

O que se verificou, no entanto, é que, apesar de posse por terceiros.
de todas as pressões assimilacionistas, os grupos As terras indígenas demarcadas após 1988
indígenas não se desfizeram no corpo da popula- (115 áreas) e que já foram objeto de registro nos ór-
ção mestiça. Os grupos indígenas brasileiros man- gãos competentes, num total superior a 26 milhões
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de hectares, incluindo as terras dos índios ianomâ- e desintrusadas. O órgão de proteção aos índios
mi, não poderão ser contestadas. Nesses casos, es- deve, além disso, manter sobre elas uma permanen-
gotou-se o processo demarcatório. te vigilância e fiscalização, para coibir intrusões pos-

Da mesma forma, as terras ainda não registra- teriores.
das poderão ser mantidas com seus limites atuais, \ Das 554 áreas indígenas conhecidas no
caso não sejam acolhidas as alegações de prejuízos País, um total de 220 encontram-se demarcadas,
de terceiros. O importante é que agora existe a pos- homologadas e registradas, cobrindo uma extensão
sibilidade de se ouvirem os interessados potencial- de 436.400 quilômetros quadrados, ou seja,
mente atingidos. O processo demarcatório atual ga- 47,24% do total das terras. Há 275 áreas já de-
nhou mais transparência e consistência jurídica e marcadas. Restam portanto por demarcar um total
política. de 279 áreas. Dentre essa áreas por demarcar,

As terras indígenas no Br~sil cobrem no total 133 já ,stão identificados ou em processo de iden-
uma extensão de 94.341.031 hectares, correspon- tificação.,
dendo a cerca de 11,04% do território nacional. Em é importante notar que, dentre as áreas já
termos de comparação, numa extensão contínua, demarcadas, muitas ainda se encontram parcial-
correspondem aos territórios da França e da Ingla- mente 'ocupadas por fazendeiros, posseiros, madei-
terra tomados conjuntamente, ou a mais de duas ve- reiras, arrendatários, mineradoras e garimpeiros.
zes a extensão do Estado da Califórnia. O Governo desenvolve ações específicas bem-su-

A noção de território para as comunidades in- cedidas de retirada de pessoas não indígenas des-
dígenas é muito mais do que simples meio de sub- sas terras.
sistência. A terra representa o suporte da vida social Proteção do meio ambiente em áreas indíge-
e está diretamente ligada ao sistema de crenças e nas. A manutenção do equilíbrio ecológico nas terras
de conhecimento. O conceito de território está ligado indígenas e no seu entorno é condição necessária à
à história cultural do grupo, a seu universo mitológi- sobrevivência física e preservação cultural das co-
co, às relações de família, ao conjunto das interaçõ- munidades. As terras indígenas têm sido alvo, no
es sociais, e no sistema de alianças políticas e eco- entant~ de fortes pressões externas e internas re-
nômicas entre aldeias de um mesmo grupo. O terri- sultantes de·exploração florestal, arrendamentos, in-
tório sustenta a trama da vida cultural de cada gru- trusqes de posseiros, projetos de colonização, cons-
po. A garantia da terra é por isso condição essencial trução de estradas, hidrelétricas, mineração e explo-
para assegurar a sobrevivência dos índios como gru- ração de garimpos.
pos etnicamente diferenciados. Em algumas áreas, a exploração de recur-

Por um lado, os grupos indígenas do Sul, Les- sos naturais promovida pelos próprios índios (ga-
te, Nordeste e parte do Centro-Oeste, em contato rimpagem de ouro e exploração de mogno) tem
antigo com a sociedade nacional, encontram-se na sido .responsável pela rápida degradação do meio
sua grande maioria acantonados em pequenas gle- ambiente.
bas que são a parte remanescente de seus anti- Para reverter esse quadro, o Governo Federal
gos territórios. Em grande parte são grupos alta- vem promovendo medidas para assegurar o equilí-
mente aculturados e que participam, com forte brio ecológico das terras indígenas e' do seu entorno,
grau de interação, da economia rural das regiões mediante programas de diagnóstico ambiental, recu-
onde vivem. peração de áreas degradadas, controle ambiental

Por outro lado, o mapa das terras indígenas das atividades modificadoras do meio ambiente,
na Amazônia e parte do Centro-Oeste revela na ex- educação ambiental envolvendo as comunidades in-
tensão das áreas o padrão mais recente de contato dígenas e seus vizinhos, e identificação e difusão de
e de preservação do espaço cultural dos grupos. tecnologias adequadas ao manejo sustentado dos

A Constituição de 1988 assegurou aos indíge- recursos naturais.
nas os direitos originários sobre as terras que tradi- A execução desses programas está sendo
cionalmente ocupam. Essas terras destinam-se a realizada pela Funai em conjunto com o Ministério
sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto ex- do Meio Ambiente.
clusivo das riquezas dos solos, dos rios e dos lagos Educação. A Constituição Federal assegura às
nelas existentes. populações indígenas a utilização de suas línguas

As áreas indígenas somente são consideradas maternas no ensino fundamental e processos pró-
regularizadas quando estão devidamente registradas prios de aprendizagem. E determina que o Estado
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também deve proteger as manifestações das cultu- No período 1995/1998, constata-se, de uma
ras indígenas.' maneira geral, que foram ampliados os índices de

As populações indígenas devem ter ensino cobertura vacinal da população Indígena.
fundamental diferenciado. A escola é, na maioria das Apesar do avanço obtido em 1998, esses índi-
vezes, uma instituição estranha à cultura dos índios, ces ainda encontram-se muito aquém do mínimo re-
mas representa um importante meio de acesso a co- comendado para todos os esquemas vacinais.
nhecimentos que possibilitam o domínio dos códigos Pode-se atribuir a isso os problemas enfrentados pe-
da sociedade ocidental. A educação é por isso con- las equipes de vacinação: infra-estrutura precária
dição essencial para que os índios possam estabele- nas aldeias, difícil acesso às áreas e escassez de
cer relações mais simétricas com a sociedade nacio- recursos humanos.
nal. Ao mesmo tempo, essa mesma escola deve Observa-se um incremento de 87% no número
representar um espaço de fortalecimento da cultura de Municípios beneficiados com obras de sanea-
indígena, por meio da valorização de seus costu- mento em áreas indígenas, entre o período de 1995
mes, tradições e línguas. a 1998.

A partir de 1991, as atribuições governamen- Construção de módulos sanitários:
tais na articulação de um programa nacional integra- 4.352, em 1997.
do de educação indígena passou a ser de responsa-

d M" é E 5.986, em 1998.bilidade o Imst rio da ducação, em conjunto
com a Funai. Implantação de sistemas simplificados de

Existem hoje 76.293 estudantes índios, de dife- abastecimentos de água:
rentes etnias, em 1.591 escolas indígenas. De um 96.000 pessoas beneficiadas em 1997
total de 2.589.professores, 2.041 são índios, e 818 27.440 pessoas beneficiadas em 1998.
não índios. De acordo com a política de reconheci- Nos dois últimos anos observou-se aumento
mento da diversidade cultural, a Secretaria de Edu- nas categorias de profissionais treinados para aten·
cação Fundamental, do Ministério da Educação, edi- dimento da população. Entre os não índios estão
tou 24 livros especializados para capacitação de pro- contemplados técnicos da Fundação Nacional de
fessores e destinados a quinze etnias diferentes. Saúde (FNS), da Funai, de universidades e Organi·
Essa literatura inclui títulos como "Adornos e Pintura zações Não-Governamentais.
Corporal Karajá", "Livro Xacriabá de Plantas Medici- A categoria de "índios" que receberam treina·
nais· e "Cobras da Área Xerente". mento corresponde aos Agentes Indígenas de Saú-

Saúde. O cuidado com a saúde da população de (AIS) pertencentes a diversos grupos.'étnicos que
indígena é assentado em dois pontos: prevenção e atuam em suas comunidades desenvolvendo ações
cura. A prevenção está sob responsabilidade da preventivas de saúde.
Fundação Nacional de Saúde e a cura é realizada O papel e a ação da Funai. A Funai foi criada
com assistência da Funai. em 1967, em substituição ao extinto Serviço de Pro-

Em geral, a população indígena do Brasil teção ao índio, com a finalidade de executar a políti·
apresenta condições de saúde precárias. Entre o .. ca indigenista governamental.

.vasto leque de doenças e agravos de -saúde, as Por força da Constituição de 1988, a Funai
mais freqüentes são a malária, as infecções respira- deixou de ser um órgão tutor, posto que o índio não
tórias agudas, a tuberculose, as doenças diarréicas, é mais tutelado, e passou a exercer um papel de as·
a desnutrição e o alcoolismo. sistência e gestão dos interesses das comunidades

A malária continua sendo um grande problema indígenas.
para as populações indígenas em toda a região Nor- A partir de 1988, portanto, os índios deixaram
te e parte da Cento-Qeste. de ser considerados incapazes, não necessitando de

No período ente 1995 a 1998~ o aumento do tutela, e são parte legítima para ingressar em juízo
número absoluto de atendimento das doéi:iças do na defesa dos seus direitos, cabendo ao Ministério
aparelho respiratório, de doenças diarréicas e para- Público Federal defender judicialmente seus interes-
sitárias, assim como das afecções dermatológicas, ses, aí incluídos os relativos às terras por eles habi-
foi atribuído a uma melhor sistematização dos dados taçlas e propor as ações cabíveis.
registrados, a uma melhor articulação entre as insti- Embrapa e comunidades indígenas pesqui-
tuições atuantes nas comunidades, e à melhora da sam sementes e recuperam variedadas nativas
qualidade no atendimento. que consideravam perdidas. O projeto Recupera-
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ção da Agricultura Tradicional Indígena e de seus tantes daquelas amostras que haviam recebido em
Valores Culturais ganhou o prêmio máximo do Pro- 1995, com um objetivo bem definido: "Vamos guar-
grama Gestão Pública e Cidadania da Fundação Ge· dá-Ias para seus netos", explicou o velho líder indí-
túlioVargas. gena que os acompanhou. As atividades benefici,a-

Pela primeira vez um projeto desenvolvido. em ram 2 mil índios em dezesseis aldeias Krahõ.
comunidades indígenas foi selecionado como um Mais parcerias da Embrapa e Funai para me-
dos destaques do programa. O projeto é uma parce- Ihorar a alimentação de comunidades indígenas. Ou-
ria da Embrapa e da Funai para troca de material ge- tro projeto desenvolvido pela Embrapa foi a utiliza-
nético e de conhecimento sobre espécies vegetais ção de tecnologias para o desenvolvimento da Co-
utilizadas na agricultura e na alimentação. munidade indígena Wapixana Malacacheta, em Ro-

Esse relacionamento com tribos iniciou-se há raima. Iniciado em fevereiro de 1997, é uma parceria
mais de vinte anos, quando pesquisadores da Em- da Embrapa e do Conselho Indígena de Roraima,
brapa realizaram expedições de coleta de sementes beneficiando 75 famílias. O objetivo inicial foi rees-
em áreas indígenas de várias regiões brasileiras. O truturar a horta escolar e construir um viveiro de mu-
material coletadQ. foi armazenado nos bancos de das frutíferas e arbóreas, que dará suporte às ações
germoplasma vegetal da empresa, onde estão sen- futuras de recuperação da área de capoeira e im-
do conservadas mais de 70 1l1J.1 amostras de semen- plantação de hortos caseiros.
tes de diferentes espécies. A ;acu1turação dos índios Unidades da Embrapa em Campina Grande
krahà levou à substituição das semsntes nativas por (Paraíba), Goiânia (Goiás), Teresina (PiauQ, Sete
sementes comerciais e híbridas, que, muitas vezes, Lagoas (Minas Gerais) e Dourados (Mato Grosso do
não se mostraram adequadas às ~uas necessidades Sul) estão transferindo tecnologias e fornecendo ma-
alimentares. terial genético a diversas comunidades indígenas,

Em 199!>, os krahà procuraram a Embrapa e como os bororo e caarapó (Mato Grosso do Sul) e
solicitaram amostras do material coletado em sua al- caiapó (Pará).
deia, na década de 70, para cultivá-los nas suas ter- Nas comunidades kaingang e guarani, no Pa-
ras. Naquele ano, foram então multiplicadas e entre- raná, a Embrapa teve apoio do Ministério da Previ-
gues aos índicls amostras de sementes de milho e dência Social para a implantação de lavouras comu-
amendoim que faziam parte da ·coleção da Embrapa nitárias de arroz, feijão e milho, com apoio do Minis-
e do IAC (Instituto Agronômico de Campinas). Em tério da Previdência Social. Nos período entre
1996, os índios procuraram novamente a empresa 1996/1998 foram produzidas mais de 1.700 tonela-
para recuperar variedades de mandioca e semen- das de grãos.
tes de outras espécies vegetais de importância ali- Em Londrina, Paraná, a Embrapa assinou con-
mentar. tato com a Funai para introduzir a soja na dieta das

O convênio com a Fimai e o acesso ao Banco comunidades indígenas do Paraná, melhorando a
de Germoplasrna da Embrapa possibilitaram aos ín- qualidade de sua alimentação
dios o cultivo ele variedades antigas, que considera- Ouço, com prazer, o nobre Deputado Robério
vam perdidas, e o enriquecimento de suas roças Araújo.
com novas culturas agrícolas. Acima de tudo, a inte- O Sr. Robério Araújo - Sr. Presidente,
ração com a Embrapa devolveu aos índios um bem Sras. e Srs. Deputados, lideranças indígenas pre-
imensurável: o resgate das suas tradições de plan- sentes, sinto-me muito feliz. Quero agradecer anteci-
tio, colheita e .armazenagem, além de costumes, ri- padamente ao nobre Deputado Elton Rohnelt pela
tuais alimentares e festividades praticadas por seus oportunidade de aparteá-Io nesta data em que se co-
ancestrais. Esses costumes sobreviviam apenas na memora o Dia do índio. Parabenizo todas as etnias
memória dos mais velhos e estariam perdidos, não presentes, em especial as que compõem o nosso
fosse o trabalho preventivo da Embrapa. Estado de Roraima: makuxi, wapixana, taurepang e

Uma da8 tradições que voltou a ser utilizada ianomâmi, em nome das quais parabenizo todas as
pelos krahà foi a conservação das sementes em caba- demais etnias brasileiras. Tenho acompanhado de
ças com uma mistura de cinza e pimenta malagueta perto - até porque fui médico da Funai durante dois
torrada e moída, que as mantêm viáveis de uma safra anos, de 1982 a 1984 - a realidade do povo indíge-
para outra. O êxit~ da interação é atestado pelos pró- na, principalmente o povo ianomâmi. Não poderia
prios índios. Em 1997, os líderes Krahb fizeram questão deixar de aproveitar esta oportunidade de encontrar
de voltar à Embrapa trazendo novas sementes, resul- todas essas lideranças para fazer uma reflexão. Tal-
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vez o ponto fundamental da questão indígena brasi- coroados com a votação do Estatuto das Socieda-
-ieira não--se-resuma-à-demareação--tie-suas terras. É des Indígenas,·apresentado-em1991.

preciso se observar o exemplo do povo ianomâmi, Eu e tantos outros que trabalharam por esta
que teve sua reserva demarcada e, no entanto, hoje iniciativa aguardamos durante oito anos, mas os ín-
está entregue à própria sorte, com verdadeiro geno- dios estão esperando tais avanços há quinhentos
cídio acontecendo na sua área. Gostaria de deixar anos. Em pleno final de século, essa paciência histó-
essa reflexão para todos os indígenas brasileiros. rica tem de ser reconhecida. Fico muito satisfeito e
Muito obrigado. (Palmas.) acredito que até junho encaminharemos esta vota·

O SR. ELTON ROHNELT - Deixando as lau- ção.
das, que são muitas, gostaria de falar um pouco O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante) -
da agenda positiva há pouco citada pelo Deputado Concedo a palavra ao Deputado Airton Cascavel,
Aloizio Mercadante em seu discurso. Que S. Exll e que falará pelo PPB, utilizando o tempo reservado
todos aqui presentes tenham certeza de que o Go- ao PPS.
verno Fernando Henrique Cardoso, em momento O SR. AIRTON CASCAVEL (PPB - RR. Sem
algum, tem sido omisso em relação aos problemas revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
indígenas. Mesmo com pressões de interessados, Aloizio Mercadante, Sr. Presidente da Funai, Már-
não deixou de demarcar áreas necessárias àque- cio Lacerda, Sras. e Srs. Deputadas, amigo Valdir
las populações, inclusive no meu Estado, Reraima, Tobias, do meu Estado, Roraima, em nome do
onde se demarcam agora 1 milhão e 600 mil hecta- qual"saúdo todas as etnias aqui representadas,
res na área Raposa Serra ão Sol. O Governador como é bonita a festa que realizamos nesta noite e
Neudo Campos veio ao Palácio do Planalto reclamar que muitos brasileiros estão vendo pela televisão.
a demarcação. S. Exll• queria apenas discutir alguns Todo o Brasil está aqui representado. Mas como é
detalhes importantes. Não foram prejudicadas, em diferente a realidade lá na ponta, nas comunida-
nenhuma hipótese, as comunidades daquela des indígenas, nas malocas, nas tribos, onde as
área. crianças muitas vezes passam fome. Esses cida-

Gostaria de dizer também que"o Governo há dãos brasileiros têm anseios, carências, necessi·
poucos dias marcou reunião com as diversas Lide-'" dades específicas, realidade cultural diferenciada,
ranças desta Casa para discutir o Estatuto do índio': estilos próprios de organização e lutam por sua
a fim de que, às vésperas da comemoração dos 500' preservação e identidade cultural.
anos do Brasil, não passe omisso em relação ao Sr. Presidente, é verdade que no passado
problema. Até o mês de junho, situação e oposição eram 5 milhões de brasileiros. Hoje, são 326 mil,
vão discutir essa importante matéria, na Câmara dos sendo 215 etnias e 170 línguas, com uma problemá-
Deputados e naturalmente no Senado Federal. Lem- tica: têm de lutar para sobreviver. "
bro que o seu primeiro Relator foi, há alguns anos, o É verdade que demograficamente o número
próprio Deputado Aloizio Mercadante. de índios tem aumentado. Talvez o Brasil não saiba

Preocupado com esta situação, o Governo disso. Mas não basta apenas nascer. É necessário
quer aprovar até junho no Congresso Nacional o Es- dar condições de vida a essas comunidades. É ne-
tatuto do índio. Lembro, mais uma vez, que o Gover- cessário que a sociedade brasileira, não apenas pe-
no Fernando Henrique Cardoso não está nem será las garantias constitucionais, mas pelo respeito ao
omisso em relação a tão sério e importante proble- passaoq, ao presente e ao futuro desses brasileiros,
ma para o Brasil, muito mais para as comunidades conheça melhor a problemática indígena.
indígenas. Sr. Presidente, também eu, há uns cinco ou

seis anos, não conhecia a problemática indígena - é
Meus agradecimentos e um forte abraço a to- verdade que ainda não a conheço como deveria. Vi-

das as comunidades aqui presentes. Muito obrigado. sitando uma comunidade do Congresso, lá no meu
(Palmas.) Estado, Roraima, fui lentamente percebendo que o

O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante) - discurso deste País era um e a realidade dessas co-
Agradeço ao nobre Deputado Elton Rohnelt, que fa- munidades era outra. Disse bem o companheiro Ro-
lou em nome do Governo. Ao mesmo tempo, reforço bério Araújo, quando aqui se pronunciou, que no
as palavras de V. Exª, lembrando que os avanços Brasil fala-se apenas em demarcar terras indígenas,
que tivemos, em termos de demarcação de terras, como se isso fosse resolver o problema das comuni-
especialmente nos últimos dois anos, poderão ser dades indígenas.
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A realidade é muito diferente, Sr. Presidente.
Há o dia seguinte à demarcação. Há a preocupação
das famílias dos índios, das comunidades quanto a
problemas do dia-a-dia. Disse aqui um Deputado 
não me recordo do seu nome - que este País dá
muita satisfação às comunidades internacionais. E é
verdade. O Brasil a cada dia tem de dizer, quando
vai assinar um acordo, que está demarcando e que
aumentou as demarcações nos últimos quatro anos.
Mas a realidade nua e crua é outra.

Lembrou bem o Deputado Robério Araújo que
o exemplo maior da realidade das comunidades in
dígenas neste País são os ianomâmis. Eles estão
sendo exterminados pouco a pouco e vão acabar
sendo extintos, porque o mundo todo está "interes
sado", entre aspas, nos ianomâmis - "interesl?ado",
entre aspas, repito -, porque a pirotecnia féita, mui
tas vezes, na área ianomâmi, destruindo pistas clan
destinas para mostrar ao mundo a proteção aos ín
dios, acontece hoje e no dia seguinte nada é feito.

Quem quiser ir lá - está aqui o Presidente da
Funai que conhece a realidade indígena - , que vá
à área ianomâmi ou ao meu Estado, para ver os
hospitais de Boa Vista lotados de ianomâmis mor
rendo.

Sr. Presidente, este dia 19 de abril é importan
te e necessário. Há 499 anos invadiu-se este País,
que se modificou, sob alguns aspectos para melhor,
sob outros nem tanto, mas esses 326 mil brasileiros
a quem tanto devemos e que aqui hoje se fazem
representar têm de ser respeitados.

Esta Casa tinha de estar lotada hoje para que
esta sessão fosse realmente uma sessão solene de
homenagem. V. Ex", Sr. Presidente, está de para
béns por ter requerido esta homenagem, mas esta
mos aqui em dez ou vinte Deputados de um total de
513. Os índios merecem mais. Não podemos ser
omissos. Esta Casa está participando.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Geovan
Freitas.

O Sr. Geovan Freitas - Nobre Deputado Air
ton Cascavel, parabenizo V. Ex!! pelo importante pro
nunciamento que faz nesta data e também o nobre
autor desta sessão solene, que agora preside os tra·
balhos, Deputado Aloizio Mercadante. É importante
que nós brasileiros pensemos, reanalisemos e refli
tamos sobre esses nossos irmãos. Mas, baseado
nas palavras de V. Exª, eu, Deputado há tão pouco
tempo, quero fazer uma homenagear póstuma a um
ex-Presidente da Funai, o Sr. Sulivan Silvestre, que
há pouco tempo nos deixou e que lutou muito pela
demarcação das terras indígenas. Parabéns, Sr.

Presidente, pela iniciativa e pela brilhante idéia de
trazer-os índios à Casa do povo, no seu dia maravi
lhoso. "Viva o Dia do índio!" Parabéns a todos vo
cês. (Palmas.)

O SR. AIRTON CASCAVEL - Agradeço a V. Exª
o aparte.

Sr. Presidente, que o Dia do índio não seja
apenas o dia 19 de abril, mas sim todos os 365 dias
do ano.

Sr. Presidente da Funai, um dia desses ocupei
esta tribuna para dizer que dava um voto de confian
ça a V. Sª e que o senhor era um homem corajoso
por assumir a Funai. Tenho certeza que é grande o
desafio que V. S" tem pela frente.

Muitos Parlamentares dizem que a Funai
deve ser extinta, porque a maior parte do seu orça
mento é usado na atividade-meio, 30% são gastos
para retirar garimpeiros da área ianomâmi, 10% em
aviões e apenas 1% é gasto na atividade-fim. Isso
tudo é verdade, e V. Sª sabe disso. Mas" é preciso
encarar essa realidade de frente, e V. Sª tem essa
oportunidade, podendo marcar a sua passagem pela
Funai, olhando todos os aspectos, dos dois lados.

Quero dizer que estaremos aqui nos próximos
quatro anos imbuídos do desejo de ajudar, muitas
vezes com a crítica construtiva. É preciso, realmen
te, Sr. Presidente, dar segurança aos índios, desen
volver atividades de saúde, de educação específica
nas reservas, de agropecuária, de produção, enfim,
atividades que garantam aos índios condições de
utilizar os escassos recursos naturais, protegendo o
meio ambiente. Precisamos de medidas que visem
coibir a exploração predatória e ilegal de recursos
naturais, mas não podemos tapar o sol com a penei
ra, como fazemos muitas vezes.

Na Amazônia, onde está a maioria das co
munidades indígenas, vivem 17 milhões de brasi
leiros. Por isso, também é necessário buscar alter
nativas econômicas para aquela região, a fim de
remover as principais ameaças às comunidades
indfgenas.

Por isso, até em forma de desabafo, quero di
zer que este dia não ~ em vão. Este dia bem como
outros tantos avanços conquistados por esta Casa
devem continuar. Digo isso com uma responsabilida
de muito grande, pois creio ser o Deputado que veio
a esta Casa com o maior número de votos das co
munidades indígenas, apesar de ser branco. Tere
mos em breve, nesta Casa, um índio lutando, falan
do em nome desses 326 mil brasileiros, porque mui
tos deles - e lá no meu Estado não é diferente 
buscam a participação política e econômica, a inte-
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gração social e, acima de tudo, um melhor amanhã direitos foram usurpados em vários países: no Brasil,
para os seus filhos. recentemente, na Revolução de 64. Falamos do di-

Concluindo, cheguei hoje à escola do meu pe- reito à vida, à propriedade, direitos que precisam ser
quenino filho, Gabriel, de dois anos, e o vi pintado de garantidos também às minorias. Esta Casa tem o
índio com uma pena na cabeça. Ele não conhece papel de assegurar a pluralidade democrática às mí-
nada da realidade brasileira - queira Deus que co- norias. Quando avançamos do art. 52 da Constitui-
nheça amanhã. Quando vi aqueles pequenos índios ção, que fala dos direitos individuais, para o art. 6Q

,

que estão neste plenário,.aqüêfes jovens brasill;~iros, que fala dos direitos sociais, é que vemos o quão
lembrei-me de que precisamos lutar para que o ama- pouco fizemos.
nhã deles seja melhor do que o presente destes que Muitos alertaram para o fato de que não basta-
aqui estão representando as suas comunidades. va demarcar, era preciso avançar no sentido de ga-

Muito obrigado. (Palmas.) ralltir os! direitos sociais, que são assegurados para
O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante) - a maiori~ dos brasileiros, muito menos para minorias

Concedo a palavra ao Deputado Fernando Coruja, como a.eomunjdade indígena.
do Partido Democrático Trabalhista. Saúde, educação, proteção à maternidade, aos

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem deamparados e à infância são direitos que precisa-
revisão do orador.) - Saúdo o Sr. Deputado Aloizio mos asse,9urar. Esta Casa alocar recursos para
Mercadante,ao mesmo tempo em que cumprimento esse fim. E dessa maneira que o Governo poderá fa-
S. Exll, em nome do meu partido, pela iniciativa des- zer a (zlistribuição de renda e garantir às minorias
ta sessão. Cumprimento também o Presidente da uma melhor qualidade de vida. Por isso o nosso de-
FUNAI e os Parlamentos presentes, outras lideran- safio de resgatar a ccredibilidade da Funai, tão
ças, a comunidade indígina e pessoas que presti- achincalhadat com certa razão.
giam esta sessão. Agradeço ao meu partido a opor- Em todos esses anos de existência, a Funai
tunidade de representá-Io(nesta importante homena- não conseguiu implementar uma política que fosse
gemo Lembramos a todos que foi Getúlio Vargas aplaudida por esta Nação. E comemoramos mais um
qeum criou esta data, por meio de decreto. Dia do íljldio.

Um dos grandes baluartes do nosso partido, o Quero, portanto, em nome do meu partido, ren-
Senador Darci Ribeiro, citado pelo colega João der nossas homenagens à comunidade indígena.
Grandão, muito tempo dedicou-se à causa indígena. Talvez a história não tenha sido escrita pelos vence-
Hoje o PDT fez sua convencção nacional, e no dire- dores., Talves os vencedores estejam aqui, os que
tório nacional do partido estava a figura, sempre bri- reistiiram e estão resistindo ao imenso poer de uma
Ihante, do índio Juruna. Hoje foi ele nomeado mem- sociedàde que impõe valores hegemônicos, mas
bro do diretório nacional do partido. não conseguiu destruir a tenacidade, a força da Ima

Juruna foi o primeiro Parlamentar indígina a do País, a força da raiz deste Brasil, que são vocês,
chegar ao Congresso Nacional. Conta-se a história, homenageados.
largamente conhecida - e até hilária -, do Juruna Recebam os nossos cumprimentos. (Palmas.)
carregando seu gravador, exatamente por que des-
confiava da palavra do Governo, ou dos brancos que O SR. PRESIDENTE (Aloisio .Mercadante) -
falavam em seu nome. agradeço ao Deputado Fernando Coruja, represne-

O Presidente da Funai, Márcio Lacerda, assu- tênte do Partido Democrático Trabalhista.
miu há dois meses um órgão que talvez seja o mais O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante) -
criticado neste País, e tem sua razão de ser. Por Senhores, ao encerrar esta homenagem, gostaria de
que a Funai, de tantas instituições que temos no ler um pequeno trecho da célebre Carta de Pero Vaz
Brasil, é uma das mais criticadas? Certamente não de Caminha, primeiro intelectual que veio para o
pelas pessoas que a diirigiram, pois por ela passa- Brasil representando o Rei Dom Manuel, de Portu-
ram personalidades importantes, mas pelo descaso gal, nos primeiros navios que aqui chegaram, no iní-
que o País tem com a nação indígina. cio da nossa colonização, em que comunica ao Rei

Falamos de direitos individuais, de direitos o achamento da "terra nova", que, depois, se cha-
que, em tese, são g~rantidos há muitos e muitos. maria Brasil. Pero Vaz de Caminha descreve com
Acredito que desde a revolução burguesa, a Revolu- minúcias os nativos:
ção Francesa, os direitos individuais estão inseridos Mancebos e de bons corpos, a feição deles é se-
nas constituições. Houve momentos em que esses rem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos
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e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhu
ma cobertura. Nem estimam nenhuma coisa cobrir
nem mostrar suas vergonhas; e estão acerca disso
com tanta inocência como têm em mostrar o rosto.

Hoje, quando a Câmara dos Deputados come
mora o Dia Nacional do índio, é bem outro o aspecto
do nosso silvícola, como a nos atestar, com o abati
mento do próprio corpo, as precárias condições em
que vive, depois de cinco séculos de exploração, de
discriminação, de abandono e de descaracterização
cultural.

Fruto do desrespeito com que a tratamos, a po
pulação indígena brasileira à época do Descobri
mento somava de um milhão a cinco milhões de indi
víduos e não passa agora de 350 mil índios, ou
0,22% do total de brasileiros. Antes, contavam-se
nada menos do que 1.400 tribos, em que se falavam
1.300 línguas diferentes; hoje, restam apenas 215
etnias e não mais do que 170 línguas, muitas delas
à beira da extinção, pois que faladas por meia dúzia
de sobreviventes. Não bastasse o verdadeiro geno
cídio que dizimou esses povos, a perda cultural foi
profunda e irrecuperável, não só no terreno lingüísti
co, mas no âmbito da antropologia, da sociologia e
das crenças religiosas.

Ainda que, embora empreendido com boas in
tenções, o esforço em busca da civilização e da acul
turação dos índios brasileiros provou-se completamen
te equivocado, porque os anulou como pessoas e os
descaracterizou como grupos sociais. Forçar os aborí
gines a se comportar como os colonizadores, a se ves
tir como os brancos e a professar nossas religiões é,
sobretudo, uma violência, uma afronta aos valores cul
turais a que devemos atenção e respeito. Essa a lição
que nos deixaram brasileiros ilustres como o Marechal
Rondon, os irmãos Villas Boas e o Senador Darcy Ri
beiro, cujo devotamento à causa ind,gena ainda hoje
nos comove. A eles, a homenagem de qUé" são mere
cedores pelo emocionante exemplo de amor ao pró
ximo e de solidariedade humana.

Nem tudo, porém, é desânimo e tristeza no
Dia Nacional do índio. Compete-nos, por dever de
justiça, enaltecer os substanciosos avanços regis
trados a partir de 1988, quando, pela primeira vez,
dedicou-se um capítulo da Constituiç~o Federal
aos povos indígenas. Nele reconhecem~s'~-aQs ín
dios sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, e os direitos originários sobre
as terras que tradicionalmente ocupam. Em 1996',
o Programa Nacional de Direitos Humanos propôs
meios para a redução ,dos atos de violência, intole
rância e discriminação', contra os silvícolas. Atual-

mente, tramita nesta Casa projeto de lei que visa a
criar um novo Estatuto das Sociedades Indígenas,
com o que aperfeiçoaremos e consolidaremos os di
reitos que se devem aos primeiros habitantes do ter
ritório brasileiro.

Este o sentimento com que a Câmara dos De
putados comemora o Dia Nacional do índio. Se hoje
nos penitenciamos pelos erros históricos cometidos,
temos a consciência de que passamos a fazer justi
ça a esses homens e mulheres que nos ilustram
como nação e nos engrandecem como povo. Porque
para cá vieram há milhares de anos, são eles os ver
dadeiros descobridores do Brasil.

Pero Vaz de Caminha, quando aqui chegou,
teve de fazer uma escolha: ou ficava com os índios,
os nativos que aqui viviam, ou continuava com o Rei,
a quem representava. Como intelectual, fez a esco
lha de ficar com o Rei, com Portugal, com o proces
so de mercantilização e colonização do Brasil.

Assim como Pero Vaz de Caminha, cada ho
mem culto e letrado deste País tem de escolher,
neste momento da história do Brasil, -se está ou não
com as comunidades indígenas, os primeiros habi
tantes deste País, na defesa da demarcação das
suas terras, na definição de uma política de saúde e
de educação para suas comunidades, na reestrutu
ração completa da FUNAI e na luta por mais recur
sos e direitos.

O Líder do Governo afirmou hoje que até ju
nho, portanto, nos próximos dois meses, votaremos
o Estatuto das Sociedades Indígenas,-projeto que
apresentei há oito anos e pelo qual faço questão de
lutar a cada dia nesta Casa, para que seja votado no
prazo estabelecido pelo Governo.

Esperamos bastante; as comunidades indíge
nas esperam há 500 anos. O novo Estatuto pode vir
a ser mais um passo no resgate dessa dívida imen
sa; histórica e irreparável que o País tem com os po
vos indígenas, que resistiram e hoje se expressam
neste Plenário.

Vivam os índios! Viva o Dia Nacional do índio!
Agradeço a todos a presença. (Muito bem!)
VIII- ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante)-

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
Lembrando, que amanhã, às 10 horas, haverá ses
são solene, em homenagem a Brasília, pela passa
gem do seu aniversário.

O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante) 
Encerro a sessão, designando para amanhã terça
feira, dia 20, às 14 horas, a seguinte
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ORDEM DO DIA
(Às 16 horas)

MATÉRIA SOBRE A MESA

I • Requerimento, do Senhor Inácio Arruda
nos termos dos artigos 38 e 117, , do Regimento
Interno, solicitando a instituição de Comissão
Externa para averiguar a evolução das dívidas
estaduais e municipais.

li • Requerimento, do Senhor Fernando
Gabeira, nos termos dos artigos ~8 e 117, I do
Regimento Interno, solicitando a instituição de
Comissão Externa para fiscalizar os exercícios de
emergência na Usina Nuclear Angra 11.

111 • Requerimento, do Senhor Alberto Mourão,
nos termos dos artigos 38 e 117, I do Regimento
Interno, solicitando a instituição {je Comissão
Externa com a finalidade de promov~r estudos e
ações relativas à Segurança Pública.

I
IV - Requerimento, da Comissão de Economia,

Indústria e Comércio, nos termos dos artigos 38 e
117, I do Regimento Interno, solicitando a
instituição de ·Comissão Exteroa para participar
de debate com representàntes do setor
exportador do Rio Grande do Sul, nos dias 29 e
30 de abril.

V - Requerimento, da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, nos termos dos artigos 38 e
117, I do Regimento Interno, solicitando a
instituição de Comissão Externa para
acompanhar Seminário promovido pela Câmara
de Vereadores e Fundação Petrolina 2.000.

VI • Requerimento, da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, nos termos dos artigos 38 e
117, I do Regimento Interno, solicitando a
instituição de Comissão .J=xterna ... para
acompanhar evento do setor exportador, no
Estado de São Paulo, dias 26 e 27 de abril.

VII - Requerimento, da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, nos termos dos artigos 38 e
117, I do Regimento Interno, solicitando a
instituição de Comissão Externa para
acompanhar o World Economic Forum, de 5 a 7
de maio, em Santiago do Chile

VllI - Requerimento, do Senho,r Olímpio Pires e
outros, nos termos do artigo 38 do Regimento

Interno, solicitando a criação de Comissão
Externa, destinada a representar a Câmara dos
Deputados no Ato Público comemorativo ao
aniversário da morte do herói nacional Joaquim
José da Silva Xavier, O Tiradentes, a realizar-se
no próximo dia 21 de abri!, na cidade de Ouro
Preto.

IX - Requerimento, dos Senhores Líderes, com
base nos artigos 33 e 38 do Regimento Interno,
solicitando a criação de Comissão Externa, para
averiguar as conseqüências para a estatal dos
atos do Poder Executivo relacionados com as
mudanças no Conselho Administrativo e nos
estatutos da Petrobrás, com a venda de suas
ações, inclusive para pessoas físicas e jurídicas
estrangeiras, com a privatização de suas
refinarias, dutos e terminais, com a redução de
seu tamanho e com as medidas que possam
significar ameaça à manutenção da Petrobrás.

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LEI N° 610-A, DE 1995

(DO SR. HUMBERTO COSTA)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei n° 610, de 1995, que dispõe sobre a proteção
de testemunha de crime e dá outras providências.
Pendente de pareceres das Comissões: de
Seguridade Social e Familia; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação.

Tendo apensados os de nOs: 1.348/95,
3.599/97 e 4.264/98.

ORDINÁRIA

Discussao

2
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 95-A, DE 1996

(DO SR. ALDO REBELO)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resoluçãó n° 95, de 1996, que cria o Grupo
Parlamentar Brasil-Vietnã; tendo parecer da Mesa,
pela aprovação (Relator: Sr. Ronaldo Perim).
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

1- Emendas

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas
(Art. 216, § 1° do Regimento Interno)

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 1199 (ALDO REBELO) - que altera a
denominação da Comissão de Agricultura e
Política Rural.

DECURSO: 4° DIA 
ÚLTIMO DIA: 22-04-99

N° 2199 (LUIZA ERUNDINA) - --q'ue altera o art. 252
do Regimento Interno ,da Câmara dos
D-eputados, dispondo sobre a tramitação de
projeto de lei de iniciativa popular.

DECURSO: 3° DIA .'
ÚLTIMO DIA: 23-04-99

N° 6/99 (GLYCON TERRA PINTO) - que altera o § 1°
do art. 79 do Regimento Interno.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

11 - Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO· ART. 24, "

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 58,§1°

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58,§3°
combinado com ART.132,§2°

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRARIOS (Art, 133)

PROJETO DE LEI:

N° 3.789/97 (WERNER WANDERER) 
Dispõe sobre os anúncios relativos à
oferta de emprego.

OBSERVAÇÃO: Desarquivado pelo art. 105.
DECURSO: 1° DIA
-ÚL+IMQ-9JA~-2f-04-99

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO. ART 54

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS, vERMOS
DO ART. 144)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1° INTERPOSiÇÃO DE
RECURSO: ART 58, § 3° combinado com
ART. 132, § 2°

2.1 PELA INCOSTITUCIONALlDADE E/OU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI:

N° 2.766192 (SENADO FEDERAL) - Determina a
indisponibilidade dos bens da vítima de
seqüestro e de extorsão mediante seqüestro,
os de seu cônjuge e de seus parentes, e dá
outras providências.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA:'27-04-99

3. CeNTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE· ART. 164, § 1°

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO, APÓS OUVIDA A CCJH,
NOS

TERMOS DO ART. 164, § 2° e § 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE

RECURSO: ART. 164, § 2°

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 3199 (FRANCO MONTORO e OUTROS) - Institui
o Grupo Parlamentar Brasil-Canadá e dá
outras providências,

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 1/99 (Dr. HÉLIO) - Susta a Resolução n° 42, de
1998, do Conselho Nacional de Trânsito -
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CONTRAN, que regulamenta o artigo 112 da
Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 
Código de Trânsito Brasileiro.

(FACE A APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI N°
4.886/99).

. DECURSO: 1° DIA
ÚLT-IMO DIA: 27-04-99

PROJETO DE LEI:

N° 145/99 (íRIS SIMÕES) - Institui o Dia do
Engenheiro de Segurança do trabalho.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR,'" nos
termos do artigo 137; § 1° do RI. Prazo para
apresentação de recurso artigo 137, § 2° (05
sessões). A seguinte proposição:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE:

N° 2/99 (GERALDO MAGELA) - Propõe que a
Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle realize ato de fiscalização do Contrato
nO 02/99, celebrado entre a Fundação
Educacional do Distrito Federal e o Centro
Educacional Caiçaras nos autos do Processo
n° 082.00162/99, cujo extrato foi publicado no
Diário, Oficial do Distrito Federal de 18 de
fevereiro de 1999, pág. 03.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO:

N° 6199 (JOSÉ CHAVES) - Solicita seja convocado o
Sr. Presidente da Companhia Hidroelétrica do
São Francisco - CHESF, a fim de prestar
esclarecimentos sobre o processo de
privatização da estatal

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO:

N° 290/99 (WAGNER SALUSTIANO) - Solicita
informações ao Sr. Comandante Geral da
Polícia Militar do Estado de São Paulo sobre
processo cujo objetivo é anular promoções de
oficiais.

DECURSO: 1° DIA

ÚLTIMO DIA: 27-04-99

PROJETOS DE LEI:

N° 119199 (POMPEO DE MATTOS) - Autoriza o uso
de Títulos Federais para pagamentos de
dívidas de Estados e Municípios.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

N° 123199 (JOÃO ALBERTO FRAGA SILVA) - Cria
o Fundo Nacional de Segurança Pública 
FUNSEP e dá outras providências.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

N° 175199 (VALDECI OLIVEIRA) -Determina que a
escolha de diretores e vice-diretores das
escolas técnicas e agrotécnicas federais e dos
centros federais de educação tecnológica seja
feita através de eleição direta.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

N° 199199 (JAQUES WAGNER) - Cria o Conselho
Nacional do Petróleo - CNP, para assessorar o
Congresso Nacional na regulamentação e
fiscalização do monopólio estatal do petróleo.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

N° 215/99 (RICARDO FERFtAÇO) - Regulamenta a
transferência de cotas orçamentárias aos
Poderes Legislativo, Judiciário e ao Ministério
Público.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

N° 222199 (POMPEO DE MAnOS) - Autoriza o uso
de Títulos Federais para pagamentos de
dívidas de Estados e Municípios.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04"..99

N° 225199 (BISPO RODRIGUES) - Dispõe sobre o
número máximo de Ministérios.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99
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RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

• Abril de 1999 •

20 3a·feira 15:00 Paulo Rocha
15:25 Bispo Wanderval

22 SI·feira 15:00 Bonifácio de Andrada
15:25 Paulo Marinho

23 6a·feira 10:00 Clementino Coelho
10:25 Átila Lins
10:50 Sérgio Carvalho
11 :15 Jaime Martins
11 :40 Pedro Celso
12:05 Wellington Dias
12:30 Carlos Dunga
12:55 Mário Negromonte
13:20 Geraldo Magela

26 2a·feira 15:00 Osvaldo Sobrinho
15:25 Lincoln Portela
15:50 Nilton Capixasa
16:15 Max Mauro

27

28

29

30

16:40 Regis Cavalcante
17:05 Evilásio Farias
17:30 Vicente Capropreso
17:55 Luiz Piauhylino
18:20 Nair Xavier Lobo

31·feira 15:00 Rafael Guerra
15:25 Pedro Eugênio

4a·feira 15:00 Renato Vianna
15:25 Eliseu Resende

Sa-feira 15:00 Airton Dipp
15:25 Ricardo Ferraço

SI·feira 10:00 Deusdeth Pantoja
10:25 Nelson Trad
10:50 Waldemir Moka
11:15 Dr. Rosinha
11 :40 Angela Guadagnin
12:05 Saulo Pedrosa
12:30 Pastor Reginaldo de Jesus
12:55 Magno Malta
13:20 Antônio Carlos Biscaia

I • COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DEEMENDAS.

Decurso; 5° dia
Último dia: 20/04/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1° clc art. 166)

A • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

PROJETO DE LEI N° 3.184-Al97 - do Sr. Ubiratan Aguiar·
que "altera o art. 15 da Lei na 9.424, de 24 de dezembro de
1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desen-

. volvimento de Ensino Fundamental e de Valoriiação do
Magistério"..
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.

Decurso: 3° dia
Último dia: 23/04/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1° clc art.166)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Jurldicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 1.224/95 - do Sr. João Cóser - que
"inclui entre as contravenções penais a discriminação con
sistente na exigência de "boa aparência", parafim de recru
tamento e seleção de pessoal".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA

PROJETO DE LEI N° 2.805/97 • dos Srs. José Genoino e
Aloysio Nunes Ferreira - que "estabelece novas formas so
bre reconhecimento de firmas e autenticação de documen
tos, alterando dispositivos da Lei nO 3.071, de 10 de janeiro
de 1916 - Código Civil, da Lei nO 5.869, de 11

d
de janeiro de

1973 - Código de Processo Civil, da Lei nO 6. 15, de 31 de
dezembro de 1973 - LRP e Lei nO 8.213, de 24 de julho de
1991 - Plano de Beneficios da Previdência Social".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM

PREOJETO DE LEI N° 2.927/97 - do Sr. Ricardo Izar - que
"condena ao pagamento de honorários advocatícios a parte
vencida que impetrou recurso protelatório".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

PROJETO DE LEI N° 2.990/97 - do Sr. Ursicino Queiroz 
que "altera a redação do art. 13 e revoga o art. 14 da Lei nO
5.700, de 10 de setembro de 1971, que 'dispõe sobre a for
ma e apresentação dos Símbolos Nacionais, e dá outras
providências', determinando o hasteamento diário da Ban
deira Nacional em todos os prédios públicos".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA

B • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,t)

PROJETO DE LEI N° 2.704-B/97 • do Sr. Hugo Biehl • que
"determina a disponibilização pelo Departamento de Im
prensa Nacional. para fins de consulta, do Diário Oficial da
União na Rede de Comunicação INTERNET".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
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PROJETO DE LEI N° 2.758-AJ97 - do Sr. Pedro Wílson 
que "dá nova redação ao § 3°, do art. 26, da Lei nO 9.394,
de 20 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI N° 2.984/97 - do Sr. Airton Dipp - que
"altera o art. 132 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990
Estatuto da Criança e do Adolescente, permitindo a recon
dução de Conselheiros Tutelares, sem restrições".
RELATOR: Deputado CAIO RIELA

PROJETO DE LEI N° 3.023-B/97 - do Sr. Luciano Pizzatto 
que "dispõe sobre edificações que projetam cone de som
bra em áreas litorâneas de interesse público".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

PROJETO DE LEI N° 3.220-B/97 - do Sr. Betinho Rosa'do 
que " dá nova redação ao "caput" dó art. 2° e acrescenta
parágrafo ao art. 7° da Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de
1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desen
volvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROJETO DE LEI N° 3.361-AJ97 - do Sr. Fernando Zuppo 
que "acrescenta parágrafo ao art. 15 da Lei nO 8.666, de 21
de junho de 1993, visando a introduzir, dentre as normas
de licitação para aquisição de veículos automotores terres
tres, pela Administração Pública, o critério de preferência
pelos movidos a álcool".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR

Decurso: 2° dia
Último dia,: 26/04/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1° clc art. 166)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 3.531/97 - do Sr. Airton Dipp - que
"dá nova redação ao § 2° do art. 1° da Lei nO 7.433, de 18
de dezembro de 1985, que dispõe sobre os requisitos para
a lavratura de escrituras públicas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI N° 3.838/97 - do Sr. Ricardo Barros 
que "altera os arts. 56 e 58 da Lei nO 6.015, de 31 de de
zembro de 1973 - Lei de Registros Públicos".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI N° 3.881/97 - do Sr. Roberto Pessoa 
que "altera o § 1° do art. 236 do CódigO de Processo Civil 
Lei nO 5.869, de 11.01.73".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI N° 3.883/97 - do Sr. Roberto Jefferson -

que "dispõe sobre' a atuação de advogado 9urante depoi
mento perante Comissão Parlamentar de Inquérito".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N° 4.149/98 - do Sr. Cunha Bueno - que
"dispõe sobre concurso para propor alteração do brasão
das Armas Nacionais".;
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA

PROJETO DE LEI N° 4.348/98 - do Sr. lbrahim Abi-Ackel 
que "altera dispositivos da Lei nO 9.099, de 26 de setembro
de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais, e dá outras providências". (Apensado o PL N°
174/99).
RELATOR: Deputado GERSON PERES

PROJETO DE LEI N° 4.728/98 - do Sr. José Machado - que
"acrescenta parágrafo ao art. 37 da Lei nO 8.245 de 18 de
outubro de 1991".
RELATOR: Deputado MARCOS ROUM

PROJETO DE LEI N° 4.734/98 - do Sr. Paulo Lima - que
"dispõe sobre a informatização, no âmbito da Lei nO 6.015,
de 31 de dezembro de 1973 - Lei de Registros Públicos 
da escrituração cartorária através de discos ópticos e opto
magnéticos ou em outros meios reconhecidos como legais,
sem prejuízo dos mét9dos atualmente empregados".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

B • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

PROJETO DE LEI N° 1.620/96 - do Sr. Paes Landim - que
"altera a Lei nO 6.088, de 16 de julho de -1974, que "dispõe
sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco - CODEVASF - e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO

PROJETO DE LEI N° 3.954-AJ97 - do Sr. Ricardo Izar 
que "renova as Leis Delegadas nO 4 e nO ei, ambas de 26 de
setembro de 1962".
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIHA

PROJETO DE LEI N° 4.129/98 - da Sra. Maria Elvira - que
"determina a idade mínima para os candidatos à habilitação
como condutores de veículos automotores". (Apensados os
PLs N°s 4.072/98 e nO 4.135/98)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PROJETO DE LEI N° 4.354-AJ98 - do Sr. Antônio Carlos
Pannunzio - que "altera o art. 105 da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código Nacional de Trân
sito". (Apensados os PLs N°s 4.441/98 e 4.556/98)
RELATOR: Deputado ARY KARA
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Decurso: 20 dia
Último dia: 26/04/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 69/99 - do Sr. Philemon Rodrigues 
que "acrescenta artigo à Lei nO 7.210, de 11 de julho de
1984 - Lei de Execuções Penais, facultando ao preso o
cumprimento da pena em estabelecimento que menciona".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA '

PROJETO DE LEI N° 79/99 - do Sr. Enio Bacci - que "modi
fica o art. 1° e o § 1° do art. 2° da Lei nO 9.504, de 30 de se
tembro de 1997, que estabelece normas para as efeições e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES

PROJETO DE LEI N° 81/99 - do Sr. Enio Bacci - que "altera
dispositivos da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Cá- ,
digo de Processo Civil e dá 'outras providências".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI N° 95/99 - DO Sr. Ricardo Izar - que "al
tera a Lei nO 4.591, de'16 de dezembro de 1964 - L~i de
Condomínio em Edificações e Incorporações Imobíli$rias -
nos artigos que menciona". '
RELATOR: Deputado JOSÉ ~OBERTO BATOcHIO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 20 dia
Último dia: 26/04/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°, ele art. 166)

PROJETO DE LEI N° 2.864/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a assistência gratuita aos filhos e dependen
tes dos trabalhadores urbanos e rurais desde o nasci
mento até sei!? anos de idade, em creches e pré-esco
la." (Apensado o PL nO 3050/97 )
RELATQR:, Deputado ADEMIR LUCAS

Decurso: 10 dia
Último dia: 27/04/99

Projetos de Lei ( art. 119, I e § 1°, elc art. 166)

PROJETO DE LEI N° 3.805/97 - do Sr. Marçal Filho - que
"altera o art. 4° da Lei nO 4.324, de 14 de abril de 1964, que
institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Odontologia, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 01/99 - do Sr. Silas Brasileiro - que
"modifica o artigo 6° da Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de
1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desen
volvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério". ,-
RELATOR: Deputado JOSÉ MELO

PROJETO DE LEI N° 04/99 - do Sr. Silas Brasileiro - que
"estabelece penalidades pelo uso de telefone celular em
teatros, cinemas e auditórios".
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 23/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"dispõe sobre a matrícula de crianças.de seis anos de ida
de no ensino fundamental".
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

. PROJETO DE LEI N° 25/99 - do Sr. Paulo Uma - que "mo
difica a Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execu
ção Penal) para instituir o ensino médio nas penitenciárias."
RELATOR: D'e~utado WALFRIDO MARES GUIA

PROJETO DE LEI N° 57-A/99 - do Sr. Odelmo Leão - que
"denomina 'Aeroporto Internacional de Uberlãndia - Ten.
Cel. Aviador César Bombonato' o aeropor:to da Cidade de
Uberlãndia, Estado de Minas Gerais".

, RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI N° 128/99 - do Alberto Fraga,- que "insti
tui o Sistema de Bolsa de Estudo para os policiais federais,
policiais civis e militares do Distrito Federal, os bombeiros
militares do Distrito Federal e os militares 'federais".
RELATOR: De~utado WALFRIDq MARES GUIA

PROJETO DE LEI N° 157/99 -do Sr. Simão Sessim - que
"dispõe sobre a divulgação dal:i vagas disponíveis para ma
trícula pelos estabelecimentos públicos de ensino'"
RELATOR: Deputado OSVALDO SOBRINHO

PROJETO DE LEI N° 117/99 - do Sr. Silas Brasileiro - que
"altera a Lei nO 9.093, de 12 de setembro de 1995, 'que dis
põe sobre feriadoslll

•

RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 231/99 - do Sr. Rubens Bueno - que
"acrescenta dispositivo ao art. 4° da Lei nO 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional".
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
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COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AVI S OS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2° dia
Último dia: 26/04/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°, clc art.166)

A • Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54, 11):

PROJETO DE LEI N° 6-. 129-B/90: - do Senado Federal
(PLS nO 123/89) - que "estabelece diretriz~s para uma Polí
tica Nacional de Habitação Rural e dá outras providências".
(Apensados os PLs nOs 4.498/89, 240/91, 1.917/91,
2021/91, 3.011/92 e 4.026/93), I

RELATOR: Deputado EVILÀSIO FARIAS

PROJETO DE LEI N° 661-A/95 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a atualização das apósentadorias e pensões
pagas pela Previdência Social aos seus segurados e, pela
União, aos seus inativos e pensionistas".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N° 3.418-A/97 - do Sr. Júlio Redecker
que "altera os arts. 464 e 465 do Decreto-Lei nO 5.452, de
1° de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT, dispondo sobre o pagamento de salário mediante de
pósito bancário".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

B • Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 853/95 - do Sr. Paulo Paim - que "dis
põe sobre a obrigatoriedade de publicação mensal de qua
dro demonstrativo da destinação dada aos valores arreca
dados pelos concursos de prognósticos patrocinados pelo
Governo Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

PROJETO DE LEI N° 1.001/95 - do Sr. Pedro Valadares 
que "inclui gastos pessoais com educação, saúde e pr~vi

dência como despesas a serem abatidas no cálculo do Im
posto de Renda a pagar de pessoas físicas". (Apensados
os PLs nOs 2.459/96,2.191/96,4.113/98,74/99,4.133/98,
4.541/98,4.592/98,4.629/98)
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N° 3.657/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre o controle e a transparência da arrecadação
e destino da Contribuição Provisória sobre a Movimentação
Financeira - CPMF e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

PROJETO DE LEI N° 3.712-A/97 - do Sr. Júlio Redecker 
que "reduz a alíquota do Imposto sobre Produtos Industria
lizados (IPI) incidente sobre artigos de viagem, bolsas e ar
tefatos semelhantes".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJE"TO OE LEI N° 3/99.- do Sr. Sílas BJasileiro - que
"concede isénção do imposto sobre produtos industrializa
dos (IPI) na aquisição de caminhões por transportador au
tônomo de carga". (Apensado o PL nO 51/99)
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

PROJETO DE LEI N° 54/99 - do Sr. Professor Luizinho 
que "dispõe sobre o recebimento de dotações governamen
tais por entidades intermunicipais, sem fins lucrativos".
RELATOR: Deputado DEUSDETH PANTOJA

PROJETO DE LEI N°-55/99 - do Sr. Nelson Marchezan 
que "dá nova redação às alíneas "c" e "d" do § 1° do art. 4°
da Lei nO 5.768, de 20 de dezembro de 1971, modificada
pela Lei na 5.864, de 12 de dezembro de 1972".
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY

PROJETO DE LEI N° 131/99 - do Sr. Enio Bacci - que "dis
põe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industriali
zados (IPI) na aquisição de automóveis para os Oficiais de
Justiça e dá outras providências". RELATOR: Deputado
GERMANO RIGOTTO

PROJETO DE LEI N° 207/99 - do Sr. Alberto Fraga - que
"estabelece as condições de quitação do financiamento da
casa própria ao término do contrato".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3° dia
Último dia: 23/04/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1° I clc art.166)

PROJETO DE LEI N° 1.827-B/96 - do Sr. Inácio ArrUda 
que "regulamenta os serviços de distribuição de gáj:; com·
bustível canalizado na forma dada ao parágrafo 2° do artigo
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25 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nO
5, de 1995."
RELATOR: Deputado B. SÁ

PROJETO DE LEI N° 2.147/96 - do Sr. Luciano Pizzatto 
que "dispõe sobre a comercialização de gás liquefeito de
petróleo em botijões, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO FEIJÃO

PROJETO DE LEI N° 4.739/98 - do Sr. Cunha Bueno - que
"cria o Selo Verde para os veículos automotores movidos a
álcool."
RELATOR: Deputado JUQUINHA

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 236/99 - do Sr. Airton Dipp - que
"acrescenta o § 6° ao artigo 7° da Lei nO 8.631, de 04 de
março de 1993."
RELATOR: Deputado ALCESTE ALMEIDA

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECeJ3IMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1° dia
Último dia: 27/04/99

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1° c/c art. 166)

PROJETO DE LEI N~ 4.565/94 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a. concessão de adicional de insalubridade e
ape~ehtador-ia- especiárBos trabalhadores em empresas
metalúrgicas, de mecânica, de materiais elétricos, de recu
peração de veículos e de máquinas agrícolas".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI W 4.567-A/94 - do Sr. Paulo Paim - que
"impõe ao empregador o adiantamento das despesas do
empregado com médíco anestesista".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

PROJETO DE LEI N° 4.573/94 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre aposentadoria especial de barbeiro e
cabelereiro."
RELATOR: DeputadoARNÁLDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI N° 4.710-A/94 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispãe\sobre a profissão de Técnico de Operação em Pro
cessam~nto, Utilidades e Transferência de Estocagem em

plantas de extração e refino de petróleo, petrotjuimica e
química, regula seu exercício, concede aposentadoria es
pecial e dá outras providências".
RB:A-T-8R: Deputado SÉRGIO DE CARVALHO

PROJETO DE LEI N° 02/95 - do Sr. Paulo Paim - que "dis
põe sobre salário-família e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI N° 2.713/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"protege, na forma da lei, o doador de órgãos e o trabalha
dor submetido a transplante de órgãos".
RELATORA: Deputada TETE BEZERRA

PROJETO.DE LEI N° 3.658/97 • do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre o destino dos recursos financeiros arrecada
dos pelo Tesouro Nacional provenientes das contas inati
vas do sistema bancário brasileiro".
RELATOR: Deputado BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI N° 3.910/97 • do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobJ;e a ação da União no incentivo à pesquisa de
doenças etna-raciais e a programas de educação e saúde
a elas relativos".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 4.024/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a aposentadoria por invalidez".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES

PROJETO DE LEI W 4.025/97 - do Sr. Paulo Paim - que
·...altera o art. 74 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

PROJETO DE LEI N° 4.026/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera o art. 29 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI

PROJETO DE LEI N° 4.027/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre os cálculos de salário-de-beneflcio para a
concessão da renda inicial e para os reajustes periódicos, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI N° 4.029/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera o dispositivo do art. 18 da Lei nO 8.213, de 24 de ju
lho de 1991', é dá outras providências".
RELATORA: Deputada ÂNGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N° 4.030/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivo do art. 86 da Lei nO 8.213, de 24 de julho
de 1991, e dá outras providências (Apensado o PL N°
4.038/97)
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI

PROJETO DE LEI N° 4.031/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivo do art. 103 da Lei nO 8.213, de 24 de ju
lho de 1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ~NIO BACCI
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PROJETO DE LEI N° 4.032/97. - do Sr. Paulo Paim - que
"altera o art. 102 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABILlO

PROJETO DE LEI N° 4.033/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera o texto das Leis 8.212 e 8.213, de 24 de julho de
1"991, bem como as que se seguiram - 8.218/91 - 8.222/91
- 8.315/91 - 8.398/92 - 8.444192 - 8.490/92 - 8.540/92 
8.542192 - 8.619/93 - 8.620/93 - 8.641/93 - 8.647/93 
8.666/93 - 8.742/93 - 8.861/94 - 8.870/94 - 8.880/.94 
8.883/94 - 8.981/95 - §.032/95 - 9.063/95 - 9.065/95 
9.129/95 - 9.311/96 - 9.317196".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 4.036/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivo do art. 58 da Lei nO 8.213, de 24 de julho
de 1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AIRTON ROVEDA

PROJETO DE LEI N° 4.040/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivo do art. 69 da Lei nO 8.212, de 24 de julho
de 1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

PROJETO DE LEI NO 4.043/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivo do art. 34 da Lei nO 8.213, de 24 de julho
de 1991, e dá outras providências"..
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO

PROJETO DE LEI N° 4.645/98 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a garantia da aposentadoria especial para os
trabalhadores sujeitos a condições prejudiciais à saúde ou
à integridade física". (Apensado o PL nO 4.652/98)
RELATOR: Deputado JORGE COSTA

PROJETO DE LEI N° 4.699/98 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivos da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991
e dá outras providências".
RELATORA: Deputada TETE BEZERRA

PROúETO DE LEI N° 4.700/98 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivos da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991
e dá outra providências".
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL

PROJETO DE LEI N° 4.701/98 - do Sr. Paulo Paim - que
"institui o auxílio-educação, destinado a estimular a adoção
de menores, e altera o art. 15 da Lein° 9.424, de 24 de de
zembro de 1996, que "dispõe sobrel,o Fundo de Manuten
ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valo
rização do Magistério, na forma previsJa no art. 60, § 7° , do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá ou
tras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI N° 4.713/98 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivos da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREfIRA

PROJETO DE LEI N° 4.829/98 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre o exercício da profissão de ortoptista".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 09/99 - do Sr. Paulo Paim - que "alte
ra a Lei nO 8.009, de 29 de março de 1990, que dispõe so
bre a impenhorabilidade do bem de família".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI N° 204/99 - do Sr. Jaques Wagner - que
"altera as Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, para conceder aposentadoria especial aos trabalha
dores que exercem atividade em setores específicos de in
dústrias de petróleo e petroquímica, bem como para estipu
lar o financiamento deste benefício previdenciário".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 206/99 - do Sr. Jaques Wagner - que
"altera a redação do inciso-li-do art.-129-da-l.ei n~8.213, de
24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefí
cios da Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO

PROJETO DE LEI N° 233/99 - do Sr. Rita Camata - que
"modifica a redação dos artigos 83 e 84 da Lei nO 8.069, de
13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

Decurso: 3° dia
Último dia: 22/04/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°c/c art. 166)

PROJETO DE .LEI N° 1.281/95 - do Sr. Luciano Pizzatto 
que "cria instrumentos financeiros 'para modernização da
infra-estrutura".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI N° 1.981/96 - do Sr. Júlio Redecker 
que "altera a redação do artigo 28 da Lei nO 8.212, de 24 de
julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguri
dade Social, institui o Plano de Custeio e dá outras provi
dências". (Apensados os PLs nOs 4.035, 4.037 e 4.039 de
1997)
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI N° 3.451/97 - do Sr. Júlio Redecker 
que "acrescenta parágrafo ao art. 22 da Lei nO 8.212, de 24
de julho de 1991, para permitir a dedução, da contribuição
previdenciária, das quantias pagas pela empresa a titulo de
assistência médica a seus empregados".
RELATOR: Deputado EULER MORAES
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Projetos de Lei (art. 119, I e § 1° )

PROJETO DE LEI N° 18/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"dispÕe sobre a obrigatoriedade da realização de exames
de identificação de hemoglobinopatias nas maternidades e
estabelecimentos congêneres e dá outras providências".
(Apensado o PL nO 56/99)
RELATOR: DeputÇldo EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 52/99 - do Sr. Roberto Jefferson - que
"cria e disciplina o Pacto de Solidariedade entre as pessoas
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI

PROJETO DE LEI N° N° 60/99 - da Sra. Iara Bernardi - que
"dispõe sobre o atendimento às vítimas de violência
sexual".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

PROJETO DE LEI N° 63/99 - da Sra. Iara Bernardi - que
"dispõe sobre o pagamento de alimentospTOvis )rioo nas
ações de investigação de paternidade e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 64/99 - da Sra. Iara Bernardi - que
"estabelece admissão tácita de paternidade no caso que
menciona".
RELATOR: Deputado JORGE COSTA

PROJETO DE LEI N° 66/99 • da Sra. Iara Bernardi - que
"dispõe sobre a criação de Programa de Orientação Sexu
al, de Prevenção das DST/AIDS e do Uso Abusivo de Dro
gas e dá outras providências".
RELATOR: Deputadó IVAN PAIXÃO

PROJETO DE LEI N° 68/99 - da Sra. Iara Bernardi - que
"dispõe sobre a assistência à saúde da gestante e do nas
cituro portadores do vírus HIV". (Apensado o PL nO 109/99)
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI N° 70199 - do Sr. Airton Dipp - que "revo
ga a Lei 9.783. de 28 de janeiro de 1999".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1° dia
Último .dia: 27.04.99

Projetos de"Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 21/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"concede passe livre aos pacientes do SUS maiores de
sessenta e cinco anos com renda inferior a dois salários
minimos no sistema de transporte coletivo aéreo comercial,
para tratamento de saúde".
RELATOR: Deputado LUIZ SÉRGIO

PROJETO DE LEI N° 103/99 - da sra Maria Elvira - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de disposi
tivos que impeçam a morte de animais silvestres por atro
pelamento nas rodovias brasileiras".
RELATOR: Deputado CHIQUINHO FEITOSA

Decurso: 3° dia
Último dia: 23.04.99,

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°, ele art. 166)

PROJETO DE LEI N° 1.943~A196 - do Sr. Régis de Oliveira
- que "dispõe sobre equipamento obrigatório nos veículos
automotores de carga e coletivos". (apensados os PLs. nOs. "
3.870/97 e 4.301/98)
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO

11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 96-A/92 • ESTRUTURA DO

PODER JUDICIÁRIO

Horário: 10 boras
Local: Plenário 13, Anexo"

PAUTA N° 7/99
(AUDIÊNCIA PÚBLICA)

Convidados:
- Representantes das entidades sindicais: CGT, Social De
mocracia Sindical, Central Autônoma QOs Trabalhadores,
CUT e CONTAG; e
- Representantes das entidades empresariais: Confedera
ção Nacional da Indústria e Confederação das Associações
Comerciais do Brasil.

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)
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Decurso: 8° dia
Último dia: 28.04.99 (Decisão do Presi
dente da Câmara dos Deputados)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 96-A, DE
1992 - do Sr. Hélio Bicudo - que "introduz modificações na
estrutura do Poder Judiciário". (Apensadas as PEC's nOs
112-Al95. 127·Al95, 215-Al95, 368-Al96 e 500-Al97).
RELATOR-GERAL: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 175-A/95

REFORMA TRIBUTÁRIA

Horário: 14 horas
Local: Sala de Reunião do Espaço Cultural

PAUTA N° 9/99
Assuntos Internos.

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 30)

Decurso: 9° dia
Último dia: 28.04.99 (Decisão do Presi
dente da Câmara dos Deputados)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 175-A.
DE 1995 - do Poder Executivo (Mensagem nO 888/95) - que

"altera o Capítulo do Si~tema Tributário Nacional". (Apen
sadas as PEC's nOs. 14-Al95; 46-Al95; 47;Al95; 38-Al95;
195-Al95; 124-Al95 e 176-A/93).
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC .498-A/97

(APENSADA PEC 626/98)
MINISTÉRIO DA DEFESA

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

Decurso: 8° dia
Último dia: 23.04.99

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 498-A,
DE 1997 -.do.Sr. José Genoíno e Outros - que "altera a re
dação dos arts. 49, 84, 89, 90. 142 e 144 e suprime o art.
91 da Constituição Federal". (Apensada a PEC nO 626/98).
RELATOR: Deputado AROLOO CEDRAZ.

(Encerra-se. a sessão às 20 horas e 48 minutos.)
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ATOS DOS PRESIDENTE O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 12

, Item I, alí-
nea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de

das atribuições que lhe confere o artigo 12
, Item I, alí- 1990, resolver exonerar, de acordo com o artigo 35,

nea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35, Item I, da Lei n

Q
8.112, de 11 de dezembro de 1990,

LEOA MÉRCIA LOPE$, ponto n2 12853, do cargo de
Item I, da Lei n

2
8.112, de 11 de dezembro de 1990, Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, do Quadro Per-

CARLA BATISTA SILVA, ponto n2 12800, do cargo manente da Câmara dos Deputados, que exerce no
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE- Gabinete do Líder do Partido Democrático Trabalhista.
13, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputa-
dos, que exerce no Gabinete do Segundo-Secretá- Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. -
rio. Michel Temer, Presidente.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere' o artigo 1º,
Item I, alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de
junho de 1990, resolve exonerar, de acordo com
o artigo 35, Item I, da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, JOSAFA FRANKLlM MI
RANDA RODRIGUES, ponto n2 ,11418, do cargo
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B,
CNE-11, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Segun
do-Secretário.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Jjepufados,
no uso das atribuições que lhe conf~re o artigo
12 , Item I, alínea, a, do Ato da MesallQ 205, de
28 de junho de 1990, resolve exonerar, de acor
do com o artigo 35, Item I, d~ Lei. n:' 8.112, de 11
de dezembro de 1990, JOSE ANTONIO PEDRO
DE BASTOS, ponto n2 12533, do cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputa
dos, que exerce no Gabinete do Segundo Vice
Presidente.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Michel Temer, Presidente. '

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, Item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo
35, Item I, da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de
1990, JOSÉ BUENO LIMA, ponto nº 12342, do car
go de Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Segundo-Secretário.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I, alí
nea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n2 8:112, de 11 de dezembro de 1990,
THAís 'SPERAFICO,:",ponto n2 13.000, do cargo de As
sistente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Segundo-Secretário.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
11, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, resolve dispensar, de acordo com o artigo
35"item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de
1990, ESTEVAM DOS SANTOS SILVA, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legisla
tivo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, pon
to nº 4.111, da função comissionada de Secretário
de Comissão, FC-7, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, que exercia na Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior, da Coordenação
de Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões, a partir de 16 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I,alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 18 de mar
ço de 1999, publicado no Diário da Câmara dos De
putados de 19 subseqüente, que nomeou GERAL
DO MaTA DA ROCHA para exercer, no Gabinete do
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasilei
ro, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Ad
junto O, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados.
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Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12, item 1, alí
nea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve tomar sem efeito o Ato de 23 d~. março
de 1999, publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos de 24 subseqüente, que nomeou GERSON DA
SILVA CARDOZO para exercer, no Gabinete do Líder
do Partido Social Trabalhista, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, .CNE-15, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999.
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara. dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confêre o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 18 de
março de 1999, publicado no Diá{io da Câmara dos
Deputados de 19 subseqüente, que nomeou L1S RA
QUEL NUNES DA COSTA para exercer, no Gabine
te do Líder do Partido Popular Socialista, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 ,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do ar
tigo 92 item 11, da Lei n2 8.112, citada, CARLA BA
TISTA'SILVA para 'exercer, no Gabinete do Segun
do-Secretário, o cargo de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto B, CNE-11, do Quadro Permane~te

da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo
352 do Ato da Mesa n52 15, de 26 de maio de 1987,
combinado com o parágrafo único do artigo 152 do
Ato da Mesa n52 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 152, item I, alí
nea a, do Ato da Mesa nO 206, de 28 de junho de
1990, e o artigo 52 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 952, Item li,
da Lei nO 8.112, citada, CARLA MARIA RIBAS CLARO
para exercer, na Diretoria-Gerai, o cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
artigo 12 do Ato da Mesa n2 91, de 2 de abril de
1998, combinado com o parágrafo único do artigQ 152

do Ato da Mesa n2 1, de 24 de fevereir-o de 1999.
Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 

Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, Item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei n52 8.112, de 11 de ~e

zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
92, Item 11, da Lei n2 8.112, citada, CARLOS GENTIL
VASCONCELOS para exercer, no Gabinete do Se
gundo-Secretário, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro Permanen
te da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 12

do Ato da Mesa, n2 5, de 24 de fe\fereiro de 1999.
Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 

Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , Item
I, alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho
de 1990 e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do ~rtigo
92 Item 11, da Lei n2 8.112, citada, CIRCE VALERIO
DÁ SILVA SALUSTIANO para exercer, no Gabinete
do Presidente, o cargo de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1Q do
Ato da Mesa n2 5, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, Item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990 e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
92 Item" da Lei n2 8.112, citada, DAISE RODRI
GUES ÁLVARES para exercer, no Gabinete do Se
gundo-Secretário, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro Permanen
te da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 12

do Ato da Mesa n2 5, de 24 de fevereiro de 1999.
Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999.

Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12, Item I, alí-



o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere.o artigo.1!l, Item

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , Item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 20S, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do arti
go 92 , 'Item 11, da Lei n2 8.112, citada, ISRAEL
FERNANDO DE CARVALHO BAYMA para exercer,
no Gabinete do Líder do Partido dos /,frabalhadores,
o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criado pelo artigo 22 do Ato da Mesa n2 2, de 24 de
fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12, Item I, alí
nea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na form~ do artigo 92,

Item 11, da Lei n2 8.112, citada, HELIO ALVES
MENAGUALI para exercer, no Gabinete do Segun
do Vice-Presidente, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto O, CNE-1S, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, transformado pelo
artigo 32 do Ato da Mesa n2 1S, de 26 de maio de
1987, combinado com o parágrafo único do artigo 12

do Ato da Mesa n21, de 24 de fevereiro de 1999.
Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 

Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12, Item I, alínea
a, do Ato da Mesa n2 2OS, de 28 de junho de 1990, e o
artigo 6!l da Lei n2 8.112, de 11 de dezeti1btode 1990,
resolve nomear, na forma do artigo~, Item 11, da Lei n2

8.112, citacIa, GLAUCO MOACIR AIO para exercer, no
GabInete do Presidente, o cargo de Assistente Técni
co de Gabinete Adjunto O, CNE-1S, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 12

do Ato da Mesa n2 S, de 24 de fevereiro de 1999.
Câmara dos Deputado, 19 de abril de 1999. 

Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12, Item I, alí
nea a, do Ato da Mesa n2 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, Item 11,
da Lei nll8.112, citada, GEUSMAR GEORGE GODINHO
para exercer, no Gabinete do Segundo Vice-Presiden
te, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto
O, CNE-1S, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo artigo 32, do Ato da
Mesa n2 1S, de 26 de maio de 1987, combinado com o

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12, Item I, alí
nea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, I']a forma do artigo 92, Item 11,
da Lei n2 8.112, citada, FABIO RODRIGUESOORBA
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro; o cargo de Assessor
Técnico Adjunto O, CNE-14, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 22 do
Ato da Mesa n2 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara do~ Deputados, 19 de abril de 1999.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uSQ"
das atribuições que lhe confere o artigo 12, Item I, a1í~

nea a, do Ato da Mesa, n2 20S, de 28 de junho de"
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, Item 11,
da Lei n2 8.112, citada, FLÁVIO DE ALMEIDA SALLES
JÚNIOR para exercer, no Departaniénto de Comissõ
es, o cargo de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transformado
pelo artigo 42 do Ato da Mesa, n2 4, de 20 de fevereiro
de 1991, combinado com o artigo 3l! do Ato da Mesa
n2 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

16814 Terça-feira20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1999

nea a, do Ato da Mesa n2 20S, de 28 de junho de parágrafo único do artigo 12 do Ato da Mesa n21, de
1990, e o artigo 62·da Lei n2 8.112, de-11 de dezembro 24-00 fevereiro-de-t999.
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, Item 11, Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999.-
da Lei n2 8.112, citada, DEBORAH BURMEISTER DE Michel Temer, Presidente.
VARGAS para exercer, no Gabinete do Líder do Parti-
do Trabalhista Brasileiro, o cargo de Assistente Técni
co de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 22 do Ato
da Mesa n2 2, de 24 de março de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. ;...
Michel Temer, Presidente.



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1ll, Item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 20S, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 611 da Lei nll 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
92 , Item li, da Lei nll 8.112, citada, MARIA JOSÉ DE
MOURA SILVA para exercer, no Gabinete do Se
gundo Vice-Presidente, o cargo de Assistente Técni
co de Gabinete Adjunto D, CNE-1S, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, transformado
pelo artigo 311 do Ato da Mesa nll 1S, de 26 de maio
de 1987, combinado com o parágrafo único do artigo
1º do Ato da Mesa n1l1, de "24 de fevereirõ·de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados,.no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 111, Item I, alí
nea a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na fonna do artigo 92, Item li,
da Lei nll 8.112, citada, MARTHA JAQUELlNE REIS
MARQUES para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Popular Socialista, o cargo de Assistente Téc
nico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro Per
manente'da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato
da Mesa n2 11, de 18 de março de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 ,

Item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 20S, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 62 da Lei nll 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma
do artigo 92 , Item li, da Lei nº 8.112, citada, MONI
QUE LOPES VALENTE DE SOUZA para exercer
no Gabinete do Segundo Vice~Presidente, o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O,
CNE-1S, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados criado pelo artigo 32 do Ato da Mesa nll

1S, de 26 de maio de 1987, combinado com o pa
rágrafo único do artigo 12 do Ato da Mesa n2 1, de
24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputapos, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 111, Item I, alí
nea a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na fonna do artigo 911, Item 11,
da Lei n2 8.112, citada, LUCIANA FERREIRA CUNHA
para exercer, no Gabinete do Segundo-Secretário, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-1S, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo artigo 12 do Ato da Mesa nQ

S, de 24 de fevereiro de 1999.
Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 

Michel Temer, Presidente.
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I, alínea a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho nente da Câmara dos Deputados, cr!ado pelo artigo
de 1990, e_ Q_art~da Lei nll 8.112,.J:Ie.. 11 de de- 1II do Ato da Mesa nll S, de 24 deje~erei[o .dtl999."
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. -
911, Item 11, da Lei nll 8.112, citada, LEDA MÉRClA Michel Temer, Presidente.
LOPES para exercer, no Gabinete do Líder do Parti-
do Democrático Trabalhista, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, Adjunto C, CNE-13, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
Ato da Mesa nll 31, de 29 de fevereiro de 1996, com
binado com o paragráfo único do artigo 12 do Ato da
Mesa n21, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

(
O Presidente da Câmara 'dos Deputados, no

uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, Item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nll 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92,

Item 11, da Lei n2 8.112, citada, MARCO ANTONIO
PASTANA SIQUEIRA para exercer, no Gabinete do
Segundo-Secretário, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto D, CNE-1S, do Quadro Perma-

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, Item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei nll 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do
artigo 911, Item 11, da Lei nll 8.112, citada, MÁRCIO
YOKOVAMA DE OLIVEIRA para exercer, no Gabi
nete do Presidente, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto D, CNE-1S, do Quadro Pennanente da
Câmara dos Deputados, criado pelo Artigo 12 do Ato da
Mesa n2 S, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
MIchel Temer, Presidente.



O' Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo
12 , item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de
28 de junho de 1990, resolve designar por aces
so, na forma do artigo 13 da Resolução n2 21, de
1992"JORGE"HENRIQUE PEREIRA CARTAXO
DE ARRUDA, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nll 3233, para
exercer, a partir de 16 de março do corrente ano, na
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do De
partamento de Comissões, a função comissionada
de Secretário de Comissão, FC-7, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, transformado pelo ar
tigo 12 do Ato da Mesa n2 20, de 6 de junho de 1995.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12,

ItElm I, Jilínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de
junho cíe 1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11
de deiembro, de 1990, resolve nomear, na forma
do artigo 92, Item 11, da Lei n2 8.112, citada, THAís
SPERAFICO para exercer no Gabinete do Segun
do-Secretário, o cargo de Assessor Técnico Adjun
to D, CNE-14, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo artigo 12 da Re
solução nll 43, de 30 de junho de 1973, combinado
com Q. parágrafo único do artigo 12 do Ato da Mesa
n2 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Mich'efTemer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 111, Item I, alí
nea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o atigo 62 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 911, Item li,
da Lei nIl 8.112, citada, SANDRA DOS SANTOS BAS
TOS para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Social Trabalhista o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados criado pelo artigo 211 do Ato
da Mesa nll 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999.
Michel Temer, Presidente.
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O Presidente da Câmara dos Deputados no , Adjunto C, CNE-13, do Quadro Permanente da Câ-
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, Item mara dos Deputados, transformado pelo artigo 311 do
I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho Ato da Mesa n2 15, de 26 de maio de 1987, combi-
de 1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de de- nado com o parágrafo único do artigo 12 do Ato da
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo Mesa nll 1, de 24 de fevereiro de 1999.
9ll, Item 11, da Lei n2 8.112, citada, OLlVEIROS NE- Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999.-
VES DA SILVA para exercer, no Gabinete do Se- Michel Temer, Presidente.
gundo Vice-Presidente, o cargo de Assistente Técni-
co de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados criado pelo arti
go 32 do Ato da Mesa nll 15, de 26 de maio de 1987,
combinado com o parágrafo único do artigo 1II do
Ato da Mesa nll 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, Item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei nll 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma,do artigo
92, Item 11, da Lei nll 8.112, citada, PATRICIA RO
SAS DA SILVA para eXlfrcer, no Gabinete do Líder
do Partido Popular Socialista, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
Ato da Mesa n2 11, de 18 de março de 1999.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, Item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 611 da Lei n!l 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
92, Item 11, da Lei n2 8.112, citada, SIDNEI DE OLI
VEIRA para exrecer no Gabinete do Segundo-Se
cretário, o cargo de Assistente ,Técnico de Gabinete

O Presidente da Câmara dos \Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere 9:. artigo 12, Item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho '
de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei n2

8.112, de 11 de dezembro Qe 1990, resolve designar
CLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA, oC4pante de car
go da Categoria Funcional de Técnico; Legislativo -

I
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atribuição Assistente Administrativo, Padrão 27, pon
to nll 5602, 11 substituta do Chefe da Seção Contábil
e Financeira, FC-S, na Secretaria Executiva do Pró
Saude, da Diretoria-Geral, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 111 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

o Presidente d.a Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1li, Item I, alínea 8, do Ato da Mesa nll 205, de
28 de junho de 1990, e o artigo 611 da Lei nll

8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve de
signar NELSON BENTO DE MORAIS, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Le
gislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão
45, ponto nll 2201, 111 substituto do Chefe da Se-

ção de Movimentação, FC-5, da Coordenação de
Transportes, do Departamento de Administração, em
seus impedimentos eventuais, a partir de 7 de abril
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 19 de abril de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

MEMORANDO Nº 64/99

Brasília, 19 de abril de 1999.

Senhor Diretor-Geral,
Atendendo ao disposto no artigo 32 da Resolu

ção nll 60, de 1994, e tendo em vista a necessidade
de mandar publicar a matéria no Diário da Câmara
dos Deputados, encaminho para aprovação de V. Sª
a prestação de contas analíticas do Fundo Rotativo,
referente ao mês de março/99. - Mauro Diniz Bru
mana, Diretor.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

CGC 26.994.574/0001-16

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÂO: Cumprindo o disposto na Resolução n° 60. de 1994, apres~ntamos a
Prestação de Contas Analítica do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados relativa ao mês de março de
1999. A Administração do Fundo prestará os esclarecimentos que se fizerem necessários à perfeita
compreensão das demonstrações.

BALANÇO FINANCEIRO

RECE!TAS CORRENTES

Receita Patrimonial

Outras Receitas Correntes

TRANSFÉRENCIAS RECEBIDAS

Transferências Orçamentárias

Repasse Recebido

ING. EXTRA-ORÇAMENTARIOS

Valores em Circulação

Outros valores em circulação

DEPÓSITOS

Depósitos de Diversas Origens

Obrigações em Circulação

Restos a Pagar

Restos a Pagar não Processados

a Liquidar

DlSP. PERíODO ANTERIOR

Conta Única Tesouro Naclonai

Aplicações Financeiras

Outras Disponibilidades

TOTAL DOS INGRESSOS

3.235.490.63 DESPESAS CORRENTES

1.522.745,86' Aplicação Direta e Transf. Intergov.

1.712.744,77 Outras Despesas Correntes

197.649,36

197.649,36

197.649,36

308.740,10' DISP. EXTRA-ORÇAMENT.

0,01 Valores em Circulação

0,01' Outros Valores em Circulação

4.828,89 DEPÓSITOS

4.828,8~ Depósitos de Diversas Origens

303.911,20 Obrigações em Circulação

303.911,20 Restos a Pagar não Prec. Inscrição

Ajustes de Direitos e Obrigações

303.911,20 Ajustes de Obrigações

Ajustes Financeiros a Débito

19.996.646.61 DISP. PERíODO SEGUINTE

792.425.44 Conta Única Tesouro Nacional

19.199.152,51 Aplicações Financeiras

5.06gl.66 Outras Disponibilidades

23.738.526,70 T.9TAL DOS DISPÊNDIOS

,nB!tfZ
ADEL~SILVEIRA SABINO

Diretor-Geral

151.894,67

151.894,67

151.894,67

792.622,90

0,01

0,01

324,23

324,23'

317.197,39

317.197,39

475.101,27

475.101,27

475.101,27

22.794.009,13

354.494,78

22.438.230,37

1.283,98

23.738.526,70
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ATIVO FINANCEIRO

Disponível

Disponível em Moeda Nacional

Bancos Conta Movimento

Aplicações Financeiras

ATIVO NÃO FINANCEIRO

Realizável a Longo- Prazo

Depósitos Realizáveis a LP

Recursos Vinculados

ATIVO REAL

ATIVO COMPENSADO

Compensações ativas diversas

Responsabilidade por valores,

títulos e bens

ATIVO TOTAL

22.794.009,13 PASSIVO FINANCEIRO

22.794.009,13 Depósitos

22.794.009,13 Depósitos Diversas Origens

355.778,76 Obrigações em Circulação

22.438.230,37 Restos a Pagar não Processados

0,01 a liquidar

0,01

0,01

0,01

22.794.009,14 PASSIVO REAL

PATRIMÓNIO LÍQUID6

Patrimônio/Capital

Resultado Acumulado

Resultado do Período

Situação Patrimonial Ativa

Situação Patrimonial Passiva

18.104,31 PASSIVO COMPENSADO

18.104,31 Compensações passivas diversas

Valores, títulos e bens sob

18.104,31 responsabilidade

22.812.113,45 PASSNO TOTAL

PUBLIQUE-SE

,t..~~
ADELMA LVEIRA SABINO

Diretor-Geral

308.740,09

4.828,89

4.828,89

303.911,20

303.911,20

308.740,29

22.485.269,05

12.217.065,76

7.462.339,31

2.805.863,98

22.794.009,14

(19.988.145,16)

18.104,31

18.104,31

18.104,31

22.812.113,45
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NOTA 1 - Contexto Operacional- O objetivo do Fundo Rotativo é prover recursos para o aparelhamento da Casa,
a solução do problema habitacional, programas de assistência social, melhoria das condições de trabalho de
deputados e funcionários, e realizações outras que se fizerem necessárias ao integral cumprimento da função
legislativa.
NOTA 2 - Elaboração das Demonstrações - As demonstrações contábeis foram preparadas com base nos
critérios estabelecidos pela Lei nO 4.320, de 1964, consubstanciados no Plano de Contas da Administração
Pública Federal.
NOTA 3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis - a) Disponibilidades - representadas, principalmente, por
aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos auferidos. b) Receitas e Despesas - registradas obedecendo
o regime contábil misto.
NOTA 4. - Informações Adicionais - Os rec.yrsos arrecadados pelo Programa de Assistência à Saúde 
PRÓ-SAUDE constituem receitas do Fundo Rotativo, conforme estabelece a Resolução nO 60, de 1994.
NOTA 5 - Receitas Orçamentári~ - Representadas por receitas correntes, dentre as quais se destacam as outras
receitas correntes, referentes à arrecadação de recursos do Pró-saúde (R$ 1.712.744,77).
NOTA 6 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Correspondem à transferência ao Tesouro Nacional do superávit
financeiro do Fundo Rotativo de 1998, conforme determina o inciso 1\ do artigo 10 da Lei nO 9.530/97, no valor de
R$ 474.903,82 e ao ressarcimento de participação cobrada a maior no programa Pró-saúde relativa ao exercício
de 1997, no valor de.R$ 197,45.
NOTA 7 - Resultado Patrimonial- Apresenta no mês de Março de 1999 um superávit de R$ 2.805.863,98.

ADELMAR SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

ANTONIO FRANCISCO AMARAL
Diretor da Coordenação de Contabilidade

Contador - CRC/DF 8386

MAURO DINIZ BRUMANA
Diretor Departamento de Finanças

CLAUDIO FRANCISCO EspíNDOLA
Assistente de Controle do Fundo Rotativo-Substituto

Contador - CRC/DF 7279

-SE

tk':'
ADELMA SILVEIRA SABINO

Diretor-Geral
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COMfSSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVI
MENTO REGIONAL

Ata da Primeira Reunião (instalação e eleição
de Presidente e Vice-Presidentes)

realizada em 3 de março de 1999

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia
três de março de mil novecentos e noventa e nove,
reuniu-se a Comissão da Amazônia e de Desenvolvi
mento Regional, no plenário nll 15 do Anexo /I da
Câmara dos Deputados, convocada pelo,Pr.esidente
da Câmara dos Deputados, na forma regimental,
para a eleição do Presidente e Vice-Presidentes
deste órgão técnico, na presente Sessão Legislativa.
Assumiu a presidência dos trabalhos, na qualidade
de Presidente, o Deputado Paulo Rocha. O Livro de
Presença registrou o comparecimento dos Deputa
dos Átila Lins, Benedito Dias, Deusdeth Pantoja, EI
cione Barbalho, Evandro Milhomen, Eurípedes Mi
randa, João Castelo, Jorge Costa, Josué Bengtson,
Marinha Raupp, Marcos Afonso, Nilton Capixaba,
Paulo Rocha, Pastor Amarildo, João Grandão, Rai
mundo Santos, Sérgio Carvalho, Vanessa Grazziotin
e Valdir Ganzer - membros titulares, e os Deputados
Agnaldo Muniz, Alceste Almeida, Badu Picanço,
Babá, Clementino Coelho, Confúcio Moura, João
Tota, José Melo, José Pimentel, Deusdeth Pantoja e
Márcio Matos - membros suplentes. Deixaram de re
gistrar suas presenças os Deputados Anivaldo Vale,
Freire Júnior, Jurandil Juarez, Luiz Fernando, Mário
d.e Oliveira e Zila Bezerra - titulares. Presente, ain
da, o Deputado Roberto Jefferson, na qualidade de
Líder do Partido Trabalhista Brasileiro. Havendo nú
mero regimental, o Presidente declarou abertos os
trabalhos e anunciou, conforme acordo de lideran
ças, os nomes dos candidatos aos cargos de Presi
dente, Deputado Josué Bengtson, de Vice-Presiden
tes, Deputados Nilton Capixaba, Elcione Barbalho e
Raimundo Santos. A seguir, o Presidente designou a
Deputada Marinha Raupp para servir como secretá
ria. Votaram os Senhores Deputados Elcione Barba
lho, Raimundo Santos, Benedito Dias, Marinha
Raupp, Paulo Rocha, Vanessa Grazziotin, Evandro
Milhomen, Valdir Ganzer, Josué Bengtson, João
Grandão, Sérgio Carvalho, Confúcio Moura, Jorge
Costa, Pastor Amarildo, Badu Picanço, José Melo,
Átila Lins, João Castelo, Marcos Afonso e Eurípedes
Miranda. Finda a votação, foi constatada a coinci
dência entre o número de cédulas e de votantes.

Processada a apuração, o Presidente anunciou o
seguinte resultado: para Presidente, Deputado Jo
sué Bengtson, com vinte votos, para Vice-PresideQ
te, Deputado Nilton Capixaba, com vinte votos, para
Vice-Presidente, Deputada Elcione Barbalho, com
vinte votos, para Vice-Presidente, Deputado Rai
mundo Santos, com dezenove votos válidos e um
branco. A seguir, o Deputado Paulo Rocha convidou
o Deputado Josué Bengtson a assumir a presidên
cia, declarando-o empossado. O Presidente eleito,
Deputado Josué Bengtson, declarou empossados os
Deputados Nilton Capixaba, Elcione Barbalho e
Raimundo Santos. Facultada a palavra, dela fize
ram uso os Deputados Elcione Barbalho, Roberto
Jefferson, Vanessa Grazziotin, Nilton Capixaba,
Deusdeth Pantoja, Marinha Raupp, Raimundo
Santos e Benedito Dias. Nada mais havendo a tra
tar, o Presidente convocou reunião para o próximo
dia dez, às dez horas, e encerrou os trabalhos às
onze horas e quarenta minutos. E para constar,
eu, Tércio Mendonça·Vilar;-Secretário, lavrei a pre
sente Ata, que depois de lida e aprovada, será as
sinada pelo Presidente e encaminhada à publica
ção no Diário da Câmara dos Deputados. - Depu
tado Josué Bengtson, Presidente.

Ata da Segunda Reunião Ordinária,
realizada em 11 de março de 1999

Às dez horas e vinte e oito minutos do dia onze
de março de mil novecentos e noventa e nove, reu
niu-se a Comissão da Amazônia e de Desenvolvi
mento Regional, no plenário nll 15 do Anexo /I da
Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Depu
tado Josué Bengtson, seu titular. Presentes os Se
nhores Deputados Josué Bengtson, Nilton Capixaba,
Elcione Barbalho, Raimundo Santos, Deusdeth Pan
toja, Zila Bezerra, Jorge Costa, Jurandil Juarez, Ma
rinha Raupp, Sérgio Carvalho, João Grandão, Mar
cos Afonso, Paulo Rocha, Euripedes Miranda e
Evandro Milhomen - membros titulares e os Senho
res Deputados Francisco Garcia, Alceste Almeida,
Badu Picanço, Eduardo Seabra, Babá, João Tota e
Renildo Leal - membros suplentes. Deixaram de re
gistrar suas presenças os titulares Deputados Átila
Lins, Benedito Dias, Freire Júnior, Mário de Oliveira,
Anivaldo Vale, João Castelo, Luiz Fernando, Pastor
Amarildo, Vanessa Grazziotin e Valdir Ganzer. Pre
sente, ainda, o Deputado Nilson Pinto - não mem
bro. Abertura: Havendo número regimental, o Presi
dente declarou abertos os trabalhos. I - Discussão e
Votação da Ata de número 1 - em discussão e vota
ção foi aprovada por unanimidade." - Expediente: o
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Presidente informou ao Plenário da Comissão as
exonerações dos Senhores Antônio Carlos Pereira
Guimarães, Adriana Cabral da Costa, Alexandre
Cordovil Pinheiro e Marisa Alves Romão Pereira 
da função de Assessor Técnico Adjunto - CNE 14, e
Kenneth Fleming e Wanda Maria Silva de Almeida 
Assistentes Técnicos de Comissão - CNE 11, e
submeteu para apreciação as indicações dos Se
nhores Donis Santa Rosa, Eurides de Assis Obalski,
Nelma Pereira de Araújo e Marisa Alves Romão Pe
reira, para exercerem as funções de Assessor Técni
cos Adjuntos - CNE 14, e Pedro Tavares Teixeira,
Sinval Sales Figueira, Juliana Aguiar dos Santos e
Fábio Pereira da Silva - Assistentes Técnicos de
Comissão - CNE 15. 111 - Ordem do Dia: A - Reque
rimentos - 1) - Requerimento n° 01/99 - da Sra.
Vanessa Grazziotin - que "solicita que sejam convi
dados o Senhor Presidente da Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEL, o Presidente da Eletro
norte e o representante da Federação Nacional dos
Urbanitários a comparecerem a esta Comissão para
prestarem esclarecim~ntos sobre a repercussão
que a cisão da Unidade Hidrelétrica de Tucuruí terá
obre o desenvolvimento do Amazonas e demais
estados da região norte". Aprovado. 2) - Requeri
mento n2 02/99 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que
"propõe a constituição de subcomissão especial
para estudos do impacto que terá a cisão da Unida
de Hidrelétrica de Tucuruí, do Sistema Eletronorte,
sobre o processo de geração, transmissão e distri
buição de energia elétrica nos 9 estados da Região
Norte (Amazonas, Tocantins, Amapá, Pará, Mato
Grosso, Rondônia, Acre, Roraima e Maranhão), que
são supridos de energia elétrica pela Eletronorte".
Aprovado. 3) - Requerimento n2 03/99 - do Sr, Pau
lo Rocha - que "requer a convocação do Sr. Ministro
Extraordinário de Política Fundiária para debater
questão de grilagem de terras na Amazônia", Apro
vado, incluindo o convite de autoridades ligadas à
questão fundiária no Estado do Pará. 4) - Requeri
mento n2 04/99 - do Sr. Paulo Rocha - que "requer
a realização de audiência pública para discutir as
Políticas de Desenvolvimento da Amazônia, o Fundo
Constitucional do Norte - FNO, e a privatização do
Banco da Amazônia - BASA", Aprovado, incluindo o
convite aos Presidentes, da SUDAM, Federação da
Agricultura do Amapá e Federação das Indústrias do
Amapá. 5) - Requerimento n2 05/99 - do Sr. Paulo
Rocha - que "requer a convocação do Sr. Ministro
de Minas e Energia para discutir a cisão e privatiza
ção da UHE - Tucuruí e da Eletronorte", Aprovado.
6) - requerimento n2 6/99 - dos Srs, Marcos Afonso,

Valdir Ganzer e João Grandão - que "requer a reali
zação de reunião de audiência pública com o Sr. Mi
nistro do Meiõ' Ambiente para trafar da Instrução
Normativa nº 4, de 25 de março de 1999", Aprovado.
Extrapauta: 1) - Requerimento nº 7/99 - dos Srs.
Jorge Costa e Deusdeth Pantoja - que "requer a
convocação do Ministro Extraordinário de Política
Fundiária , Sr. Raul Belens Jugmann Pinto, para de
bater a questão do Programa de Reforma Agrária
para as regiões do Nordeste do Pará, Baixo Tocan
Uns el das Ilhas. Aprovado. 2) - Requerimento n2

8/99 "!" dos Srs. Jorge Costa e Deusdeth Pantoja 
que "requer reunião de audiência pública com o Mi
nistrO' do Meio Ambiente, Sr. Sarney Filho, tratando
do desenvolvimento auto-sustentável da região Nor
deste do Pará, Baixo Tocantins e região das Ilhas.
Aprovado. 3) - Requerimento nº9/99 - dos Srs. Jor
ge Q)sta e Deusdeth Pantoja - que "requer pública
para discutir as Políticas de Desenvolvimento da
Amazônia, o Fundo Constitucional do Norte - FNO,
por meio dÇ> Banco da Amazônia - BASA, nas regiõ
es do Nordeste do Pará, Baixo Tocantins e das
Ilhas,"Aprovado. O Deputado Paulo Rocha registrou
a presença, em Plenário, dos representantes da Fe
deraç~o Nacional dos Urbanitários, do Estado do
Pará e solicitou ao Presidente uma reunião de traba
lho para discutirem sobre a criação de 3 subcomis
sões permanentes e 2 comissões especiais, para um
melhor andamento dos trabalhos desta Comissão.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu
a presença de todos, convocando reunião para o
próximo dia dezessete, às catorze horas e trinta mi
nutos e encerrou os trabalhos às onze horas. E para
constar, eu, Tércio Mendonça Vilar, Secretário, lavrei
a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente e encaminhada à publica
ção no Diário da Câmara dos Deputados. - Deputado
Josué Bengtson, Presidente.

Ata da Terceira Reunião Ordinária,
realizada em 25 de março de 1999

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e cin
co de março de mil novecentos e noventa e nove,
reuniu-se a Comissão da Amazônia e de Desenvolvi
mento Regional, no plenário nº 16 do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Depu
tado Josué Bengtson, seu titular, Presentes os Se
nhores Deputados Josué Bengtson, Nilton Capixaba,
Raimundo Santos, Jorge Costa, Jurandil Juarez, Ma
rinha Raupp, Sérgio Carvalho, João Grandão, Mar
cos Afonso, Paulo Rocha, Luiz Fernando, Pastor
Amarildo, Vanessa Grazziotin e Evandro Milhomen -



Ata da Sétima Reunião (Ordinária),
realizada em 14 de abril de 1999

"Aos catorze dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e noventa e nove, às 10 horas e 30 mi
nutos, no plenário 4, do Anexo 11, da Câmara dos
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membros titulares, e os Senhores Deputados Eduar- 7.450, de 23 de dezembro de 1985, modificado pela
do Seabra, BaM, José Pimentel e João Tota - Lei nll 8.874, de 29 de abril de 1994". 111 - Ordem
membros suplentes. Deixaram de registrar suas pre- do Dia: A - Proposições sujeitas à apreciação
senças os titulares Deputados Átila Lins, Benedito Conclusiva das Comissões: Prioridade - 1) - Pro-
Dias, Deusdeth Pantoja, Zila Bezerra, Elcione Barba- jeto de Lei nll 1.610-A/96 - do Senado Federal -
lho, Freire Júni~r, Mário de Oliveira; Anivaldo Vale, que "dispõe sobre a exploração e o aproveitamen-
João Castelo, Eurípedes Miranda e Valdir Ganzer. to de recursos minerais em terras indígenas, de
Abertura: Havendo número. regimental, o Presidente que tratam os artigos 176, parágrafo 1li, e 231, pa-
declarou abertos os trabalhos. I - Discussão e Vota- rágrafo 311, da Constituição Federal". Relator: De-
ção da Ata de Mmero 2 - em discussão e votação putado Josué Bengtson (Avocado). Parecer: favo-
foi aprovada por unanimidade. 11 .:.. Expediente: O rável ao projeto, e contrário às nove (9) emendas
Presidente propôs ao plenário da Comissão a substi- apresentadas na Comissão. Adiada a discussão.
tuição do funci.onário Pedro Tavares Teixeira - As- Extrapauta: (de conformidade com o art. 52, § 511

sistente Técnico de Comissão - CNE 15 pelo Se- do Regimento Interno) - 1) Requerimento nll 10/99
nhor Ricardo Costa Santana, para ocupar cargo - do Sr. Jorge Costa - que "solicita encaminha-
idêntico, isto é, Assistente Técnico de Comissão - mento de indicação aos Ministérios do Meio Am-
CNE 15. Foram feitas as distribuições de número biente, da Reforma Agrária e da Agricultura, no ,
01/99, em 10-03-99: 1) Ao Deputado LUIZ FERNAN- âmbito de suas competências, sugerindo providên-
DO - Projeto de Lei nll 3.313/97 - do Sr. Confúcio cias no sentido da preservação dos castanhais,
Moura - que "altera dispositivo do art. 511 da Lei n!2 principalmente no Sul do Pará". Aprovado.· 2) Re-
7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo Na- querimento nll 11/99 - do Sr. Raimundo Santos-
cional de Meio Ambiente". 2) Ao Deputado MÁRIO que "requer audiência pública com finalidade de
DE OLIVEIRA - Projeto de Lei nll 2.671/89 - do Se- ouvir os Srs. Superintendentes dos Sebrae da
nado Federal- PLS nll 34/89 - (PL 4.113/89 - PL nll Amazônia Legal, sobre o apoio da instituição no
5.403/90 (PL nll 1.060/88 [PL nll 1.911/89, PL. combate ao desemprego na Região e no fortaleci-
2.413/89, PL 2.615/89, PL 3.211/89, PL 3.387/89 e o mento ao pequeno produtor rural, além do micro e
PL 3.922/89J - PL 4.742/94, PL 1.741/96 e o PL pequeno empresários". Aprovado. Facultada a pa-
2.450/96) e 3.644/97 - que "dispõe sobre o exercício lavra, o Deputado Marcos Afonso propôs ao Presi-
das atividades de Posto Revendedor de derivados dente que a Comissão da Amazônia e Desenvolvi-
do petróleo e álcool etílico hidratado combústível - mento Regional apresentasse moção de apoio à
AEHC, e dá outras providências". 3) - Ao Deputado imediata tramitação do Estatuto do índio, nesta.
JOSUÉ BENGTSON (Avocado) - Projeto de Lei nll Casa, aprovada por unanimidade. A seguir, o Pre-
1.610-A/96 - do Senado Federal - que "dispõe so- sidente apresentou voto de homenagem ao Depu-·
bre a exploração e o aproveitamento de recursos" mi- tado Michel Temer, Presidente da Câmara dos De-
nerais em terras indígenas, de que tratam os artigos putados, pela atenção dispensada a esta Comis- .
176, parágrafo 111, e 231, parágrafo 311, da Constitui- são, na tramitação do referido estatuto. Nada·
ção Federal"; a de número 02/99, em-12-03-99: 1)" mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu
Ao Deputado DEUSDETH PANTOJA - Projeto de a presença de todos, convocando reunião para
Lei nll 314-A/95 - do Sr. Pauderney Avelino - que o próximo dia trinta e um, às catorze horas e trinta
"cria área de livre comércio no Município de São Ga- minutos e encerrou os trabalhos às onze horas. E
briel da Cachoeira, Estado do Amazonas, e .dá ou- para constar, eu, Tércio Mendonça Vilar, Secretá-
tras providências". 2) - À Deputada MARINHA rio, lavrei a presente Ata, que depois de lida e
RAUPP - Projeto de Lei nll 2.343:-A/96 - do Sr. Pau- aprovada será assinada pelo Presidente e encami-
derney Avelino - que "dispõe' sobre a implantação nhada à publicação no Diário da Câmara dos
de consórcios ecológicos para a defesa ambiental da Deputados. - Deputado Josué Bengtson, presi-
Amazônia", e a de número 03/99, em 23~Ó3-99: 1).- dente.
Ao Deputado PASTOR AMARILDO - Projetq de Lei
n1l 2.175/96 - do Sr. Vilmar Rocha- que "altera a-re...
dação do art. 211 da Lei nll 5.173, de 27 de outubro de"
1966, modificando a área de atuação da Superinten
dência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM
e prorroga o prazo fixado pelo art. 59 da Lei nll
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Deputados, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tri- sentante dos funcionários no Conselho de Adminis- .
butação sob a presidência de sua titular, Deputada tração do Banco do Brasil e Carlos Alberto de Araú-
Veda Crusius, presentes os seguintes Deputados: jo, membro do Conselho Fiscal do Banco do Brasil; a
Max Rosenmann, Rodrigo Maia, Armando Monteiro fim de, em reunião de audiência pública, prestarem
- Vice-Presidentes; Deusdeth Pantoja, Jorge Khou- esclarecimentos sobre empréstimos contraídos pela
ry, José Ronaldo, Manoel Castro, Robson Tuma, An- Construtora Encol junto ao Banco do Brasil. Retirado
tonio Cambraia, Edinho Bez, Milton Monti, Waldir de pauta pelo autor.
Schmidt, Antonio Kandir, Custódio Mattos, Manoel 4) Requerimento do Senhor Ricardo Berzoini , para
Salviano, Nilo Coelho, Roberto Brant, Carlito Merss, que a Comissão convidasse o Senhor João Alberto
José Pimentel, Milton Temer, Ricardo Berzoini, Fet- Magro, Presidente do Conselho Diretor do BANES-
ter Júnior, Iberê Ferreira, Odelmo Leão, Zé índio, PA - Banco do Estado de São Paulo S.A, para, em
Basílio Villani, Félix Mendonça, Luiz Salomão, Evilá- reunião de audiência pública, prestar esclarecimen-
sio Farias e Marcos Cintra - Titulares; Francisco tos sobre as transações da dívida externa brasileira,
Garcia, José Lourenço, Jurandil Juarez, Luiz Carlos efetuadas por aquela instituição de crédito especial-
Hauly, João Pizzolatti, Júlio Redecker, Iris Simões, mente a respeito dos bônus Brady, no período de
Neuton Lima e Ol!mpio Pires - Suplentes. dezembro de 1998 a janeiro de 1999.

Deixaram de comparecer os Deputados Betinho Ro- O Deputado Ricardo Berzoini anunciou que estava
sado, Paes Landim, Paulo Lim.a, Germano Rigotto, solicitando a retirada da pauta dos requerimentos de
Henrique Eduardo Alves, Pedr-o~ovais, Coriolano sua autoria, a fim de que houvesse maior disponibili-
Sales e Sérgio Guerra. Havendo nllrflero regimental, dade de tempo para a discussão do projeto sobre o
a Presidente declarou abertos os trabalhos. sigilo bancário. Explicou, ademais, que obtivera no-
Foi aprovada, unanimente, a Ata da 611 reunião, após vas informações sobre a questão da Encol, prome-
o que registrou a correta transcrição, na Ata da Co- tendo, oportunamente, trazê-Ias ao conhecimento de
missão, das suas discussões e decisões. EXPE- seus pares. Ressaltou, ainda, a necessidade de
DIENTE: seus requerimentos serem votados e que não abriria
A Presidente levou ao conhecimento da Comissão a mão de a Comissão deliberar sobre a convocação
Distribuição n29, realizada em 9 de abril. ORDEM das autoridades arroladas nos expedientes que for-
DO DIA: malizara.

Iniciada a Ordem éo Dia, deu conhecimento aos 3) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n2 220/98 -
membros das seguintes matérias: do Senado Federal - PLS n2 219/95 - que "dispõe
1) MENSAGEM n2 128/99, do Poder Executivo, que sobre o sigilo das operações de instituições financei-
encaminha ao Congresso Nacional o demonstrativo ras e dá outras providências". RELATOR: Deputado
das emissões do real referentes ao quarto trimestre Luiz Carlos Hauly. PARECER:
de 1998, as razões delas determinantes e a posição pela não implicação da matéria com aumento ou di-
das reservas internacionais a elas vinculadas. 2) minuição da receita ou da despesa públicas, não ca-
MENSAGEM n2 273/99, do Poder Executivo, que en- bendo pronunciamento quanto à adequação finan-
caminha ao Congresso Nacional o demonstrativo ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
das emissões do real referentes ao mês de janeiro Antes de dar início à discussão, a Presidência
de 1999, as razões delas determinantes e a posição assinalou ser o tema prioritário e de indiscutível
das reservas internacionais a elas vinculadas. atualidade, inclusive por assegurar proteção e defe-
O Deputado Ricardo Berzoini pediu a palavra para sa da cidadania, na medida em que, uma vez em vi-
sugerir que, a fim de facilitar consultas, essas men- gor, evitaria constrangimentos das pessoas atingidas
sagens fossem colocadas à disposição dos paria- não ficariam tão expostas a denúncias ou suposições
mentares, em meio magnético. A Presidente respon- descabidas. Referindo-se à relevância da matéria,
deu que faria gestões nesse sentido. destacou, ainda, que seriam definidos os órgãos que
3) Requerimento do Senhor Ricardo Berzoini e ou- ficariam obrigados ao fornecimento de informações
tros, para que a Comissão convidasse os Senhores no curso de processos ou mesmo diante de simples
Pedro Parente, PresidentE1 do Conselho de Adminis- indícios envolvendo pessoas ou instituições acusa-
tração do Banco do Brasil, Andrea Calabi, Presiden- das ou indiciadas por suposta infringência de nor-
te do Banco do Brasil, Fernado Pinto, ChEife da Audi- mas de conduta estabelecidas pelos dispositivos do
toria Il)terna, Fernando Amaral Baptista Filho, repre- Código Civil.
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Após a leitura do parecer pelo Relator, o Depu- ra, dotando o País de mecanismos legâis mais atua-
tado Luiz Salomão interveio para cumprimentar o Iizados e eficazes.
Deputado Luiz Carlos Hauly pela competência e Em seqüência, o Deputado José Pimentel tam-
sensibilidade com que se conduzira na elã150rãçaõ -belff pediu vista, conjuntamente com os Deputados
do relatório, preservando o texto original do Projeto, Carlito Merss, Milton Temer e Ricardo Berzoini.
com isso ensejando que fosse deliberado sem prote- O propósito, como informou, era o de enrlque-
lações. cer o conteúdo da proposição, inclusive quanto ao

A seguir, propôs emenda de redação ao art. 6Q
, mérito, ressaltando os avanços já existentes no texto

aditando, logo após a palavra registro, a expressão em exame, notadamente no tocante à abrangência
em qualquer meio, para garantir que eventuais inter- do art. 5Q

, fez, contudo, críticas ao art. 62, que, a seu
pretações futuras não invalidassem o dispositivo. ver, limitava a abrangência citada ao réstringir o

Comentou que art. 10 também poderia ser al- acesso a informações, condicionado à existência de
terado, no sentido de agravar o caráter criminoso de proc~sso administrativo devidamente instaurado ou
quem prestava informações falsas ou retardava in- quando houvesse procedimento fiscal em curso, ar-
justificadamente a concessão das informações de gumentando que esse dispositivo prejudicaria a flexi-
quebra de sigilo bancário, informando que não se bilidade da ação dos órgãos públicos contra os gran-
valeria dessa prerrogativa para evitar o retorno do des sonegadores, bandidos e traficantes, pelo que
Projeto ao Senado Federal, atrasando, portanto a entendia necessária a modificação desse dispositivo,
sua votação. sem contudo ferir a garantia do sigilo do cidadão.

O Deputado Fetter Júnior pediu a palavra para ';:'A Presidência esclareceu que regimentalmente
dizer que compartilhava damanifestação expressa o prazo para a vista requerida era de duas sessões
pelo Deputado Luiz Salomão, 'salientando que qual- da Câmara e que, em conseqüência, a matéria já
quer crítica teria reduzida dimensão se comparada voltaria a constar da pauta na próxima reunião. Em
com o avanço alcançado ao longo da tramitação da seguida, o Deputado Luiz Carlos Hauly sugeriu à
matéria e acrescentou que, no seu entender, seria Presidência que fosse distribuída aos membros có-
desnecessária a emenda de redação ao art. 6", pois pia das notas taquigráficas da audiência pública rea-
a palavra "registro" tinha significaçãd.ampla, discor- Iizada no ano passado sobre o assunto, a título de
dando igualmente quanto à limitação condicionada à,. subsídio e visando ao melhor entendimento da maté-
instauração de processo administrativo ou a procedi- ria em discussão.
mento fiscal em curso, constante no mesmo artigo. A Presidente não só acatou a sugestão, como
para opinar que o disciplinamento era urgente, não ressaltou a qualidade do material resultante das ex-
sendo cabível qualquer alteração. posições colhidas naquela oportunidade.

O Deputado Max Rosenmann solicitou vista do Após, o Deputado Manoel Castro aplaudiu o
projeto, ressalvando, contudo, que não tinha inten- sentimento externado por todos no tocante à neces-
ção de procrastinar a discussão pretendendo apenas sidade de votação urgente da matéria, elogiando o
examinar a matéria com mais profundidade. teor das intervenções, para declarar-se favorável ao

Externou sua preocupação com as conseqüên- cruzamento das informações do recolhimento da
cias que dela poderiam resultar para o contribuinte, CPMF com o Imposto Renda, somente nas operações
salientando que o cidadão deveria ser protegido e suspeitas observando também que na pretensão de
assegurou que seu propósito era o de aperfeiçoar o alcançar o ótimo, poderia correr o risco de não se fa-
projeto, a fim de evitar que dele pudesse resultar o zer o bom. Analisou, a seguir, o art. 6º, consideran-
que chamou de "arrastão fiscal". do-o oportuno, diante do paralelo que se poderia es-

Assinalou que seria aceitável a abertura do si- tabelecer com recentes acontecimento registrados
gilo fiscal para aqueles que estivessem sob suspeita no Estado de São Paulo, lamentando a limitação do
e que, com certeza, nenhum parlamentar defenderia projeto, que não conferia ao Banco Central mais fle-
eventuais transgressores, além do que parecia óbvio xibilidade na avaliação das situações em que cabe-
que nenhum argumento se contraporia à necessida- ria a quebra do sigilo, ou seja, o encaminhamento
de de uma legislação moderna. das informações, principalmente em situações nas

Não obstante, entendia que a urgência era re- quais houvesse flagrantes indícios de contravenção.
lativa, pelo que considerava preferível não deixar Também no seu entender, outro ponto delicado
passar a oportunidade de o Congresso Nacional ofe- era o art. 11, que se lhe afigurava extremamente tê-
recer, uma grande contribuição à população brasilei- nue diante das penas previstas em relação aos abu-



6) Projeto de Lei nQ 3.800/97 - do Sr. Padre
Roque - que "permite deduzir a Contribuição Provi
sória sobre Movimentação Financeira do Imposto de
Renda de Pessoa Física". Relator: Deputado Manoel
Salviano. Parecer:

Pela inadequação financeira e orçamentária.
Concedida vista, por duas sessões, ao Deputa

do José Pimentel.
Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, a Presidência en

cerrou os trabalhos às 12h35min.
E para constar, eu, Maria linda Magalhães,

Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida,
discutida e aprovada, será assinada pela Presidên
cia e encaminhada à publicação no Diário da Câma
ra dos Deputados.

Deputada Veda Crusius, Presidente.

Ata da Primeira Reunião (instalação e eleição de
Presidente e Vice-presidentes) realizada

em 3 de março de 1999

Às 10h25min. do dia 3 de março de mil nove
centos e noventa e nove, reuniu-se a Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle, no plenário nQ 9
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, convocada
pelo Presidente da Câmara dos Deputados, na for
ma regimental, para a eleição do Presidente e Vice
Presidentes deste órgão técnico, na presente Ses
são Legislativa. Assumiu a presidência dos traba
lhos, na qualidade de Presidente, na forma do art.
39, parágrafo 4Q

, do Regimento Interno, o Deputado
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sos de utilização indevida do sigilo bancário, consi- Ao referir-se a tais considerações-;-a Presidente
derando, não obstante, inconveniente sua possível assinalou que concordava com a importância da ma-
alteração, a fim de evitar a protelação na tramitação téria, pela qual pessoalmente também se empenha-
do projeto, levando em conta que qualquer emenda va, enfatizando que, embora o voto fosse apenas
implicaria o retorno dá proposição ao Senado Fe- quanto à adequação financeira e orçam_~ntéMia, em
deral. Lembrou que tais deficiências poderiam ser nenhuma hipótese cercearia qualquer manifestação
sanadas oportunamente, em legislação comple- quanto ao mérito. Em Votação: aprovado, unanime-'
mentar, e, ao concluir, também se associou ao pedi- mente, o parecer do Relator.
do de vista. 5) Emenda Oferecida em Plenário ao Projeto

O Deputado Luiz Salomão fez um apelo para de Lei n9 1.759-8/89 - que "suprime a exigência de
que o prazo do exercício do direito de vista não ultra- idade para a aposentadoria nas entidades de previ-
passasse a próxima reunião, a fim de assegurar a dência complementar".
sua apreciação o mais breve possível. Relator:

O Deputado Luiz Carlos Hauly agradeceu as Deputado José Pimentel. Parecer: pela não im-
manifestações expressas a respeito de seu trabalho plicação da matéria com aumento ou diminuição da
como relator e alertou que eventuais modificações receita ou das despesas públicas, não cabendo pro-
no texto ensejariam um atraso, contrariando:o ponto nunciamento quanto à adequação financeira e orça-
de vista dos membros da Comissão, que 'manifesta- mentária e, no mérito, pela aprovação.
ram empenho no sentido da aprovação do projeto o Em Votação:
mais rapidamente possível. Aprovado, unanimemente, o parecer do Rela-

Foi concedida vista conjunta aos Deputados toro
Max Rosenmann, José Pimentel, Carlito Merss, Mil
ton Temer, Ricardo Berzoini e Manoel Castro.

4) Projeto de Lei n2 3.599/97 - do Poder Exe
cutivo (MSC N2 997/97) - que "estabelece normas
para a organização e a manutenção de programas
especiais de proteção a vítimas e a testemunhas
ameaçadas e institui o Programa Federal de Assis
tência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas".

Relator:

Deputado Coriolano Sales.

Parecer:

Pela adequação financeira e orçamentária. Em
virtude da ausência do relator que se encontrava em
missão oficial no exterior, o parecer foi lido pelo De
putado Armando Monteiro. Na discussão da matéria,
o Deputado Carlito Merss solicitou a palavra para
afirmar que a questão de proteção a testemunha as
sumia grande importância na elucidação de crimes,
tornando mais viáveis possíveis punições, contem-
plando, assim, os propósitos do Governo e do Se-
nhor José Gregori, da Secretaria Nacional dos Direi
tos Humanos do Ministério da Justiça, no sentido de
efetivamente virem a ser assegurados os direitos hu
manos reconhecidos no País.

Acrescentou que, mesmo contrariando a orien
tação da Presidência de que a matéria seria aprecia
da apenas quanto à adequação financeira, sustenta
va a posição da bancada de seu partido, no sentido
da aprovação urgente do Projeto.



Às dez horas e quinze minutos do dia dez de
março de mil novecentos e noventa e nove, no Ple
nário nº 9 do Anexo /I da Câmara dos Deputados,
reuniu-se, em audiência pública, a Comissão de Fis-

Pediram a palavra para parabenizar o Presi
dente pela eleição os Deputados João Paulo, Odel-
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Jairo Azi. O Livro de Presença registrou o compare- mo Leão, Pauderney Avelino, João Coser, Hélio
cimento dos membros titulares Deputados Delfim Costa, João Leão, Affonso Camargo e Eliseu Moura.
Neto, Pauderney Avelino, Jorge Tadeu Mudalen, O Presidente concedeu, ainda a palavra ao De-
Márcio Reinaldo Moreira, Eliseu Moura, Gilmar Ma- putado Gilmàr Machado que solicitou à Presidência
chado, João Magalhães, João Leão, Jairo Azi, Si- que a assessoria da Comissão fizesse um levanta-
mão Sessim, João Paulo, Osvaldo Reis, Affonso Ca- mento dos recursos previstos e cortados no Orça-
margo, Valdemar Costa Neto, Hélio Costa, Luiz Fer- mento da União para a seca.
nando, João Coser, João Colaço, João Almeida, O Senhor Presidente disse da possibilidade de
Ayrton Xerêz, Serafim Venzon e os membros su- se elaborar esse trabalho e, posteriormente, analisá-
plentes Deputados Pastor Valdeci, Nelson Meurer e lo com a Comissão.
Albérico Filho. Deixaram de registrar as suas pre- O Deputado João Almeida pediu a palavra e
senças os Senhores Deputados Rubens Furlan e questionou a existência da Comissão alegando que
Rommel Feijó. Havendo número regimental, o Presi- a Cpmissão de Orçamento poderia desempenhar o
dente declarou abertos os trabalhos e anunciou, papel de fiscalização e controle. O senhor Presiden-
conforme acordo de Lideranças, os nomes dos can- te passou a palavra ao Deputado Márcio Reinaldo
didatos aos cargos de Presidente, Deputado Delfim Moreira para melhor defender a existência da Co-
Netto, de Vice-Presidentes, Deputados Márcio Rei· missão de Fiscalização Financeira e Controle.
naldo Moreira, Simão Sessim e Luiz Fernando, 1º, 22 Agradecendo a confiança nele depositada e da
e 3º respectivamente. A seguir o Presidente convi- honra de ocupar a 1º Vice-Presidência da Comissão
dou o Deputado João Leão para auxiliar os traba- o Deputado Márcio Reinaldo Moreira ressaltou que
lhos, na qualidade de secretário, e para proceder à foi "membro da Comissão em toda a legislatura pas-
chamada nominal dos presentes. Finda a votação, o sada por-entender que a Comissão tem um impor-
Presidente convidou qs Deputados Pauderney Aveli- tante papel a desempenhar na fiscalização do Orça-
no e Affonso Camargo para servirem como escruti-
nadores. Foi constatada a coincidência entre o nú- mento, tendo em vista que a Comissão de Orçamen-
mero de sobrecargas e o de votantes. Processada a to tem como prioridade a elaboração do Orçamento.
apuração, o Presidente anunciou o seguinte resul- I Disse fazer-se necessária uma maior sintonia"
tado: para Presidente, Deputado Delfim Neto, com com a Comissão de Orçamento para que a Comis-
quinze votos, para 12 Vice-Presidente, Deputado são de Fiscalização possa ter uma atuação mais efi-
Márcio Reinaldo Moreira, com treze votos, para 2Q caz. Finalizou desejando que a Comissão tenha um
Vice-Presidente, Deputado Simão Sessim, com período pleno de reuniões e discussões, devendo
treze votos, para 32 Vice-Presidente, Deputado para isso, búscar o concenso, o equilíbrio e o diálo-
Luiz Fernando, com treze votos. A seguir o Depu- go. Como ex-membro da Comissão, o Deputado MiI-
tado Jairo Azi convidou o Deputado Delfim Netto a ton Temer ressaltou o importante desempenho dos
assumir a presidência, declarando-o empossado. dois últimos presidentes da Comissão, Deputados
O Presidente eleito, Deputado Delfim Netto, decla- Arlindo Chinaglia e Paulo Bernardo. Parabenizou o
rou empossados os Deputados Márcio Reinaldo Presidente por sua eleição e disse que acredita em
Moreira, Simão Sessim e Luiz Fernando. Conti- sua isenção e firmeza necessárias ao andamento
nuando, o Presidente agradeceu a confiança nele dos trabalhos da Comissão. Nada mais havendo a
depositada e ressaltou que a Comissão tem um tratar, o Presidente convocou reunião para o dia 10,
importante papel a desempenhar na economia do às 10 horas e encerrou os trabalhos às 11h30min. E
País, contribuindo com o Governo, sugerindo para constar, eu, Maria Helena Pinheiro Monteiro,"
emendas ao Orçamento e na fiscalização da exe- Secretária, lavrei a presente ATA, que depois de lida
cução orçamentária. Disse ainda, de sua preten- e aprovada, será assinada pelo Presidente Deputa-
são de ampliar a relação da Comissão com o Tri- do Delfim Netto, e encaminhada à publicação no
bunal de Contas da União. Sugeriu como primeira Diário da Câmara dos Deputados.
iniciativa a realização de reunião para discutir o fi- Ata da Segunda Reunião (audiência pública)
nanciamento da exportação e das pequenas e mé- realizada em 10 de março de 1999
dias empresas com os presidentes do Banco do
Brasil e do BNDES.
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calização Financeira e Controle, sob a Presidência oito deputados inscritos para o debate. Após a mani·
do Deputado Delfim Netto - Presidente, estando pre· festação dos Deputados Márcio Reinaldo Moreira e
sentes os membros titulares Deputados Márcio Rei- João Coser, o Presidente declarou encerradas as
naldo Moreira - 12 Vice-Presidente, Simão Sessim - inscrições para debate com Dr. Andrea Calabri e
2!l Vice·Presidente, Luiz Fernando - 32 Vice·Presi- anunciou estarem abertas as inscrições para debate
dente, Affonso Camargo, Ayrton Xerêz, Elizeu Mou- com o Dr. José Pio Borges, Presidente do Banco
ra, GUmar Machado, Hélio Costa, Jairo Azi, João AI· Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -
meida, João Coser, João Leão, João Magalhães, BNDES, que falaria a seguir.
João Paulo, Jorge Tadéu Mudalen, Max Mauro, Os- O Presidente adotou, após breve discussão
valdo Reis, Pauderney Avelino, Rubens Furlan" Se- com os deputados presentes, o mecanismo de se fa·
rafim Venzon, Valdemar Costa Neto, e os membros zer blocos de três perguntas para que os expositores
suplentes Deputados Antônio Carlos Biscaia, Aven- respondessem. Participaram ainda da discussão os
zoar Arruda, Fernando Zuppo, Gastão Vieira, Jaime Deputados GUmar Machado, Eliseu Moura, João Ma·
Martins, Lael Varella, Nelson Meuder, Pastor Valdeci galhães, Hélio Costa, Luis Carlos Ramos, José Pi-
e Ursicino Queiroz. Compareceram como não-mem- mentel, João Paulo e João Almeida.
bros os Deputados Elton Rohnelt - PFL\RR, Aécio O Presidente comunicou que o Dr. Andrea Ca-
Neves - Líder - PSDB\MG, Arnaldo Madeira - Líder labri precisava se retirar e em seguida suspendeu a
do Governo - PSDB\SP, Herculano Anghinetti - reunião por um minuto. Às doze horas e dois minu--
PPB\MG, José Pimentel - PT\CE, Luiz Carlos Hauly tos, o Presidente reabriu a reunião, apresentou o Dr.
- PSDB\PR, Nelson MarçheZB:n - PSDB/RS, Confú- Pio Borges e agradeceu sua presença. Em seguida,
cio Moura - PMDB\RO, AtiJa Lira - PSDB\PI, Agnelo estabeleceu os mesmos critério~ adotados para o
Queiroz - PCdoB\DF, Carlos Melles - PFL\MG, Má- debate anterior. Esclareceu ainda que até o momen-
rio Negromonte - PSDB\BA, Rubem Medina - to estavam inscritos quatorze deputados.
PFL\RJ, Ricardo Berzoin~ - Pl\SP, Germano Rigoto O expositor fez sua explanação, participaram
- PMDB\RS, Odelmo Leao - lIder -. PPB\MG, Ger- da discussão os Deputados, Simão Sessim, Confú.
son Peres - PPB\PA, Edmar Moreira - PPB\MG, cio Moura, João Coser, João Almeida, Hélio Costa,
Walter Pinheiro - PT\BA, Márcio Fortes - PSDB\RJ, José Pimentel, Serafim Venzon, João Paulo, Gilmar
Arlindo Chinaglia - PT\SP, Fernando Ferro - PT\PE, Machado, Ayrton Xerêz, Arlindo Chinaglia e Márcio
Osvaldo Sobrinho - PTB\MT e os Senhores Gustavo Fortes.
Brasil - Ass~iação Br~sileira\lnstit~i~ão Financeira O Presidente agradeceu as presenças do Dr.
de DesenvolVimento, Joao Leal - MInistro da Fazen- Andrea Calabi _ Presidente do Banco do Brasil e do
da, Maria Sílvia Lauando~ - Assessora Parlamentar Dr. Pio Borges _ P~esidente do BNDES. O Presiden'.
do BNDES? Armando Manante Carv~lho - BNDES e te marcou para quarta feira próxima, dia dezessete
Darlan Dóna - BND~S. ABERTURA. ._ de março do corrente, reunião para discutir as Rela-

O.Se~hor :r~sldent~ declarou aberta a reu~lao ções do Tribunal de Contas da União com o Con-,
de audiênCia publica destinada a debater a destlna- gresso Nacional com a presença do Dr. Humberto
ção de recursos para o financiamento das. exporta~ . Souto - Ministro Vice-Presidente do Tribunal de
ções das pequenas e médias empresas. ORDEM Contas da União, e para o dia vinte e quatro de mar-
DO DIA: ço do corrente, uma reunião, a ser confirmada, com

O senhor Presidente agradeceu a presença do o Presidente do Banco do Nordeste para esclareci·
Diretor do Banco do Brasil, Dr. Andrea Calabi, e elo- mentos sobre as ações do Banco.
giou seu pronto atendimento ao convite. Esclareceu O Deputado João Almeida sugeriu que fosse
ao convidado que o mesmo disporia de cerca de vin- convidado também o Ministro da Educação e da
te minutos para fazer sua expo~ição, e em seguida, Saúde para falar dos Programas de Descentraliza-
passou a palavra ao Dr. Andrea'Calabri= Na seqüên- ção da Saúde e Municipalização da Educação. Em
cia, o expositor fez considerações sobre. 'o tema, ten- seguida o Presidente disse que oportunamente o
do sido interrompido brevemente pelo Presidente Deputado João Almeida seria atendido. ENCERRA·
para anunciar a presença na Comissão do'Uder do MENTO: Nada mais havendo a tratar, às quatorze
PSDB e do Governo, os Deputados Aécio Neves ~ horas e vinte e quatro minutos, o senhor Presidente
Arnaldo Madeira, respectivamente. encerrou os trabalhos.

,Após a explanação do Dr. Andrea Calabri, o O inteiro teor da reunião foi gravado, devendo
Presidente esclareceu que haviam, até o momento, ser transcrito, posteriormente, para compor esta Ata.
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E, para constar, eu, Maria Helena Pinheiro Monteiro, rifica-se que o suporte do Governo tarda mas não fa-
Secretária, lavrei a presente Ata, que lida, discutida lha. (Risos.)
e aprovada, sl~rá assinada pelo senhor Presidente, Tem a palavra o Dr. Andrea Calabi.
Deputado Delfim Netto, e publicada no Diário da O SR. ANDREA CALABI - Sr. Presidente, te-
Câmara dos C1eputados. nhO a impressão de que estamos em uma passa-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) gem muito delicada e importante, a qual poderemos
- Havendo número regimental, daremos início à pri- chamar de passagem do Plano Real de Estabiliza-
meira reunião ordinária da Comissão de FiscalIzação ção para a possibilidade de se articular um plano
Financeira e Controle. real de crescimento. Longe de ser contrastante com

Hoje temos a honra de receber, por especial o esforço de estabilização perseguido no primeiro
deferência, o Presidente do Banco do Brasil, Dr. An- mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
drea Calabi. De acordo com solicitação feita na se- o plano real de crescimento é, a meu ver, um instru-
mana passada, S. SI! se dispôs a vir a este plenário mento de consolidação da estabilização. Trata-se de
para expor o trabalho que aquela instituição está de- um programa de crescimento ou de um projeto de
senvolvendo com vistas à ampliação das exportações desenvolvimento que orienta o ajuste fiscal a curto
e suporte da peqUena e média empresa. prazo.

O Dr. Andrea Calabi é um técnico conhecido Portanto, a estabilização perseguida como
por sua competência, pelo copheiSQnento que tem da meta prioritária nos últimos quatro anos, longe de
realidade brasileira. Logo em seguida passaremos à ser um fim em si mesma, é instrumento para a recu-
exposição de S. SlI peração de um plano de desenvolvimento. E esse

Solicito ao Dr. Andrea CalabJ que, se possível, plano de desenvolvimento é que orienta o ajuste fis-
faça sua exposição em vinte minutos - apesar de que, cal ainda necessário. Assim, para atingir determina-
se necessário, o tempo pode ser prorrogado - a fim de do projeto de crescimento, determinadas ações pú-
que haja a possibilidade dos companheiros Deputados blicas são necessárias ou não. Essa passagem é
fazerem algumas questões fund!imentais. crítica para a própria consolidação da estabilização.

A expansão das exportações brasileiras consti- Evidentemente a retomada de um projeto de
tui hoje fato importante. Quando o Brasil era um País crescimento não pode ocorrer sem a adequação de
mais agnóstic,o, as exportações eram a solução. taxas de juros a patamares mais compatíveis com a
Hoje, que é um país religioso, as exportações são a recuperação de investimentos. Por outro lado, não
salvação. conseguiríamos abaixar juros reais sem a mudança

Concedo a palavra ao ilustre Presidente do de regime cambial, posto que o anterior, que tinha
Banco do Brasil, Dr. Andrea Calabi. ênfase na âncora cambial necessária à estabiliza-

o SR. JI,NDREA CALABI - Muito obrigado, ção, impunha cupons mínimos, o que jogava as ta-
Deputado Delfim Netto, caro professor e ilustre Pre- xas de juros reais a patamares muito elevados, fato
sidente desta Comis~ão. Agradeço o convite. Tenho que dificultava a recuperação.
muita honra dEI estar aqui. Espero poder mostrar um Portanto, não podíamos retomar o crescimento
pouco do papel do Banco do Brasil na promoção das sem juros reais a taxas adequadas ou minimamente
exportações, especialmente de pequenas e médias compatíveis. Não poderíamos reduzir os juros se an~

empresas, e tEllvez contribuir para o debate do papel tes não tivéssemos mudado o regime cambial. E não
dessas ações do banco em um movimento mais am- poderíamos ter mutlado o regime cambial sem um
pio, que está Elm curso na economia brasileira, mais acordo com o Fundo Monetário Internacional e a dis-
especificamente no cenário macroeconômico atual. ponibilidade dos 41 bilhões de dólares, que funcio-

Talvez pudesse fornecer, dentro do tempo esti- naram quase que como um cheque especial adicio-
pulado, uma breve visão de conjunto. Depois apre- nal aos 35 bilhões de dólares de reservas de que o
sentarei rapidamente a projeção de algumas lâminas Governo dispõe. Finalmente, não conseguiríamos ter
- material distribuído aos Parlamentares, com exce- feito o acordo com Fundo e com os países do G-20
ção do Preside!nte da Mesa, que ainda está por rece- sem que houvesse um plano de estabilização fiscal
ber uma cópia. muito sério, sólido e rigoroso.

O SR. PIFlESIDENTE (Deputado Delfim Netto) Portanto, o quadro geral em que se enquadra a
- Interrompo a exposição do Presidente do Banco discussão mais específica da sessão de hoje, que se
do Brasil para registrar que temos a alegria de rece- refere às ações do Banco do Brasil na promoção
ber os Líderes do PSDB e do Governo na Casa. Ve- das exportações, ocorre no seguinte cenário: um
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momento de passagem extremamente importante do foi de 30% do total do financiamento do comércio.
que talvez pudéssemos chamar de ênfase inicial do Em janeiro deste ano, o Banco do Brasil financiou
Plano Real na estabilização para a recuperação de 25% de ACCs e ACEs e movimentos de câmbio em
um projeto de crescimento, vital para a própria con- pontos do comércio exterior brasileiro. Portanto, nes-
solidação da estabilização. se âmbito, estamos pensando nas ações que passa-

o projeto de crescimento é que indica as ações remos a expor.
de ordenamento fiscal que se tomam ainda necessá~ Em decorrência de sua enorme rede, que con~

rias e diz com maior clareza o que deve ser total~' ta com cerca de 5 mil agências e postos de atendi-
mente cortado ou pode ser eventualmente expandi- mento, o Banco do Brasil se especializou no atendi-
do. Esse projeto toma possível visualizar o que é ne- mento a pequenas e médias empresas. Portanto, o
cessário ou não para aquele projeto de crescimento. banco possui capilaridade e alcance raros, se não

A redução dos juros é uma dimensão macroe- únicos na economia brasileira. Além disso, a institui-
conômica necessária para a recuperação do cresci- ção tem se esforçado na promoção das operações
mento. Em âmbito geral, trata-se da transformação de financiamento de comércio exterior para peque-
de políticas gradualistas de adequação da taxa de nas e médias empresas.
câmbio que foram, na verdade, empurradas para po- Apresentarei rapidamente um conjunto de lâmi-
líticas modificadas pela crise externá nas, cujas cópias estão sendo distribuídas. Talvez a

EspeciaJment~ partir da crise russa, como apresentação me permita não extrapolar o tempo
detonador último, a mudança de regime cambial exi- concedido.
giu uma série de medidas. O quadro de fundo é o (Apresentação de transparência)
plano de estabilização fiscal, o acordo com o FMI e a Quanto às ações de apoio às pequenas e mé-
mudança de regime cambial. Em um primeiro mo- dias empresas exportadoras no âmbito da estratégia
mento, as taxas de juros ainda estarão muito eleva- do Governo Federal, procuramos aumentar a quanti-
das, tendo em vista a tentavva de minimizar o im- dade, o que significa levar novas empresas à expe-
pacto da desvalorização sobre a inflação; mas, a riência exportadora, visando à obtenção de superávit
meu ver, em seguida, a partir do novo regime cam- na balança comercial. As mudanças são absoluta-
bial, a velocidade da redução das taxas :de juros mente notáveis a partir do novo .regime cambial,
será maior do que poderia ser no regime cambial an- principalmente quanto à agilidade em que se obtém
terior. Ao mesmo tempo em que a velocidade de a resposta de exportadores à variação de câmb.io.
queda dos juros pode ser mais rápida, a própria re- Lembro-me do impacto obtido no começo dos
dução estimula investimentos, permite a retomada anos 80. A rapidez da resposta dos exportadores à
do crescimento em horizonte imediato e contribui .mudança de políticas de promoção de exportações é
para a estabilização fiscal, quer pelo impacto da re- incrivelmente rápida. No inIcio dos anos 80, o Minis-
dução de juros na redução do custo da dívida, quer tro do Planejamento da época promoveu uma virada
pela recuperação do crescimento sobre o aumento de exportações semelhante a que estamos fazendo
da arrecadação. agora.

Nesse cenário de fundo o Banco do Brasil as- Até a semana passada, eu dizia que a mudan-
sumiu importante papel no que se refere a suas ativi- ça projetada para este ano era de um saldo negativo
dades fundamentais. Não posso deixar de mencio- .- portanto, deficitário, da balança comercial - de 6
nar o financiamento à agricultura, uma das ativida- bilhões de dólares para um saldo positivo do mesmo
des prioritárias. Uma enorme gama de ações do valor. Como havia um déficit da ordem de 32 ou 34
banco acopladas à gestão de políticas públicas tam- bilhões de dólares em transações correntes, abatida
bém pode ser realçada. Mas o foco da reunião de a diferença de 12 bilhões, o grosso do déficit rema-
hoje nesta Comissão é o papel do Banco quanto ao nescente em transações correntes passa a ser fi-
financiamento às exportações. nanciado por entrada de investimentos diretos.

O Banco do Brasil tradicionalmente financia en- Portanto, a resposta dos exportadores e de
tre 15% e 17% do comércio exterior brasileiro. Em agentes econômicos é de tal ordem, na contenção
épocas de crise, quando os demais bancos se re- de importações, que o superávit na balança comer-
traem, a participação do Banco do Brasil no financia- cial pode ser obtido, a meu ver, com muita rapidez
mento total do comércio eleva-se a patamares entre dada a palpitação e a preparação de empresas na-
25% e 30%. Em outubro do ano passado, no ápice cionais e sua agilidade de respostas a mudanças de
da crise russa, o financiamento do Banco do Brasil políticas.



Num breve sobrevôo de produtos e serviços,
evidentemente, temos as operações de antecipação
de contratos de câmbio e antecipação de contratos
de exportação que são, no caso, financiamentos an
teriores ao embarque de mercadorias, no outro caso,
financiamentos já da cambial obtida.

O Proex são as linhas de financiamento à ex
portação com taxas competitivas com as que outros
exportadores obtêm nos mercados avançados mais
desenvolvidos ou linhas de equalização dessas ta
xas. Ou seja, o exportador consegue o financiamen
to de exportação e o Proex, que é um programa do
Governo com recursos orçamentários, equaliza ta
xas, ou seja, dá um rebate de taxas de tal forma a
tornar competitivo o custo do financiamento de ex
portação para o exportador nacional, relativamente
ao que é obtido em média no resto do mundo.

Consultoria em negócios internacionais é uma
atividade do banco disponibilizada permanentemen
te para essas empresas. Tenho a impressão de que
esse produto pode ser exportado. Como eu checo
quais são os mercados, como é o acesso, quais são
os formulários, quem são os pontos de contato, é
uma questão, muitas vezes, de romper as barreiras
locais e auxiliar no processo. Isso é uma coisa muito
prática do ponto de vista de mobilização das empre
sas e suas possibilidades.
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Hoje observamos as projeções de 11 bilhões tão prontos, mas acho que a atuação do banco se
de dólares, programados no acordo recentemente dájustamente nessas faixas intermediárias, em pri-
divulgado. Evidentemente, no programa geral, espe- meirolugar,enaspequenasempresas,essapropor-
rava-se um volume de 100 bilhões de dólares em ex- ção relativamente pequena de exportadores, mas
portações até o ano 2002; mas, neste novo regime, nemporissomenosimportantescomodinamismo.
esse valor pode até ser superado. O material distribuído, valor de exportações por

O Banco do Brasil, assim, procura ampliar a pequenas e médias empresas, é um pouco mais
base de clientes potenciais que operam no merca- aberto em detalhe e temos duas tabelas a mais.
do com o foco em pequenas e médias empresas; O mapa mostra a rede de câmbio e comércio
procura potencializar a atuação da rede externa exterior, ou seja, agências com operadores especia-
como centros de promoção de comércio exterior. Iizados na promoção de operações cambiais e de
Ou seja, procura acoplar os serviços das 34 agên- exportações, especializados na administração de
cias do banco no exterior como pontos de suporte cursos preparatórios, no auxílio operacional às em-
e facilitação das operações para as .-empresas si- presas, no preenchimento de formulários, guias de
tuadas em qualquer lugar do País." A ampliação do exportações e coisas do tipo. Seis na Amazônia, cin-
número de empresas foi atendida no Programa de co no Centro-Oeste, 66 no Sul, 88 no Sudeste, de-
Geração de Negócios Internacionais - ainda vere- zenove agências no Nordeste especificamente equi-
mos melhor do que se trata. Alavancagem de ope- padas com pessoal especializado em exportação.
rações de Proex - que também veremos em deta- O quadro seguinte mostra a distribuição das
lhe - são financiamentos ou equalizações de taxas agências ao redor do mundo: são 34 agências. E o
de juros para exportadores. O banco também pro- fundo mostra os canais de conexão e de interface
cura promover a interface de oportunidades exter- entre as agências de mercados externos e produto-
nas com a potencialidade interna de exportação, o res nacionais que completam, digamos assim, o con-
que muitas vezes não é perseguido internamente junto de apoio que o banco pode dar aos exportado-
pelas empresas, mas tem de ser buscado em vá- res.
rios casos.

O quadro seguinte, Srs. Deputados, mostra
como acontecem em várias dimensões financei
ras a concentração de exportações, ou seja,
nesse conjunto de fitinhas à esquerda vemos o
total de empresas exportadoras e, no conjunto à
direita, o valor das exportações. O primeiro qua
dro mostra que 80,9% das 14 mil empresas ex
portadoras exportam até 1 milhão de dólares e
representam 3,1 do total das exportações. O do
meio diz que 18,5% dos exportadores médios
com operações de um a 100 milhões de exporta
ções são responsáveis por 47 e meio do total
das exportações e, finalmente, as duas bolinhas
de baixo mostram a concentração dos grandes
exportadores, ou seja, os exportadores com ope
rações acima de 100 milhões, que representam
0,6% do total em número de empresas e são
responsáveis por 49,4 do total das exportações
brasileiras. Evidentemente, esse pequeno núme
ro de grandes exportadores é mais informado,
mais preparado, mais atento à mudança de mer
cado e está pronto a responder sobre suas ex
portações estruturais, e muitas vezes as mudan
ças de taxa de câmbio ou de programas de fi
nanciamento podem afetar mais a rentabilidade
das exportações do que seu volume. E esses es-
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Temos várias formas de financiamento à im- zes, o Banco do Brasil não consegue se equiparar
portação, especialmente voltados à modernização e aos grandes na oferta de operações para os gran-
atualização tecnológica da estrutura produtiva e ser- des exportadores; entre pequenos e médios, o Ban-
viços de comércio exterior. co do Brasil tem uma proporção mais alta. Evidente-

O acesso é indireto, é uma operação que pro- mente, a distribuição .,de volume contratado e a
cura financiar o insumo utilizado pela- empresa ex- quantidade de operações entre grandes, médias e
portadora. Assim, não apenas às vezes é necessário pequenas empresas, acabam dando a distribuição
financiar diretamente a empresa exportadora, mas fi- que se espera, ou seja, o volume contratado pelas
nanciar o produtor de peças, partes, equipamentos grandes, o valor, 65%, corresponde a 15% das ope-
utilizados em um produto exportado, abatendo de- rações, enquanto um grande número de operações,
pois o financiamento desse AGG de importação do 85%, financia um valor que representa 35% do total.
AGG da exportação da empresa. AGG vinculado ao É um grande número de financiamentos pequenos e
Proex são combinações de operações de financia- um pequeno n\Ímero de financiamentos grandes.
mento anteriores ao embarque com equalização de Os 'números do quadro seguinte mostram o
taxa, e AGG rural destina-se, evidentemente, às ex- que eu havia .mencionado. A participação média do
portações mais próprias do setor agrícola. A evolu- Banco do Brasil no mercado de câmbio de exporta-
ção das aplicações mensais de AGG e AGE, essas ção, que evoluiu em 15%: 13 em 1996/1997, 18 em
operações que o Banco do Brasil representa como 1998 e, como mencionei, em janeiro atingimos 25%.
média genérica, 20% do total dos financiamentos em Número~. de exportadores financiados em
exportação que se faz na economia, mostram os vo- 1997/1998: 't682 exportadores foram financiados
lumes mensais; são mostrados no gráfico justamen- em 1998. Aplicações totais do Proex, quer na moda-
te que passamos de 300, 700, 200. Em fevereiro, Iidade de fint;\nciamento, que é o bloco da esquerda
atingimos mais de meio bilhão de dólares de finan- - em 1988 financiamos 482 milhões - quer na mo-
ciamento a exportações por meio de AGG e AGE, dalidade de equalização. Equalizamos taxas de fi-
valor, como se vê pelo desempénho de 1998, consi- nanciamentos·correspondentes às exportações de 3
derável. O saldo de aplicações - como se vê, isso bilhões de dólares. Portanto, o Proex, aplicado pejo
aqui é o fluxo mensal, quanto o Banco do Brasil tem Banco do Bra~i1, atingiu um valor equivalente a 3 bi-
financiado de AGG e AGE - é mostrado no gráfico Ihões e meio de exportações.
seguinte, que indica que atingimos o valor de 3 bi- Essa coluna seguinte mostra a participação
Ihões de dólares aplicados no financiamento de ex- dos principais agentes nesse programa de promoção
portações. de exportações amparado pelo Governo Federal por

Aqui é mostrado o total das exportações brasi- dotações orçamentárias que equalizam taxas e mos-
leiras, no azul, à esquerda; e, à direita, a coluna da tram, nas colunas de 1997 e 1998 o Banco do Brasil
participação das exportações financiadas pelo Ban- assumindo um papel que não havia alcançado; esta-
co do Brasil de AGG e AGE, que mostra não somen- va em terceiro lugar em 1996 e ficou como principal
te a concentração regional do total das exportações agente do programa em 1997/1998.
brasileiras, como, evidentemente, os financiamentos Para dar alguns exemplos um pouco mais de-
de AGG e AGE que correspondem a essa distribui- talhados de programas específicos, o PGNI - Pro-
ção regional. grama de Geração de Negócios Internacionais -

Aqui é o mesmo gráfico visto antes para o total; promov.e a inserção competitiva das pequenas e
ê o fluxo, o volume de financiamento mensal desti- médias empresas no mercado internacional e dota
nado a pequenas e médias empresas, o qual atingiu, as principais agências do País de recursos e pes-
daqueles 500 milhões que eu havia mencionado que soai qualificado na área internacional. Também as-
o Banco do Brasil financiou em fevereiro deste ano, sessora a clientela desde a busca de parceiros no
117 milhões. O que os financiamentos do Banco do exterior até a estruturação de negócios mais com-
Brasil a pequenas e médias empresas mostram é plexos, e, finalmente, disponibiliza o portfólio de
que eles se jdão numa proporção muito superior à produtos, também distribuído aos senhores, e ser-
participação das pequenas e médias no total das ex- viços da área internacional. O público-alvo são
portações, ou seja, 0" Banco do Brasil financia mais empresas, quer sejam clientes ou não, que fatu-
pequenas e médias empresas do que grandes em- ram entre 1 milhão e 50 milhões de reais ao ano
presas. Tipicamente as "grandes têm recur~os e com potencialidade, evidentemente, para o merca-
acessos a bancos em questões competitivas. As ve- do de exportação.
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Agilidade e atendimento especializado, segu
rança na realização, informações, disponibilização
de recursos, são sistemas, processos, dados e ins
trumentos que o Banco do Brasil disponibiliza para
clientes ou não de suas agências.

Estados atendidos, para dar uma idéia do
PGNI sobre os resultados obtidos: em 1998, foram
selecionadas 3.887 empresas. Mais de 500 novas
empresas realizaram, pela primeira vez, operações
de ACC e ACE. Foram feitas 6.971 visitas,·uma mé
dia ge 580 por mês. Portanto, a questão.é adotar
uma postura pró-ativa na busca dessas empresas
que, muitas vezes, não percebem internamente nem
a possibilidade de expandir seus mercados de ex
portação, e vários eventos realizados como seminá
rios, palestras e discussões sobre as possibilidades
de operações no comércio exterior.

Alguns patrocínios e eventos em 1998. Virando
a página, publicações em algumas revistas. Tam
bém pedi para distribuírem exemplares ou números
recentes da revista como: Comércio Exterior, que o
Banco do Brasil distribui. Podíamos falar das diretri
zes básicas do plano de ação para 1999: incremen
tar as operações tradicionais de financiamento, ex
pandir esse programa de geração de novos negó
cios - temos tido um desenvolvimento muito rápido e
muito atrelado ao crescimento acelerado de opera
ções com o Mercosul -, aprimorar e ampliar o servi
ço de consultoria, manter a política de assistência fi
·nanceira às pequenas e médias empresas.

A esse respeito, talvez, valeria mencionar e
eventualmente poderíamos aprofundar experiências
e iniciativas que estão sendo levadas quanto à for
mação de consórcios de exportações. Há experiên
cias mais específicas de treinamento no comércio in
ternacional e parcerias com federações de indústrias
como lócus desse processo de divulgação de possi
bilidades.

Aqui continuam os detalhamentos de operaçõ
es específicas que já mencionei. Eviqentemente,
cada uma delas pode ser detalhada, mas dê qual
quer forma já foram mencionadas.

Eu gostaria, por ter sido um produto recente,
de dar ênfase especial à divulgação de um produto
que nós chamamos de SUOP(?) de exportação. As
sim procedo especialmente por também reconhecer
que o Presidente da Comissão teve um papal impor
tante na provocação dessas operações: Um ~ia, li
gou-me o Prof. Delfim e disse: "Calabi, vocês.estãe>
perdendo a urgência executiva, neste momento de
mudança cambial e da necessidade de promover ex~'

portações. Vocês deviam pensar na possibilidade de

criar uma operação que dissesse ao exportador que
essa taxa de câmbio está atipicamente elevada, e
que será muito provável a verificação de uma trajetó
ria de equilíbrio a taxas mais baixas. A taxa de juros
também está normalmente alta. Vocês deviam criar
uma operação capaz de dizer para o exportador que
eles deviam correr e antecipar os seus contratos de
exportação e se beneficiar das taxas de câmbio alto
e dos juros altos no momento, pois provavelmente
terão muito a ganhar".

Nós conseguimos pensar em uma operação de
head, em que, na hipótese de uma desvalorização,
o banco estaria preparado para assumir a operação
de ACe em valor cambial.

E o Prof. Delfim continuou: "E vocês vão poder
dizer para o exportador que a situação é tão favorá
vel no momento, que eles devem promover rapida
mente as suas exportações e antecipar os contratos,
como forma de aumentar a oferta de dólar, que é ex
tremamente necessário, pois trata-se de um instru
mento de equilíbrio do mercado".

Essa operação de SUOP(?) de exportação foi
preparada, teve, evidentemente, algum trabalho téc7
nico para prepará-Ia solidamente, defen9ida para o
banco e juridicamente defendida para o cliente. Ela
está em curso e acho que assumirá o seu papel im
portante. Exemplificando, esse chamado efeito cor
cova, que está sendo esperado como o comporta
mento de taxa de câmbio, de taxa de juros e, aliás,
inclusive de inflação, pode ser usado por exportado
res. Se eles exportarem, digamos, 1 milhão, a uma
taxa de 1,90, receberão um 1 milhão e 900 mil reais.
E se aplicarem a taxa de juros atual terão um retorno
muito alto.

O Banco do Brasil permite que o exportador re
cupere a aplicação: ele exporta, aplica os recursos
correspondentes no Banco do Brasil e eu dou o res
gate ou por 90% do CDI, ou por câmbio mais seis.
Portanto, reduzo a incerteza que o exportador possa
ter .sobre a variação cambial no futuro e permito a
ele uma aplicação da antecipação de contratos de
câmbio, ou pela taxa do CDI, ou parte dela, ou pela
taxa de câmbio. Esse SUOP(?) de exportação acre
dito que seja uma operação recente e, reconheço
aqui, é em parte provocada pelo Presidente desta
Comissão.

Sr. Presidente, quis dar um quadro de fundo.
Acho que no momento, estamos inseridos rapida
mente nessa economia, ou seja, o papel da mudan
ça de regime cambial para a promoção de exporta
ções. :ri3ntamos mostrar o Banco do Brasil nas suas
Iirihas tradicionais de atuação, portanto, preparado
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para acompanhar esse salto, sem necessidade de
grandes treinamentos. Não precisa se equipar para
nada, o banco já está preparado, atua normalmente
nessas linhas, as agências estão preparadas, tanto
interna quanto externamente. O Banco do Brasil não
apenas tem atuado no apoio especialmente de pe
quenos e médios, como acredito que nas novas con
dições macroeconômicas, pode fazê-lo trabalhar
com muito maior agilidade.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
- Muito obrigado a V. SI!

Essa exposição me parecé que foi extrema
mente esclarecedora, mostra o Banco do Brasil fun
cionando de uma maneira importante no estímulo às
exportações. Sempre brinco que na "Idade Média",
entre aspas, quando fui Ministro, o Banco do Brasil
era os olhos e os braços dO.Governo. Vejo agora
que pelo menos um· olho já estâ>funcionando ade
quadamente e os braços estão coméçando a operar.
Certamente vamos ter, meu caro Presidente, resulta
dos extraordinários.

Temos inscritos oito companheiros. Darei a pa
lavra ao primeiro orador, Deputado Márcio Reinaldo
Moreira, para que faça sua argüição.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO
MOREIRA - Em primeiro lugar, cumprimento nosso
Presidente, Deputado Delfim Neto, e o Prof. Calabi,
digno Presidente do Banco do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
- Meu caro Deputado, um minuto só, estamos tendo
a honra de receber o Presidente do BNDES, Or.
José Pio Borges de Castro Filho, a quem p/aço que
venha compor a mesa conosco. (Pausa.)

Deputado Márcio Reinaldo Moreira, pode pros
seguir, por favor.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO
MOREIRA - Cumprimento, também, o nobre Presi
dente do BNDES, DI'. Pio.

Quero dirigir ao meu amigo Calabi, companhei
ro de longas jornadas no Ministério do Planejamen
to, algumas apreensões e colocações que julgamos
pertinentes neste momento.

Em primeiro lugar, estamo-nos deparatldo com
um quadro recessivo e altamente preocupante, prin
cipalmente na área do emprego, onde vemos sim
plesmente nossas empresas falindo, quebrando, e
as dificuldades de financiamento. Praticamente não
se falava em exportação como meta, como objetivo
maior de uma política econômica.

Além disso, pela primeira vez, estamos nessa
mudança recente da economia. Portanto, apreensi
vos quanto à meta de exportação ou de superávit de
11 bilhões para este ano. Meta essa, que, se lermos
alguns jornais, já vemos questões sendo levantadf1s
por autoridades do País, colocando em dúvida o al
cance anteriormente mencionado. Nós, naturalmen
te, sentimos que, para que isso aconteça, é preciso
que não só o setor produtivo esteja devidamente
ajustado, mas também que haja crédito.

Outro dia, a imprensa divulgava a declaração
de um empresário do Rio Grande do Sul que dizia
que para uma meta de exportação de 30 milhões de
dólares, ele precisava de um capital de giro de cerca
de 400 mil. Ele rodara cerca de vinte instituições
bancárias e de crédito e só conseguira até então 200
mil.

Vejo aqui, pela explanação de V. Sª, o trabalho
do Banco do Brasil, o potencial que sabemos que
essa instituição pode ter e o fomento que pode tra
zer a esse setor. oMas é preciso que haja fontes de
disponibilidades para empréstimos. Assim, pergunto
a V. Sª se dispomos disso, se o Banco do Brasil terá
essas fontes.

Temos notícia, por exemplo, de que o FAT é
uma fonte que tem bastante recurso do BNDES.
Mas também não sabemos como anda essa aplica
ção. Naturalmente, ela estaria correlata com esse
desafio do desemprego maciço que hoje estamos
sentindo em toda a nossa economia e nas nossas ci
dades, quando lá chegamos. Vejo também o Proex,
que o Banco do Brasil também gerencia, também
representa fonte barata e de fácil operação. Aconte
ce, que durante alguns anos observamos que essas
fontes estavam muito métÍi:: servindo a determinados
grupos que investiam no Paraguai, Bolívia ou Equa
dor, inclusive, em obras de engenharia, sem qual
quer retorno de emprego ou de maiores benefícios
sociais para o País.

Então, eu teria esta questão: analisando o
Proex hoje, quais são os pontos que o Banco do
Brasil tem financiado nessa linha do Proex? Não es
quecendo a preocupação de que possamos casar
essas metas de exportação com a geração de em
prego através, talvez, dessas pequenas e médias
empresas. E qual a meta de financiamento, ou o li
mite de financiamento, por que o Banco do Brasil
está lutando ou tem disponível para levar a cabo
essa missão?

Agradeço, desde já, a presença de V. Sª Acho
que é uma alegria e uma oportunidade muito espe
cial para esta Comissão. que passa a discutir tema
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de alta relevância não só pará os nossos munfcipes, enorme dificuldade no campo das limitações orça-
_mas.JambénLpara os destínos-CiO-Brasil Muito..obrk- mentárias--eOLque \tivemos.

gado. A preocupação do Deputado com o emprego é
O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) uma preocupação que todos temos. Mas nada, a

- Obrigado a V. Ex!! não ser uma recuperação no ritmo de atividade, de
Tem a palavrà o ilustre Presidente do Banco do investimentos e de exportações, em condições nor-

Brasil, Dr. Andrea Calabi. . - - mais no mercado, permitirá uma solidez e uma esta-
O SR. ANDREA CALABI - Obrigado, Presi- bilídade de emprego e de renda esperada.

dente. Obrigado Deputado Márcio Reinaldo Moreira, Portanto, a profundidade da transformação na
que me apresenta questões centrais. estrutura produtiva, que nós vivemos nesses quatro

Como disse antes, tenho a impressão de que anos, que algumas vezes foi brusca, eventualmente
estamos nessa passagem, ou seja, o foco na estabi- violenta, mas evidentemente muito importante, con-
Iização permite recuperar programas de crescimento tribui para a vitalidade da resposta das empresas
para a economia brasileira, pegando os últimos qua- hoje e as possibilidades de exportação. E essa recu-
tro e os próximos q~atro anos, digamos. E a mudan- peração, ao cabo, suporta emprego, renda e bem-
ça de regime cambial é um instrumento nessa pas- estar. Estamos, acredito, nessa passagem. Mas não
sagem, que, no entanto, se dá com a necessidade podemos esconder que teremos dois, três meses
de aprofundar e consolidar o ajuste fiscal. Esse é o extremamente difíceis pela frente, antes de perceber
grande desafio. .. a ret9,mada de crescimento, por um lado, e a ade-

Na verdade, ao Governa não faltam instrumen- quação de câmbio de juros a patamares mais ade-
tos para promover de forma mais rápida o cresci- quados, por outro.
mento, emprego e exportações. No entanto, do pon- De fato, a preocupação com o emprego é im-
to de vista dos instrumentos fiscais, a capacidade portante, com recessão, também, e estará sendo
para fazê-lo é extremamente limitada, pela questão discutido intensamente, a meu ver, nos próximos
mais ampla dos 'recursos. Digamos que os instru- dois meses. No entanto, como que mascarando o te-
mentos não são tão amplos quanto QS pleitos orça- mor real que é o retorno da inflação.
mentários, como o Deputado Márcio"Reinaldo, ex- O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Secretário da Secretaria de Orçamento de Finanças,.'" - Muito obrigado a V. SI! Antes de passar a palavra
sabe bem. No fundo essa questão fiscal está muito ao nosso companheiro João Coser, peço aos inscri-
presente e é limitativa dos instrulTlentos que podem '. tos que encurtem as perguntas e ao nosso Presiden-
ser acionados pelo Governo. Um deles, para come- te que encurte as respostas, para que todos tenham
çar a responder por uma de suas últimas indagaçõ- oportunidade de expor seus problemas.
es, é o Proex. O Proex é um instrumento ágil, pronto Tem a palavra o ilustre Deputado João Coser.
e operacionalmente fácil. Trata-se de uma operação O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presi-
que equaliza, ou seja, permite um rebate das taxas dente, Srs. Presidentes do Banco do Brasil e do
de juros, dos financiamentos internos às exportaçõ- BNDES, primeiro, uma consideração rápida sobre a
es, para que $e equalize a competitividade do expor- introdução. Realmente, num momento talvez até es-
tador nacional com os exportadores de outros paí- pecial, o Presidente do Banco do Brasil faz uma rela-
ses, do ponto de vista do custo do financiamento. ção entre o Plano Real de Estabilização e um plano

Evidente~ente, essa é uma questão orçamen- de crescimento.
,fária. Para este ano, por exemplo, a dotação do Acho até positivo, em momento oportuno a vin-
Proex, em reais, do ponto de vista da multiplicação da do V. SlI a esta Casa, mas temos perspectivas
de operaçõ~s em dólares, fica fortemente reduzida muito variáveis, em muito pouco tempo, de um País
pela própria desvalorização. Portanto, a dotação de- crescendo pouco, chegando a crescer zero e, agora,
sejada para Q Proex, por ocasião da votação do Or- com crescimento negativo, previsão para este ano.
çamento, é muito menor em dólares do que o que Esta é a primeira preocupação, ou seja, se mudam
efetivall)ente se dispõe hoje. O ajuste é póssível? muito as perspectivas de desenvolvimento e capaci-
Claro. E uma questão que os senhores conhecem dade do País - estou falando somente em relação a
melhor do que eu. Temos dificuldade de dizer: "bom, esses quatro anos do Governo Fernando Henrique.
então eu vou expandir a dotação em reais do Proex. Outra coisa: como cliente do Banco do Brasil, e
Mas a custa de quê?" Ou seja, definir o que se con- devedor de cheque especial, não é uma boa referên-
trai para poder expandir a dotação do Proex é uma cia esses 41 bilhões serem considerados cheque es-
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pecial, porque depois de cair, é difícil sair. Estou fa~ que tenho -, mas cita que na Coréia do Sul é 48%,
zendo uma simples comparação com o empréstimo na Alemanha, 45% e nos Estados Unidos, 54%. Por-
do FMI. Bateu ali, se não tiver renda suficiente é difí- tanto, constata que há um grande espaço para o
cil sair. E nós, devedores do Banco do Brasil, sabe- crescimento dessas empresas.
mos disso. Mas entendo também que é mais ou me- Para concluir, Sr. Presidente, no ano de 1997

1
nos isso. ele só dedica dois parágrafos a esse setor, reduz

Rapidamente vou fazer algumas consideraçõ- significativamente. No primeiró, reafirma·oSimples,
es. Não tenho condições de ler, porque já me foi e aponta a constatação de 2 milhões e 300 mil em-
solicitado para encurtar meu tempo, mas consegui presas no Simples, e na parte do financiamento, diz
fazer umas transcrições do que falava o Presiden- que medida complementar da maior importância
te da República nas suas mensagens ao Congres- destinada a possibilitar acesso ao crédito pejas mi-
so Nacional, sobre o setor de micro e pequena cro, pequenas e médias empresas, foi a criação do
empresa. Fundo de Garantia para a Promoção Competitiva. E

Em 1997, ele fazia referência à necessidade de faz algumas comparações.
um sistema mais simples, que depois gerou o Sim- Assim, minha pergunta principal - é verdade
pies, ao papel do BNDES no sistema financeiro. No que neste caso o que é Banco do Brasil e o que é
ano de 1998, ele ainda faz uma citação bástante po- BNDES está misturado - é se o Banco do Brasil
sitiva, uma referência: 1 milhão e 700 mil empresas consegue fazer chegar a um pequeno ou até médio
adotaram SIMPLES. Na questão específica do crédi- empresário, independentemente da área, recurso
to diz que vale ainda destacar entre as medidas de que não tenha garantia real do próprio- cidadão, do
apoio à exportação, a criação de sistema abrangente próprio empresário; se esse fundo de aval ou fundo
de seguro e de crédito comercial, inédito no Brasil", de garantia funcionou alguma vez no País. A infor-
que eram os chamados fundos de aval, a promessa mação que temos do setor é que é muito difícil.
de fundo de aval que, posteriormente, o BNDES Só para concluir, temos essa constatação tam-
transformou naquelas contas inativas, os 300 milhõ- bém lamentável. Infelizmente, na folha 05, sobre a
es do fundo de exportação. participação da micro e pequena empresa é real-

Minha primeira pergunta, que posteriormente mente muito pequena, precisamos fazer um esforço
será estendida ao Presidente do BNDES: o Banco para que ela aumente significativamente.
do Brasil conseguiu fazer algum empréstimo que te- O SR. PRESIDENTE. (Deputado Delfim Netto)
nha um sistema de aval que não seja o próprio da - Muito obrigado a V. Exª
empresa, que ela tenha que dar algum bem? Há al- Proponho aos nobres companheiros que as
guma facilidade. Qual é o grande problema do pe- perguntas dirigidas ao Dr. Pio Borges sejam reserva-
queno? É o financiamento, porque a garantia real é das diretamente a ele, para que possamos separar
exigida pelo banco. O Governo prometeu à Frente as coisas.
Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, ao Con- Passo a palavra ao Dr. Calabi.
gresso Nacional e à sociedade que teríamos instru- O SR. ANDREA CALABI - Obrigado Presiden-
mentos de financiamento, com o aval dos recursos te, obrigado Deputado João Coser.
do BNDES. Essa é a primeira pergunta. De fato, para responder diretamente, o fundo

Esse ano ele reduziu bastante, mas ainda de aval tem se desenvolvido, é um programa que é
quando falava na vez dos pequenos no ano de levado a cabo pelo BNDES e que o Banco do Brasil
1998, dizia que o fortalecimento da empresa de pe- procura estimular e, evidentemente, dele participar e
queno porte é indispensável para a ampliação do ní- que tem tido uma resposta. Acho que temos conse-
vel geral de empregos na economia. Em relação a guido operacionalizar muito menos do que gostaría~

elas, há duas medidas fundamentais. Aí, volta a citar mos.
o Simples e o fundo de aval. Em um dos trechos, diz São poucas operações e há uma mudança de
que com essa medida, o Governo quer aumentar o práticas bancárias. Efetivamente é difícil constituir,
número de pequenas e médias empresas exportado- ainda que tenhamos tido alguns bons exemplos des-
ras, de 4 para 80 mil. O senhor dá aqui 114 mil em- sa mudança, ou seja, tipicamente fundos públicos,
presas no total e dessas uma boa parte entre micro que eram normalmente operacionalizados através
e pequenas empresas. Depois, faz a referência de dos bancos. Os sistemas normalmente coordenados
que hoje elas são responsáveis por 20% - não me pelo BNDES, porque o Banco do Brasil é um dos
parece que seja exatamente 20%, pela proporção agentes operadores, mas fundos distribuídos através
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dos bancos, onde o risco é do banco e, portanto, o Não sou economista, mas, examinando os grá-
banco se cobre de um milhão de garantias, dificulta ficas - a matemática não é meu forte, sou professor
a operacionalização do empréstimo. de História - queria entender melhor, porque esta-

A virada foi usar recursos do banco, usando mos discutindo apoio e queremos ampliar a partici-
como fundo de aval os fundos públicos e, portanto, pação e a exportação das pequenas e médias em-
permitindo que esse fundo de aval contribuísse para presas.
as garantias. Pelos dados que temos, no mês de fevereiro

O Deputado aponta claramente a dificuldade de 1999, na página 10, é mostrado que o volume to-
de mudança de cultura ou aceleração da prática de tal de contratos é da ordem de 518 milhões, se não
operações que, na verdade, têm como garantia o estou equivocado. S.Sª apontou que das pequenas
fundo de aval. Essa iniciativa é positiva, está imple- e médias empresas foram 117 milhões. Se fizermos
mentada, estamos aprendendo, e tem que ser esti- as qontas, dá uma diferença de 401 milhões, que es-
mulada, mas tem dado resultados muito mais pobres tão rindo para as grandes. Se o total é de 518 e se as
do que os desejados. Não mencionei antes, mas, pecluenas.e médias utilizam 117, e se minhas contas
evidentemente, confunde mesmo um pouco BNDES não estiverem erradas, 518 menos 117 dá 401. En-
e Banco do Brasil, por várias questões. O fundlng, tãd, 401 estão indo para as grandes empresas.
por exemplo, é BNDES de operações de comércio Quero entender essa lógica, porque, para mim,
exterior, dentro do programa BNDES-exim, sobre o o Banco do Brasil e o Governo têm que ter uma polí-
qual não cheguei a falar, justamente porque sei que tica voltada para o pequeno e para o médio, porque
o presidente do BNDES vai falar sobre ele. Um dos os grandes têm outros mecanismos, outras formas
operadores, de novo, é o Banco do Brasil. de. buscar esses recursos. Como podemos fazer a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) Inversão.dessa pirâmide? Da forma como está, o
_ Muito obrigado a V.(Ex' Banco do Brasil continua privilegiando, pelo menos

pelà leitura do gráfico, se minhas contas não estive-
Estamos ainda revelando um pouco de falta de rem erradas, os grandes, em detrimento dos peque-

prática na Comissão. Esta é a primeira reunião. Vi- noer e médios. Como fazer uma política de inversão
mos agora que, devíamos ter separado as coisas. dessa pirâmide para assegurar que o pequeno e O'

No desejo de estimular as exportações, talvez tenha- médio realmente possam chegar?
mos confundido um pouco as coisas. Digo aos com- . Para finalizar, sem me estender, para que ou-
panheiros que ainda teremos a honra de ouvir o Dr. tros também possam fazer questionamentos, nessa
Pio Borges, que falará sobre o BNDES. As inscriçõ- exposição inioial que o senhor faz, realmente, a for-
es para a argüição do ilustre Presidente do Banco do ma como estamos envolvidos na política, não consi-
Brasil estão encerradas. Estou fazendo circular uma go conceber como recessão ajuda a gerar recursos.
lista para que as argüições ao Or. Pio Borges pos- ~articularmente, penso que recessão é ruim para
sam ser feitas posteriormente. captar. Se estou ganhando menos, evidentemente

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - vou aplicar menos, e se aplico menos, o banco vai
Sr. Presidente sugiro fazermos três, quatro, até cin- captar menos e se ele capta menos, é claro que vai
co perguntas e o Presidente do Banco do Brasil res- emprestar menos. Foi isso que aprendi. Pode ser
pondê-Ias, em conjun!o, porque uma a uma vamos que a matemática em Brasflia seja diferente da que
multo longe. aprendi em Uberlândia. Mas essa é a minha lógica.

O SR. PRESIDENTE .(Deputado Delfim Netto) Assim, queria que o senhor explicasse melhor
- Uma sugestão bastante adequada a do nosso como é possível isso? Em um processo de reces-
companheiro. Poderíamos escolher de três em três, são, as pessoas com menos recursos, como é pos-
e esgotaríamos isso. sível o banco captar mais para investir mais? São

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Gilmar minhas duas questões.
Machado, em seguida, ao ilustre Deputado Eliseu O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Moura e, depois, ao ilustre Deputado João Magalhã- - Muito obrigado á V. Ex'
as. Eles farão suas perguntas e o Dr. Calabi as res- V. Exa vê, Presidente, que em Minas até a lógi-
ponderá em conjunto. oa tem uma certa sofisticação.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Passo a palavra ao Deputado Eliseu Moura.
Agradeço Sr. Presidente, acho que realmente agili- O SR. DEPUTADO ELISEU MOURA·:.... Sr.
za, cada um fazendo um bloco de perguntas. Presidente Delfim Netto, Sr. Presidente do Banco do
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Brasil, Dr. Andrea Galabi, Sr. Presidente do BNDES, O SR. ANDREA CALABI - Inicialmente, res-
Dr. Pio Borges, minha análise inicial é dirigida ao ponderei à questão do Deputado Gilmar Machado.
Presidente do Banco do Brasil. Mostramos os quadros da distribuição de pequenas,

Sr. Presidente, pela exposição de V.Sa, ficou médias e grandes na exportação total. A concentra-
bastante evidenciada a importância do Banco do ção é um dado da realidade, quer dizer, as grandes
Brasil para o financiamento das exportações, no to- empresas participam com metade, digamos, das ex-
cante às pequenas e médias empresas. Preocupa- portações brasileiras, e o conjunto ele pequenas e
nos no momento as notícias veicu}adas pela impren- médias com a outra metade.
sa atribuídas ao Min~stro Malan e ao próprio Presi- Tenho dúvida se o que estamos chamando de
dente da República sobre a possibilidade da privati- médias nesses gráficos de AGG/AGE de pequenas e
zação do Banco do Brasil ou de uma parceria com médias de 117 milhões corresponde ao que estamos
agentes financeiros estrangeiros, evocando com isso chamando de médias quando mostramos aquelas fi-
uma melhoria na eficiência do Banco como agente fi- tinhas coloridas. Mas, de alguma forma, a realidade
nanceiro. Mas pergunto: e como agente de fomento, é que metade das exportações brasileiras é feita, di-
isso não traria dificuldades principalmente para es- gamos, pelas 200 maiores empresas, e a outra me-
sas pequenas e médias empresas? Pergunto, tam- tade é feita por todas as outras empresas, 14 mil
bém: com essa mudança cambial, qual o prejuízo empresas. Esse é um dado de fato.
que seria imposto ao Banco do Brasil? Se houve Se algum viés existe no Banco do Brasil é jus-
prejuízo, qual o montante? tamente - por condições de mercado e por condições

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Delfim Netto) de política econômica de Governo por intermédio do
- Muito obrigado a V. Exa Banco do Brasil- de privilegiar pequenas e médias.

Passo a palavra ao ilustre Deputado João Ma- No fundo, é o que o banco faz na agricultura, no cré-
galhães. dito industrial. e especialmente na questão do finan-

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES _ Sr. ciamen!~ d~ exp~rtaç~o. Portanto, acho ~ifícil inv:r-
Presidente Delfim Netto, Sr. Presidente do Banco do ter a plramlde~ nao ha como. O que se Invert~ ~ o
Brasil, Andrea Galabi, Sr. Presidente do BNDES, Pio foco da atuaçao do banco sobre pequenas e medias
Borges, Sras. e Srs. Deputados, na página 10, as empresas. _, . ,
aplicações totais AGG/AGE, volume contratado, nos Na rec~ssao, mUitas veze~, ha t~as de Juros
últimos dez anos, partiu de 226 milhões para 518 mi- a!ta, que estlm~la~ p?upan~as fln~ncelras, r~curso~
Ihões de dólares então houve um crescimento su- circulando na orMa financeira mais do que Investl-
perior a 100%' n~ págin~ 13 quando se fala em vo- mentos produtivos. Portanto, é com-um que em pe-
lume contratado, AGG/AGE, pequenas e médias em- ríodos d.e rece.ssão h~ja gr~ndes massas de recur-
presas, esse volume vai de 108 milhões para 117 sos, mUito mais fu~dln~, dlgamo~, par~ usar, suas
milhões. Houve um crescimento inferior a 10%. A palav!:as, do qU,e aphcaçoes. Ou seja, os Investlmen-
pergunta é: houve menor demanda de crédito pelas tos sao d,ese~tlmulad~s. Isso depende não ~penas
pequenas e médias empresas ou houve discrimina- da organr~açao do sistema de poupança rn~erna,·
ção de crédito às pequenas e médias empresas? ma~ tamb.em da poupança externa e ~a cap~cldade

, . . - , de Interna-Ia no fundo como promoçao de Investi-
A h~ha d,e crédito que ~onta c0":l o apoIo do mentos. Aí, repito o que disse no começo: a taxa de

PROEX finanCIa obras, em palses rel~tlvame~te po- juros tem um papel muito importante. Estamos numa
bres com,o ~eru, ~olíVI~ e alguns pal~es afncan~s. evolução a meu ver favorável, neSSB. passagem fa-
~~ emprestlmos_ sao feitos a esses p,al~es para vla- vorecida potencialmente pela mudan a de re ime
blhzar contrataçao de empresas braSileiras. Pergun- cambial ç g
to: vêm sendo reembolsados vencimentos prefixa- . ,
dos? Qual o volume desses empréstimos atuais? . O Deputado Ehseu Moura ~e !az ?ua.s pe!9Un-
Qual a relação entre o reembolso anual sobre o tas Importantes. Uma_com relaçao a pnvatlzaçao do
montante emprestado? - Banco do Brasil ~ outra sobre um possível prejuízo

Ob
' d S P 'd do Banco do Brasil com a recente mudança cambial.

nga o, r. resl ente. T h d'd ,..-, en o respon I o quanto a pnvatlzaçao que,
.0 SR: PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) em primeiro lugar, não é uma pauta minha. Ou seja,

- MUito obngado a V. ExA ninguém me pediu, não estou no Banco do Brasil
Tem a palavra o ilustre Presidente do Banco do para-cuidar da sua privatização. Quando fui indicado

Brasil. pelo Ministro Malan, nomeado pelo Presidente da



Não tenho os dados que o senhor me pede
com relação ao Proex, quer dizer, os financiamen
tos, quanto foi, quanto voltou. Em geral, o risco é re
lativamente baixo dessas linhas, porque há seguros
de crédito de exportação cobrindo quando não há
convênios de créditos recíprocos, com alguns paí
ses, especialmente da América do Sul. As operaçõ
es têm tido bons retornos. Não tenho. aqui os volu
mes discriminados, mas podem ser alcançados,
caso se tenha interesse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
- Muito obrigado a V.Sa.

Antes de passar para o outro grupo, sei que
não há como impedir que os telefones celulares se
jam desligados para os Deputados,. mas gostaria
muito que os visitantes que nos honram com sua
presença desligassem os celulares. Para o Deputa
do isso é impossíveJ, temos que ter um contato con
tinuado e permanente com a realidade.

Passamos agora ao último grupo de argüentes,
composto dos ilustres Deputados Hélio Costa, José
Pimentel, João Paulo e, finalmente, João Almeida,
nesta ordem.

Com a palavra o Deputado Hélio Costa.
O SR. HÉLIO COSTA - Sr. Presidente Delfim

Netto, Srs. Presidentes Andrea Calabi e Pio Borges,
cometemos talvez um equívoco ao convocar dois
Presidentes de duas organizações tão importantes
como o Banco do Brasil e o Banco de Desenvolvi
mento Econômico e Social ao mesmo tempo; porque
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República, ninguém me mencionou isso como uma rização sobre os resultados do banco é extrema-
das tarefas. Portanto, está fora da minha atribuição e mente positivo e favorável. O banco não opera em
não estou mobilizado por essa questão. nome próprio em mercados futuros de câmbio, isso

No âmbito da discussão pública, recentemente, é que acendeu polêmicas, apenas opera em merca-
no dia 8 de fevereiro, foi feita uma reunião do Com.itê dos futuros de câmbio em nome e por conta de
Gestor das Instituições Oficiais de Crédito, na qual clientes. Portanto, eventuais ganhos ou perdas de
se decidiu articular melhor as ações e definir com posições nos mercados futuros são ganhos ou per-
maior clareza as ações dos bancos oficiais fedérais: das dos clientes. O banco apenas tem a função de
Banco do Brasil, BNDES, BASA, BNB, BANESPA - corretor e ganha corretagem. Não houve perdas,
estava presente, federalizado - e Caixa Econômica. houve ganhos.
Esse é o foco que está em parte ascendendo à dis- Deputado João Magalhães, não é discrimina-
cussão. E outro é se a privatização do banco foi ou ção. Ao contrário, é uma tentativa de se buscar pe-
não tratada no âmbito das conversas com o Fundo quenas empresas. Encarar com realismo a questão
Monetário Internacional. é ver a dificuldade de se atingir operacionalmente e

O Presidente já negou, já disse que não foi com eficácia pequenas e médias. A frustração é atin-
uma questão tratáda. Acredito que a Carta de Inten- giro Muitas vezes, a inadimplência é muito menor em
ções mostra que o que está explicitado é uma busca micro e pequenas do que em grandes; é muito me-
de maior competitivid~de e d~l:l~ melhor articula- nor, tipicamente a inadimplência é mais baixa entre
ção das instituições oficiais federaiS. Creio que é os pequenos do que já em volumes mais altos. Por-
isso que temos que fazer mesmo. Não podemos es- tanto, não há discrkninação, não há falta de intenção
tar saindo com produtos competitivos, ações compe:- de buscá-los; há uma dificuldade de operacionalizar.
titivas, tendo que especializar e apfofundar e melho
rar a ação.

Pessoalmente, acho que não é viável pensar
na privatização do Banco do ~rasil, pelo menos a
curto e médio prazos. A estrutura do mercado fi
nanceiro brasileiro sofreu mudanças muito inten
sas no período recente, quer entre os bancos na
cionais - basta citar os 190 bqncos, objeto de in
tervenção e liqüidação logo depois do Plano Real
- quer pela entrada de bancos estrangeiros muito
importantes. Só quando essa estrutura de merca
do tiver uma estabilidade maior, um amadureci
mento maior, talvez nessa ocasião - daqui a cinco
ou dez anos - o Governo possa pensar em regular
esse mercado a1Sartir do Banco Central. Por en
quanto, e achp que por um bom período, o Gover
no não poderá prescindir da presença de um braço
executivo próprio no mercado.

O Banco do Brasil não apenas opera onde se
oonhece mais - na micro, pequena, no crédito agrí
oola, na agricultura familiar, ou no financiamento aos
pequenos exportadores - mas também é fundamen
tai para arreoadar a previdência, para pagar a folha
de funcionalismo, para distribuir o SUS, para chegar
a cada pagamento do FNDE nos Municípios, quer di
zer, é o instrumento de execução de políticas públi
cas, sem o qual o Governo teria novos problemas.

Quanto aos prejulzos, não houve nenhum. Ao
contrário, o Banco do Brasil tem uma posição líquida
comprada em dólares da ordem de 6 bilhões de dó
lares. Portanto, algum impacto se houve da desvalo-



O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr.
Presidente desta reunião, Srs. Presidentes do Banco
do Brasil e do BNDES, como nosso tempo é curto,
vou direto ao debate.

Acredito que uma das formas de estimular a
exportação e dar superávit na balança de pagamen
to é também diminuir a importação, ou seja, instituir
uma política para substituir produtos importados por
nacionais.

Quando paramos para analisar a atual pauta
de importação, verificamos a ocorrência de importa
ção de milho, arroz, feijão, coco, enfim, de coisas
elementares. Qualquer Governo minimamente com
prometido sabe que um país com a extensão geo
gráfica do nosso, com solo produtivo como o nosso
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é evidente que cada um dos Deputados aqui presen- presário, o pequeno, o grande, quem exporta, quem
tes poderia passar uma sessão inteira com cada um não exporta, quem tem crédito, quem não tem crédi-
dos senhores. to? Será que vamos continuar eternamente com o

A julgar pelo que estou vendo, esta Comissão, lroverno tentando -indicar para nós como sefaz-ex-
que é de Fiscalização'e Financeira e Controle, pare- portação, quando o mundo inteiro, num sistema glo-
ce que hoje está exercendo aqui uma função dife- balizado, já acabou com isso, já encostou esse pro-
rente: estamos mais posicionados como participan- cesso? Ninguém faz isso mais. E nós continuamos
tes de um seminário de exportação, destinado a in- com o Banco do Brasil dizendo para nós como se
formar os deputados sobre o que acontece no Ban- exporta, para o pequeno e para o grand.~: != para o
co do Brasil e, evidentemente, no Banco de Desen- grande existe tudo. Ainda agora tivemos exemplos
volvimento Econômico e Social. incríveis. E vou citar na hora que eu tiver a palavra

Creio que poderíamos fazer isso com um con- para fplar com o nosso Presidente do BNDES. Mas,
vite para o presidente do banco, numa sala muito inicialmente, faço essas duas perguntas. Sobre que
bonita do Banco do Brasil, para ouvirmos todas es- se fez de certo, ouvimos aqui no nosso seminário,
sas informações, explicações, etc. mas o que se fez de errado? Em segundo lugar: não

Vou pôr um pouquinho de sal e pimenta nesta será a hora de se fazer uma mudança estratégica no
conversa, Sr. Presidente. O Banco do Brasil não é comportamento, principalmente quanto a como con-
nenhuma referência nacional, e muito menos' inter- duzir esse processo?
nacional, para exportação. O senhor chega em qual- 0.' SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
quer lugar do mundo, notadamente nos grandes ex- - Concedo a palavra.
portadores, como Estados Unidos, Inglaterra, França O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY-
e Japão, e constata que não existe nenhuma organi- Sr. Presidente, houve um desencontro. Eu estava
zação governamental, muito menos um banco go- inscrito, mas não quero mais usar da palavra senão
vernamental, conduzindo, controlando, orientando a para parabenizá-lo pela direção dos trabalhos e por
exportação do país. Vendo-se na histórJa que o Bra- trazer os presidentes de dois dos maiores bancos do
sil nos últimos anos, até mesmo depois'<ia sua gran- mundo, o BNDES e o Banco do Brasil, que brindam
de revolução industrial, continua sendo insignificante esta Comissão e o Parlamento como um todo com
nas exportações, quando comparado a países do uma exposiÇão sobre assunto de tamanha importân-
hemisfério norte, do sudeste asiático, e até a peque- cia, qual seja, exportações.
nas ilhas como Hong Kong, pergunto primeiro ao se- O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
nhor: já ouvi tudo que o senhor disse que deu certo; - Agradeço a V. ExB a compreensão. Na verdade, tí-
gostaria de saber o que deu errado? O que se fez de nhamos duas listas. Estamos começando hoje. A Iis-
errado, o que o Banco do Brasil faz de errado? De ta de V. Exl era anônima, só a recebi agora. Dessa
certo, há muita coisa, e ouvimos aqui. maneira, fico muito grato pela cooperação de V. Ex;!

Em segundo lugar, pergunto se não é a hora Com a palavra o ilustre Deputado José Pimen-
de se fazer uma comparação com as facilidades que Ite.
encontramos em outros países e as que tem o ex-
portador, nota.damente o pequeno, no Brasil. Exem
plo, o senhor'chega em Nova York, Miami, Londres
ou Paris, entra na sala minúscula de um pequeno
despachante, compra 1 milhão de dólares e, à noite,
ele está no seu avião, se o senhor quiser, ou embar
cado num navio, no dia seguinte. Aqui, para se ex
portar qualquer coisa, continua-se preenchendo qez
ou quinze vias de papel, esperando todas as libera
ções possíveis, dificultando sobremaneira, ainda, a
cada dia e a cada minuto, o exportador, seja ele pe
queno ou grande.

Pergunto: não está na hora de se passar esse
processamento da exportação para entidades de
classe, por exemplo, associações comerciais, asso
ciações industriais, que conhecem muito bem o em-



O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr. Presi
dente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, Deputado Delfim Netto, primeiramente pa
rabenizo-o pela iniciativa de, já nesta primeira reu
nião, promover debate de tamanha relevância para o
nosso País.

O Presidente do Banco do Brasil constatou que
os juros não caíram na política anterior em decorrên
cia da âncora cambial, e não caem agora - quero fri
sar - por causa da necessidade do ajuste fiscal e do
aporte de quarenta bilhões que vem do Fundo Mo
netário Internacional. Conseqüentemente, não há in
vestimentos internos, os imrestimentos não decolam,
e há dificuldade de crescimento ou não há cresci
mento - a previsão é de crescimento negativo, por
tanto, não há crescimento. O País paga por isso,
com alta taxa de desemprego e recessão brutal - o
novo Presidente do Banco Central reconheceu <tue o
País está efetivamente em recessão.

A pergunta que faço ao Presidente do Banco
do Brasil, Sr. Andrea Calabi, é esta: qual terapia es
tava errada? A anterior, de ancorar nossa economia
no câmbio, ou a de agora?

A segunda pergunta é a seguinte: V. Sft não
acha demasiado colocar nas costas dos exportado
res do País a responsabilidade de promover a recu
peração? Não é necessário mudar o conjunto da po
lítica econômica, as ações positivamente apresenta
das por V. Sil com relação ao papel do Banco do
I?rasil? Mas elas não são residuais, não são tópicas?
E difícil. Como vamos passar de seis bilhões de défi
cit para doze de superávit se não houver um conjun
to de mudanças, se sobrecarregarmos ou responsa
bilizarmos o setor exportador por isso?

Outra pergunta: o governo instituiu, de 1994
para cá, uma política que destruiu uma parcela gran
de do parque industrial brasileiro - V. Sft até concor
da com isso - e adotou uma política ousada de im
portação. Veja V. SI!: fazer uma mudança brusca de
vincular nossa economia a uma nova mentalidade
de exportação não é forte demais? O prazo não é
exíguo para se exigir isso?

Recuperar parcelas inteiras de setores da eco
nomia destruídos com a política econômica adotada
pelo governo nos últimos quatro anos, como os seto-
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e com instrumentos como o Banco do Brasil pode ter direta neste setor? O que podemos fazer, na ótica
política agrícola para abastecer o mercado interno. de V. Sll, para ajudar o setor de exportação?

Minba_primeir-ª p!=lrgunta é: qual a política agrí- O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
cola que o banco está desenvolvendo para as safras - Agradeço a V. Ex"
de 1999 e 2000, já que temos diferenças regionais? Passo a palavra ao ilustre Deputado João Pau-
Refiro-me particularmente ao Pronaf, porque, no ano I

d d
o.

passa o, e cada mil agricultores da base familiar
que procuraram o banco - não só o Banco do Brasil,
mas todos os agentes de crédito - apenas um foi
atendido com crédito médio de 1.700 reais. São da
dos fornecidos pelo Banco do Brasil, pelo BNB e
pelo Basa, que operam nesta linha, já que os bancos
privados basicamente não operam. Esses dados fo
ram fornecidos à Comissão da Agricultura e Política
Rural no final de 1998, em um seminário por ela pro
movido.

É muito grande a capacidade ociosa das em
presas brasileiras, principalmente em razão da alta
taxa de juros, da impossibilidade de aquisição, para
estoque, de matéria-prima a ser transformada em
produto acabado. Com isso, termina-se produzindo
menos. Sabemos que só vamos estimular nossa ex
portação se tivermos uma taxa de juros compatível
com o mercado internacional, para que nossas em
presas possam também concorrer.

Minha pergunta é a seguinte: neste momento,
o Banco Central eleva a taxa-base para 45%. Qual o
impacto que isso teria nessas linhas de créditos para
o setor de exportação que o Banco do Brasil está
captando e estimulando?

Segundo ponto: as 630 maiores empresas não
financeiras que operaram no País em 1998 tiveram
um faturamento bruto de 230 bilhões de reais e pa
garam 3 bilhões de reais de impostos - são dados
cothidos do relatório da CPMF do ano de 1998. Já
as 750 mil médias, pequenas e microempresas que
operaram no País, no ano objeto da pesquisa, fatu
raram 150 bilhões de reais e pagaram os mesmos 3
bilhões de reais .de impostos.

Neste momento esta Casa está votando um
pacote fiscal para aumento da carga tributária. Au
mentamos a Gofins em 50% - de 2% para 3% - , e
isso tem impacto nos custos das empresas. Esta
mos votando hoje o aumento da CPMF em 90% - de
20% para 38%. Este imposto tem efeito cascata em
toda a economia. Pergunto: o que o senhor, hoje, na
Presidência do Banco, poderá fazer para estimular
as empresas, a fim de que elas sejam competitivas
também no mercado externo, diante da política mo
netária traçada pelo Governo, com elevação da taxa
de juros, e da política fiscal por ele instituída, com
aumento de todos os impostos que têm incidência
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res têxtil, de calçados e vários da agricultura, não mos para a relação que o assunto tem com a política
demanda um tempo mínimo? econômica de modo geral.

Era o que tinha a dizer sobre exportação. Com a presença, na Comissão, dos Presiden-
No que diz respeito ao Banco do Brasil, gosta- tes do Banco-,do Brasil e do BNDES, não há como

ria de saber de V. SIl o seguinte: acho muito tímidos evitar a discussão de tantas outras questões relacio-
para o País, tendo em vista o porte do Banco do nadas às ações desses bancos, que interessam a
Brasil, os recursos apontados nesses gráficos trazi- esta Casa e motivam tantas discussões entre os De-
dos por V. S1I Veja bem: a imprensa noticiou recente- putados. Desse modo, Sr. Presidente, terminamos
mente que o Banco do Brasil abriu mão de cobrar da por não enfocar mais diretamente o assunto que
Prefeitura de São Paulo 250 milhões de reais. É um esta reunião se propunha a abordar. Mas, se enfo-
número relativamente significativo para o Banco do carmos esse aspecto, haveremos de constatar, pela
Brasil. ,expo~ição do Presidente do Banco do Brasil, que há

Segundo ponto: o senhor conduziu, em nome todo {um dispositivo organizado e sistematizado em
do governo, a edição da Medida Provisória nll 1.811, funcionamento no Banco do Brasil para auxiliar na
de 25 de janeiro, que estabeleceu uma renegociação promoção da exportação e do fortalecimento da pe-
com cinco municípios no valor de 11 bilhões de queM e média empresa do setor. São convincentes
reais. A maior parte desses 11 bilhões são oriundos nessa matéria os números apresentados, a organi-
de títulos emitidos para pagamento de precatórios, zação sugerida e aplicada pelo Banco do Brasil.
ainda em discussão na Justiça e objeto de inquérito Temos de compreender, no entanto, como bem
no Ministério Público. O Banco do Brasil agiu de for- disse o Deputado João Paulo, que esse não é um
ma correta, em favor do interesse público, vamos di- pro,cesso que se resolve por um decreto nem com
zer assim, ao não cobrar da Prefeitura de São Paulo mera organização de tarefas; trata-se de algo cultu-
esse empréstimo e, ao mesmo tempo, possibilitar ral. O Deputado Hélio Costa também abordou essa
uma negociação de precatórios no valor de 11 bilhõ- questão ao mencionar eventos ocorridos fora do
es de reais, títulos estes ainda objeto de questiona- Brasil, tratando de países em cuja política econômi-
mento judicial? É evidente que os 11 bilhões não ca se reflete uma cultura voltada para a exportação.
são de responsabilidade do Banco do Brasil, mas Não I há que se comparar. É exatamente disto que .
uma parcela significativa tende a ser. precisamos: criar essa cultura, praticar essa coisa de

Gostaria que o senhor fizesse alguns comentá- forma consistente. O governo tem de manter perma-
rios sobre isso. nentemente essa linha de ação, essa atitude.

Sr. Presidente, em concordância com o Depu- É certo que se tivéssemos focado com absolu-
tado Hélio Costa, de Minas Gerais, insisto em que, to interesse Ó aspecto da importação já na época em
sendo o assunto de tal magnitude, talvez o ideal ti- que V. Sll foi Ministro, hoje nossa balança comercial
vesse sido fazermos hoje um debate com o Presi- e nosso comércio exterior não estariam na situação
dente do Banco do Brasil e, na próxima semana, em que se encontram.
com o Presidente do BNDES. De qualquer forma, Enfim, é disso que precisamos, mas não pode-
vamos aproveitar o tempo. mos deixar de reconhecer que o Banco do Brasil tem

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) feito um grande esforço.
- Reconheço que não devíamos ter convidado os Todavia, Sr. Presidente Andrea Calabi, penso
dois para virem no mesmo dia, porque o assunto é que esse esforço precisa ser intensificado. O Banco
palpitante, as dúvidas são grandes. De qualquer for- do Brasil precisa ter a mentalidade de ser efetiva-
ma, os dois se dispuseram a vir; o Dr. Pio Borges, mente um agente estimulador do setor, e não assu-
inclusive, tinha uma viagem marcada e se dispôs a mir aquela postura que voltou a dotar em relação à
alterá-Ia para honrar-nos com sua presença. Entre- agricultura. Outrora o Banco do Brasil foi um grande
tanto, não nos faltará oportunidade de recepcioná- agente estimulador do desenvolvimento agrícola nos
los outras vezes nesta Comissão. País. Hoje, com a nova filosofia do banco de partici-

Passo a palavra ao ilustre Deputado João AI- pação mais ativa no mercado financeiro, o agricultor
meida. se afastou,.· e a instituição perdeu a cultura de lidar

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. oficialmente com o pequeno produtor.
Presidente, Deputado Delfim Netto, Srs. Presidentes Acho, portanto, que o banco precisa assumir
do Banco do Brasil e do BNDES, penso que, ao dis- novamente esse papel e melhorar, de fato, o aspec-
cutir um tema como este, não há como não resvalar- to da garantia, que é fundamental. Como o pequeno

I
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exportador, o pequeno e médio empresários podem
ter acesso a essa linha de crédito, com sistemas de
garantias que possam facilitar sua vida? Isso é efeti
vamente um problema grave para a pequena e a
média empresa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim' Netto)
- Muito obrigado.

Tenho a satisfação de passar.a palavra ao Dr.
Andrea Calabi.

O SR. ANDREA CALABI - Obrigado, Sr. Pre
sidente. Começo minha intervenção tentando res
ponder às indagações, talvez de fundo, do Deputado
Hélio Costa. Quer dizer, o Banco do Brasil, sem ne
nhuma pretensão de ser o que não é, é a referência;
pelo menos para nós, brasileiros. O Banco do Brasil
é o maior banco do nosso País, de longe, em toda a
nossa estrutura bancária. Administra ativos da or
dem de 15% do PIB, ou seja, 130 bilhões de reais;
administra 30 bilhões de empréstimos; 30 bilhões,
aproximadamente, de fundos de investimento; tem
uma carteira de 50 bilhões de reais de títulos da dívi
da pública; é a maior rede nacional de agências; fi
nancia 75% da safra agrícola; 25% do comércio ex
terior. É referência, sim. É referência, no mínimo, Sr.

1
Deputado, quanto... .

O SR. DEPUTADO HÉLIO COSTA- Um apar
te, por favor. Eu não fiz referências ao Banco do
Brasil como agência bancária, apenas como agente
exportador para a pequena empresa.

O SR. ANDREA CALABI - Pois é, estou di
zendo que é, em várias dimensões, por consideraçõ
es de tamanho. Inclusiv3 estava no último número
que eu tinha acabado de mencionar, quando V. Exll

fez seu aparte, os 25% do comércio exterior, espe
cialmente para as pequenas e médial:?, pela própria
natureza do banco, por sua distribuição pelo territó
rio. Portanto, é referência, quer seja nos aspectos
positivos que o banco já alcança, quer seja nos as
pectos negativos.

E aqui há mérito da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle, que vem justamente fiscalizar
e controlar o que os bancos estão fazendo pela pe
quenas e médias empresas exportadoras, dizer o
que está errado e o que podemos mudar.

Então, estou dizendo qúe. é referência e, ao
mesmo tempo, isso não exclui a necessidade de
continuamente ficarmos de olho em cima dQ que se
está fazendo e do que pode ser aprimóràdo, espe
cialmente no sentido de mudanças estratégicas.

O foco estratégico do Banco do Brasil é êml.
prestar para agricultura, para comércio exterior, es:'
pecialmente para as pequenas e médias empresa$~

além de ter uma ação forte como instrumento de ge
renciamento financeiro para o Governo Federal.

O Banco do Brasil quer ser produtivo e compe
titivo para poder ser um bom banco público. Essa
dualidade existe e tem de ser continuamente subme
tida a controle. Portanto, as mudanças de estratégia
me parecem pouco prováveis, visto que o foco do
banco é relativamente estrutural; no entanto, a críti
ca das casas políticas devem ser constantes, e o
acompanhamento, a meu ver, é positivo, do ponto
de vista justamente do acompanhamento externo,
pois não permite que o banco se enrijeça.

O Deputado José Pimentel, com clareza, pro
voca a dificuldade que podemos ter em expandir no
vas operações, especialmente para os pequenos. Fi
quei um pouco chocado, no âmbito do Programa Na
cional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
Pronaf, com o dado que o Deputado menciona, qual
seja o de que, para cada mil propostas, se conse
guiu atender uma.

Na verdade, o Pronaf é uma das operações
que reputo de sucesso, porque conseguimos esten
der o crédito agrícola à agricultura familiar de forma
expedita, simplificada e rápida. A própria Confedera
ção Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
CONTAG, com quem trabalhei bastante no desen
volvimento do Pronaf é na definiçãode"recürso~r pú
blicos, tem um pouco esse reconhecimento.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Mas o
senhor considera o Pronaf e o "Pronafinho" juntos?

O SR. ANDREA CALABI- Sim, o Pronaf e o
"Pronafinho".

(Não identificado) -'- Sr. Presidente, só para aju~

dar: no último censo da Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE tivemos 5 milhões
e 500 mil pequenos e microproprietários; estes são a
base da agricultura familiar. Por esses números po-.
demos ter uma idéia da·quantidade de empréstimos

.que foram feitos. São dados do último censo e os te
mos aqui em nossa Comissão.

O SR. ANDREACALABI - Na exposição e no
materiàl distribuído - não sei se todos os Deputados
tiveram acesso - tentamos mostrar justamente que
esta é uma das indagações principais, inclusive com
os dados que o Deputado citou: o que estamos fa
zendo para promover a exportação de pequen"as e
médias empresas? Esta é a intenção: trazer novas
empresas nesse âmbito. Se novas sugestões hou
ver; serão evidentemente bem recebidas.

Estou tentando, Sr. Presidente, encurtar ao
máximo minhas respostas, mas as indagações feitas
pelo.Deputado João Paulo são muito importantes.
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Em primeiro lugar, tenho a impressão de que se não me engano, o terceiro orçamento do País. Aí
não se trata de saber se a política estava errada an- é uma questão de dimensão. A Prefeitura do Rio de
tes ou se está agora. O que tentei mostrar no início - Janeiro é a seguinte.
infelizmente o Deputado não estava presente - é Portanto, ao pensar na renegociação das dívi-
que justamente, na evolução, a âncora cambial foi das de Prefeituras, em primeiro lugar, impõe-se pra-
central para a política de estabilização. Esta foi .Lima ticamente pelos mesmos motivos em razão dos
premissa e quase um passo necessário para recupe- quais foram renegociadas as dívidas dos Estados.
rarmos uma trajetória de crescimento. Portanto, não Em segundo lugar, não é nenhum favor...
basta dizer o que estava ou não errado, precisamos O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Só um
focar a estabilização como uma condição prévia parênteses, Sr. Presidente: questiono sobre as dívi-
para se recuperar uma trajetória de crescimento es- das que têm pendência na Justiça. Não me refiro à
tável e sustentado a longo prazo, a meu ver, da eco- dívida mobiliária, até porque está correto proceder-
nomia brasileira. se a sua renegociação. Mas aquela que é objeto de

Nessa passagem, a política cambial se dese- contestação judicial ou de apuração no Ministério
nhava de forma mais gradual, e as crises externas, Público, o Banco do Brasil ou o Governo não pode
das quais muitas vezes não podemos fugir, obriga- tomar a iniciativa de rolar uma dívida questionada,
ram-nos a fazer' um reposicionamento mais forte sob pena de, no futuro, ter de responder por essa
quanto à mudança de regime cambial, o que, a meu medida tomada agora.
ver, como opinei em minha '~XpOqjção, mais rapida- O SR. ANDREA CALAB. - Em primeiro lugar,
mente permite a desaceleração de Juros e a recupe- não é o Banco do Brasil que toma a iniciativa, este
ração de crescimento. pode ser o operador dos contratos de renegociação

Então, é um contínuo, uma passagem de uma ou, eventualmente, sofre o impacto pelas dívidas
situação a outra, em uma dinâmica que não é ape- que tenham essas entidades com o banco. As dívi-
nas da economia brasileira, mas também da econo- das que estão na Justiça não entram na discussão.
mia do resto do mundo. O que estamos discutindo são, inclusive, as dívidas

Efetivamente, a intensidade das mudanças, de títulos mobiliários emitidos sob a égide dos preca-
ponto que considero importante nas indagações fei- tórios, mas não reconhecidos pelo Tribunal de Con-
tas pelo Deputado, são muito fortes. No entanto, se tas e que foram objeto de resolução por parte do Se-
são fortes também quanto ao impacto das políticas nado.
de estabilização sobre a estrutura das empresas, a O Senado disse que para essas dívidas há
modernização dessa estrutura produtiva também é possibilidade de alongamento mais curto. Para es-
muito forte. E, portanto, a partir dessa modern- sas não .concedemos rolagem tão longa quanto a
ização, a capacidade de resposta, de repentinamen- que concedemos às dívidas aprovadas pelo Tribunal
te responder a câmbio mais favorável, apresenta ve- de Contas.
locidade maior, com uma modernização tecnológica Estou me referindo a uma resolução do Sena-
que decorreu da re!3struturação dos últimos quatro do. A questão é: não se resolve o problema das dívi-
anos. E foi violenta. das públicas de entidades como estados e municí-

Outro ponto importante é a medida provisória pios sem atentarmos também para as dívidas dos
que tratou da rolagem das dívidas, ou da renegocia- grandes municípios.
ção das dívidas municipais e dos 11 bilhões de títu- Eu não tenho poder sobre isso. Quer dizer, ou
los renegociados potencialmente no âmbito dessas é o Senado Federal ou é o Governo. Mas, em minha
medidas. opinião, as grandes dívidas mobiliárias têm de ser

Tenho a impressão, em primeiro lugar, de que resolvidas, isso inclui as de São Paulo e do Rio de
a questão foi amplamente debatida pelo Senado, no Janeiro.
que se refere não apenas às dívidas estaduais e à O Banco do Brasil nunca abriu mão de nenhum
implementação do alongamento e da redução de valor devido pela Prefeitura Municipal de São Paulo,
custos para as dívidas dos Estados. Havia sido pro- ao contrário, havia uma operação de antecipação de
fundamente debatida por aquela Casa e resultou na receita da Prefeitura com o Banco do Brasil e o seu
famosa Resolução n!l 78 do Senado. não-pagamento obrigou-me a reter as parcelas de

Algumas grandes Prefeituras têm volumes des- transferência de pagamentos do FPM - Fundo de
sa ordem, porque~mitiram títulos mobiliários e por- Participação dos Municípios. E efetivamente essas
que têm.esse tamanho. A Prefeitura de São Paulo é, dívidas passam a ser computadas no alongamento
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-P.eJ1I].i1irlo...pelaJec.entamedida provisória que tratou .. por considerações do banco mas, sim, da economia
das dívidas de Municípios e serão pagas naquele em geral.
âmbito. O Banco do Brasil nunca pode abrir mão do Em segundo lugar, é prática normal do banco
recolhimento de dívidas, mas acho que V. Ex!! se re- atender associações comerciais, federações de in-
feriu à operação de antecipação de receita com a dústrias e promover seminários para estimular Q. co-
Prefeitura de São Paulo. nhecimento em operações de financiamentos à ex-

Podemos nos aprofundar no assunto e esclare- portação. Eu havia mencionado na palestra de apre-
cer outros detalhes mais tarde. sentação, talvez por isso não me tenha detido no as-

O Deputado João Almeida salienta a questão sunto.
do papel que o banco desempenhou na agricultura e O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
que continua desempenhando, diria eu. Dos 30 bi- - Com a licença dos nossos companheiros, quero di-
Ihões de créditos do Banco do Brasil, 20 bilhões são zer ao Dr. Andrea Calabi que ficamos extremamente
da agricultura. E a dificuldade dos pequenos e mé- felizes com sua participação nesta reunião. Houve
dios é exatamente a dificuldade de implementação um esclarecimento bastante amplo; é claro que não
de novos mecanismos, a exemplo do fundo de aval, se esgotaram todas as nossas curiosidades, mas,
que facilita a questão das garantias, apontada corre- como disse, teremos oportunidade de nos aprofun-
tamente por V. Exll como uma questão crítica e que dar em algumas dessas indagações.
devemos ser capazes de superar de forma ppssível As respostas do Dr. Andrea Calabi criam novas
para o banco e que, ao mesmo tempo, agilize as questões. Acho, inclusive porque ficou claro aqui,
operações. que as pessoas ou os nossos ilustres Deputados

Acho que o fundo de aval deve ser trabalhado que ainda tenham algum problema de entendimento
em maior profundidade, para efeito de solucionar- ou que desejarem um conhecimento mais profundo
mos a questão da constituição de garantias. sobre as questões levantadas poderão tomara liber-

O SR. DEPlfTADO HÉLIO COSTA - Sr. Presi- dade de se comunicar diretamente com o Dr. Calabi,
dente Andrea Calabi, confesso que, com a minha ex- para que mantenhamos essa relação tranqüila entre
periência de "perguntador" de muitos'. anos, não fi- o Legislativo e o Executivo, com o objetivo definitivo
quei satisfeito com sua resposta à minha primeira não só de esclarecer as nossas relações, mas tam-
pergunta: o que, na sua opinião, o Banco do Brasil bém de ajudar o Brasil a superar este momento ex-
fez de errado com relação à exportação, ao apoio à tremamente delicado que estamos vivendo.
exportação da pequena empresa? Sinceramente, Muito obrigado pela sua participação.
não entendi a resposta de V. Sª, , Com a licença de todos nossos companheiros,

,. A seg~nda perg,u~!a que fiZ, quando ,qUIs, saber vamos permitir que V. Exll se retire, para que possa-
se ja haven~ a POSSibilidade ?e ~e levar o ~I~te~a mos ouvir o Dr. José Pio Borges de Castro Filho~

de e~~ortaçao para a~ assoClaçoes cO,merclals, Jn- Está suspensa a sessão por um minuto.
dustnals etc, V.Sa. nao respondeu, simplesmente (S - d _)
descartou a minha pergunta. uspensao a sessao.

O SR. ANDREA CALABI - Sr. Presidente O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
desculpe-me mas não sei o que me é permitido. ' - Prezados companheiros, vamos dar início à se-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) gunda parte da nossa reunião de hoje.
- Gostaria de esclarecer apenas que na verdade, Pediria ao ilustre Dr. Pio Borges que fizesse
em geral, não fazemos esse tipo de' contraditório, uma expo~ição preliminar durant~ vinte minut?s, se
porque assim não terminaríamos a argüição. Em ho- fosse posslvel, para que, logo apos, possamos fazer
menagem ao nosso Deputado Hélio Costa, gostaria uma argüição, ,dando oportupidade a todos os nos~

que o Presidente do Banco do Brasil rapidamente sos companheiros de obter~m _as luzes que V. Ex§,
respondesse às indagações de S. Exa., para que certamente trará a esta Com,lssao.
pudéssemos liberá-lo e passássemos a ouvir o i1us- Tem V. Exll a palavra. :
tre Presidente do Banco Nacional de Desenvolvi- O SR. JOSÉ PIO BORGES DE CASTRO FI-
mento Econômico e Social - BNDES. LHO - Sr. Presidente desta Comissão, Sras. e Srs.

O SR. ANDREA CALABI - Sem prejuízo dos Deputados, é uma grande hohra para o Banco Na-
aprofundamentos e colóquios posteriores, em pri- cional de Desenvolvimento Econômico e Social -
meiro lugar, acho que o Banco do Brasil não fez BNDES e para mim, especificamente, ser convidado
nada de errado; talvez tenha feito pouco, mas não para participar desta primeira reunião da Comissão
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de Fiscalização Financeira e Controle a fim de tratar seja, os pacotes que envolviam equipamentos, pro-
de assuntos referentes à exportação. jetos, engenharia de projetos, montagem, enfim,

Em primeiro lugar, gostlaria de chamar a aten- esse tipo de pacote que é sujeito principalmente das
ção de V. Exas. para o fato de que o BNDES come- concorrências internacionais. Muito raramente nas
çou a operar na área de comércio exterior em 1991 concorrências internacionais faz-se a compra de um
- portanto, quase quarenta anos após a sua criação, equipamento isoladamente; em geral, a ven.da é de
o que se deu nos começo dos anos 50 - com um uma planta completa, que inclui toda a montagem,
programa chamado Finamex, que hoje tem outro toda a engenharia. Portanto, o banco passou a fi-
nome, qual seja BNDES-exim. nanciar também esses pacotes fechados.

Até 1996, o programa de exportação do Na linha de melhoria de condições de financia-
BNDES financiava exclusivamente os bens de capi- mento, o banco aprovou a ampliação do prazo, per-
tal, quer dizer, a linha de equipamentos. Portanto, mitindo financiamento de longo prazo, em alguns ca-
era uma complementação das linhas da Finame, a-\ sós até de doze anos; aprovou também o aumento
agência do banco - como continua a ser - que trata-· da participação, permitindo chegar até a 100%, tam-
va dos financiamentos de bens de capital. bém em alguns casos; e aprovou a redução do custo

A partir de 1996, o apoio às exportações por básico da operação, além dos limites de crédito para
parte do BNDES passou a ter prioridade, e foram in- agências no exterior.
troduzidas inúmeras alterações no sentido de pro- No passado, operávamos exclusivamente com
mover, primeiro, a ampliação das modalidades de agentes situados no Brasil, que são aqueles 130
apoio; em segundo lugar, a melhoria das condições agentes. Mas, a partir de 1996, credenciamos um
de financiamento e, em terceiro, o compartilhamento grande número, dezenas, de agentes no exterior e
do risco com os parceiros. abrimos linhas de crédito para que eles pudessem

Portanto, nas linhas de modalidade de apoio, dar garantias aos compradores dos produtos brasi-
as alterações fundamentais foram: em primeiro lu- leiros no exterior.
gar, o banco deixou de financiar exclusivamente o Quando vinha para cá, Ministro, estava lem-
setor de equipamentos e passou a financiar também brando-me de que esse estudo foi muito semelhãnte
produtos manufaturados em geral. Então, hoje, o ao primeiro estudo que fiz quando entrei para o ban-
banco financia tudo o que não é commodity; quer co. Era então subordinado ao meu Chefe de Depar-
dizer, praticamente todo o setor de manufaturados tamento, o Senador Roberto Saturnino, e passei um
não-commodity, com exceção de matérias-primas, mês na Firce fazendo um levantamento para criar a
produtos minerais e produtos agrícolas, que são linha de Finame especial, a qual visava exatamente
commodities, é passível de financiamento pelo a dar condições aos produtores nacionais de compe-
BNDES atualmente. tir com os bens de capital, até então importados com

A segunda alteração de modalidade de apoio condições de financiamento bastante favoráveis.
foi a introdução de uma linha de capital de giro cha- Então, foi feito exatamente o mesmo na linha
maPa de pré-embarque especial, que visa ao finan- de exportação, mas agora voltado não para evitar a
ciamento do acréscimo à exportação; ou seja, as importação, mas para permitir a exportação em con-
empresas chegam a nós com programas de acrésci- dições de competitividade com os pacotes ofereci-
mos de exportação, e nós financiamos o capital de dos por agências no exterior para produtores de ou-
giro para esse acréscimo; não para o patamar ante- tros países.
rior, mas para o acréscimo. Na linha de compartilhamento de risco, criamos

A terceira nova modalidade criada foi a possibi- a possibilidade de aceitação do seguro de crédito; a
Iidade de financiamento ao importador. Anteriormen- possibilidade de o risco exportador ser assumido di-
te o banco financiava somente o exportador; o risco retamente pelo BNDES. Em alguns casos o risco é
do financiamento era do exportador diretamente ou assumido pelo agente, pelo emissor da carta de cré-
através de um agente. A partir de 1996, criou-se a dito, mas podemos, em certos casos, assumir o risco
possibilidade de se financiar o tomador final, eviden- diretamente, dependendo da empresa. Um exemplo
temente, através da aprovação do crédito ao toma- disso é a venda de aeronaves para grandes compra-
dor final,. do comprador, ou através de carta de crédi- dores estrangeiros, como a American Airlines ou a
to ou credenciamento de agentes no exterior. American Eagle, que é a empresa regional daquela;

Finalmente, o· financiamento também à expor- naquele caso, a Embraer financiou as aeronaves e o
tação de pacotes fechados, chamados turn-key, ou banco tomou o risco da American Airlines, e não da
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empresa brasileira ou de um banco no exterior. Essa nosso modelo foi o Eximbank do Japão. Quando
foi uma condição fundamental para a competitivida- criamos essas linhas adicionais, uma equipe do ban-
de da venda, porque não envolveu os custos finan- co foi ao Japão e passou algumas semanas apren-
ceiros de se ter uma garantia através de uma carta dendo como os japoneses operavam nessa linha de
de crédito ou de alguma outra operação financeira. exportação. Então; acho que hoje o nosso leque de

Finalmente, criamos recentemente a aceitação apoio é - digamos - semelhante ao dos Eximbanks
do fundo de aval, sobre o qual iremos falar a respei- de outros países, ou seja, são equivalentes.
to, com certeza. Não há casos, desde 1996, em que uma em-

O resultado dessas alterações, a meu ver, foi presa brasileira tenha perdido uma concorrência no
surpreendente. Houve, primeiramente, um cresci- exterior em razão das condições de financiamento.
mento espetacular dos desembolsos do BNDES na Isto é, as condições que oferecemos foram suficien-
linha de exportações. O BNDES passou de 388 mi- tes para as empresas ganharem as concorrências e,
Ihões de dólares em 1996 para 2,1 bilhões de dóla- se não foram ganhas, a razão não foram as condiçõ-
res em 1998, crescendo 430%, com uma estimativa es de fina,nciamento, mas outras.
de 3,3 bilhões para este ano. Quer dizer, ao fim des- Um exemplo marcante, ocorrido há dois anos -
te ano, em relação a 1996, provavelmente teremos inclusive foi o assunto mais importante em termos de
crescido cerca de 1.000%. concorrência internacional - foi o caso da famosa hi-

O aumento da participação nos créditos de ex- drelétrica chinesa de Três Gargantas, que podería-
portação nos desembolsos do BNDES: na origem, mos chamar de Itaipu chinesa. O mundo inteiro se
em 1996, eram de cerca de 3,3% e passaram, em mobilizoli" para participar daquela concorrência. To-
1998, para 12,4%; ou seja, praticamente quadrupli- das as agências de exportação do mundo estavam
caram num período em que o orçamento do banco, mobilizadas para financiar os produtores de equipa-
como todos sabem, também teve um crescimento mentos naqueles países, e o BNDES, através de
extraordinário, pois saiu de~ ou 6 bilhões há alguns produtores nacionais, acabou participando de dois
anos para quase 20 bilhões no ano passado. Logo, dos três'éonsórcios vencedores. A participação bra-
ele não só acompanhou o crescimento do orçamento sileira foi uma das mais representativas, inclusive
do banco, mas também multiplicou por quase quatro comparartio com países como os Estados Unidos,
a sua participação nesse orçamento das linhas de França e outros. Esse objetivo foi alcançado.
exportação. Uma das características do financiamento do

Acho que até mais importante do que isso é o banco antes de 1996 era que este se concentrava
fato de que a participação do banco quadruplicou no muito n!'i América Latina e era feito com garantia
setor de financiamento das exportações brasileiras, através do convênio de crédito recíproco, que é uma
pois se passou de um percentual de 0,8, quase in- garantia 'entre, digamos, os Bancos Centrais dos
significante, para cerca de 4% em 1998. países da América do Sul.

Outro ponto que acho ter sido o objetivo dessa Conseguimos também, via esses mecanismos
ampliação de linhas e que foi parcialmente atingido é todos, uma desconcentração das exportações finan-
a questão da redução da participação de bens de ciadas pelo banco: cerca de 46% são dos Estados
capital. Como havia dito antes, a linha de exportação Unidos; Argentina, 10%, enfim, houve uma disper-
do banco nasceu quase como um filhote das linhas são maior, porque praticamente 100%, até então,
de apoio ao setor de bens de capital da Finame, eram destinados à América do Sul. Isso é o que con-
mas, já em 1998, conseguimos que 22% já fossem seguimos. O que gostaríamos de conseguir daqui
exportações fora da linha de bens de capital. para frente? Quais são as nossas falhas?

Fizemos 2.005 operações em 1998, sendo que A nossa intenção é expandir esse programa,
o valor médio foi de 500 mil. Quer dizer, o valor pa- que teve origem no setor de equipamentos - portan-
drão é relativamente pequeno para o porte do to, concentrado no setor de empresas médias e
BNDES. As operações abaixo de 500 mil respondem grandes -, para a faixa da pequena e média empresa
por 80% das operações aprovadas. Acho que vale a pena chamar a atenção para

Acho que podemos dizer que as atuais condi- as diversas perguntas feitas aqui sobre pequena e
ções de financiamento para esses exportadores de média empresa. A meu ver, há uma distorção funda-
maior porte são equivalentes às oferecidas pelas mental nas estatísticas, em função da própria defini-
agências de exportação no exterior, a exemplo do ção de pequena e média empresa. Acho que, em
Eximbank americano e do Eximbank do Japão. O um País como o nosso, em que há dezenas de em-



o Presidente do Banco do Brasil, Sr. Andrea
Calabi, antes mesmo de tomar posse, disse que
gostaria de aumentar a aproximação do banco
com o BNDES O Banco do Brasil já manifestou o
interesse de procurar vencer esses problemas que
dificultam o acesso de crédito à pequena e média
empresa. Há outros bancos, não vale a pena citar
nomes, que também têm esse interesse, mas não
são muitos; talvez sejam, desses 130, uns 6 ou 7,
mas esses realmente querem fazer. Então, quere
mo-nos aproximar deles e, com um esforço con
junto com esses 6 ou 7, não mais com os 130,
buscar aumentar esse corpo de trabalho e as apli
cações do banco na pequena e média empresa, vi
sando também, evidentemente, à exportação. Quer
dizer, apoio não só a investimento no Brasil, mas
principalmente à expansão da área de aplicação
do banco para pequena e média empresa visando
à exportação.

Na linha de financiamentos do banco para ex
portação, é muito importante entendermos o que fa
zemos, o que não fazemos e, eventualmente, o que
não queremos fazer.

Segundo o quadro apresentado pelo Presiden
te do Banco do Brasil, Sr. Andrea Calabi,.o volume
de ACC e ACE é da ordem de 40 bilhões de dólares
ou um pouco mais do que isso. O nosso volume de
financiamento do ano passado foi 2,2 bilhões, ou
seja, 5% desse valor. O volume do orçamento do
banco este ano é de 17 bilhões, só para se ter uma
idéia de números. Quer dizer, pretender fazer o mes
mo" que o Aee, primeiro, não é viável sob o ponto de
vista de orçamento, quer dizer, o nosso orçamento
para toda ai atuação do banco é de 17 bilhões. Se
quisermos ~ompetir com o ACe, superar dificulda
des do Aee, podemos até fazer contingencialmente,
mas não de uma forma permanente.

A nossa linha de ação deve ser o quê? O finan
ciamento diferenciado. É aquele financiamento que .
exige um prazo maior no caso de bens de equipa
mentos, de bens mais sofisticados, de empresas que
precisam ter entrepostos, distribuidoras no exterior,
,porfanto, que precisam ter prazos mais dilatados do
·que·o Aee normal; que o tipo de crédito aceito pelo
banco sej~ diferenciado, e precisam da pequena e
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presas que faturam bilhões de reais, a definição de sem qualquer discriminação, isto é, não quer dizer
pequena, média e microempresa, com faturamento que vamos discriminar os que não queiram operar,
de até 15 milhões, é extremamente rigorosa. Não é mas queremos apenas que os bancos que queiram
realista. A média empresa em um País como o Brasil operar com pequena e média empresa se manifes-
fatura algo em torno de 50, 60, 70 milhões. A faixa tem, para que possamos ter uma aproximação
principalmente da média empresa, a meu ver, não é maior.
correta nessa definição. A faixa da pequena e micro
empresa empresa vai até um milhão e duzentos mil.
Também acho rigorosa demais. Pode-se éhamar de
pequena empresa uma empresa que talvez fature
até 10 milhões. Creio que muitas estatísticas têm um
certo viés errado em função da definição de peque
na e principalmente da média empresa. Talvez da
pequena não seja tão equivocada, mas da média pa
rece-me rigorosa por demasiado. De qualquer forma,
a participação dos financiamentos do banco na pe
quena e média empresa no ano de 1998 foi de 3,3
bilhões, cerca de 20% do orçamento do banco, den
tro desse critério que considero um pouco rigoroso
demais.

Estamos satisfeitos? Não. Não estamos satis
feitos. Uma das metas fundamentais para a qual es
tou voltado é ampliar essa atuação na pequena e
média empresa. Qual é a nossa visão crítica? O que
acontece?

A minha percepção é que o banco vê a peque
na e média empresa de uma forma muito semelhan
te à que ele trata o equipamento, o bem de capital.
Quer dizer, criamos uma agência, a Finame, extre
mamente eficiente. Hoje, qualquer agricultor, qual
quer empresa do interior que queira comprar um
equipamento vai a um agente - temos 130 e o maior
deles é o Banco do Brasil, mas há outros, como o
Bradesco, que são tão importantes quanto o Banco
do Brasil - e não terá qualquer dificuldade com ge
rente de banco para preencher um PAC e ter apro
vada uma operação de compra de equipamento ou
de um trator ou alguma coisa desse tipo. No entantô,
se uma empresa pequena vai a um desses j 30 ban
cos, que têm milhares de agências, e procura ter
acesso ao BNDES automático, que é a nossa linha
para pequena e média empresa, poucos desses ge
rentes terão ouvido falar nessa linha de financiamen
to, menos ainda terão interesse de encaminhar o
processo.

Tendemos a trabalhar com a pequena e média
empresa de uma maneira muito semelhante-à com
que trabalhamos em equipamento, que 'funêiona
bem. Mas as coisas são diferentes. A nossa intefl
ção agora é selecionar, de fato, os agentes que
queiram dedicar-se a uma parceria conosco para
operar com pequena e média empresa. Não todos,



to.
O SR. JOSÉ PIO BORGIiS DE CASTRO FILHO

- Uma ou duas palavras sobre fontes.
O pré-financiamento ou o financiamento com

parável ao ACC, o pré-embarque, como chamamos,
tem como fonte essencial o FAT cambial, o FAT in
dexado em dólar. Portanto, ele é limitado. Estamos
recebendo do FAT, por ano, alguma coisa talvez in
ferior ao que nós financiamos para a linha de expor
tação do banco.

A parcela que tem uma possibilidade de cres
cer muito grande é. o pós-financiamento, o financia
mento ao cliente final. Temos, nesses últimos anos,
por exemplo, financiado muitas aeronaves, como
mencionei aqui, muitos equipamentos, e os tomado
res desses equipamentos são empresas no exterior,
em geral, espero, de bom crédito, porque nós as fi~

nanciamos. É possível, provável e bastante interes
sante, sob o ponto de vista financeiro, descontar es
ses recebíveis do exterior, para reforçar o funding
do banco e propiciar que possamos aumentar as li
nhas de exportação usando o desconto, a securitiza
ção dos recebíveis de exportação.

O banco começou a operar praticamente usan
do as suas linhas tradicionais, retirando recurso do
orçamento para financiar exportação, da mesma ma
neira que, ,anos atrás, as aplicações em ações, de
bêntures conversíveis do banco eram derivadas ba-
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média empresa, que talvez não tenha acesso às Ii- sicamente de orçamento do BNDES. Hoje, depois
nhas de crédito tradicionais do setor privado. de anos, elas são praticamente auto-suficientes. O

Temos de nos focalizar em alguns pontos, para que vendemos de ações e debêntures é o que apli-
poder atuar bem e não tentar resolver todos os pro- camos anualmente.
blemas de todas as empresas. Hoje, por exemplo, A nossa meta em termos da nossa atuação <le
há uma dificuldade de ACC no mercado. Podemos exportação é que possamos chegar mais ou menos
ajudar de alguma forma? Podemos. Mas não dá, de na mesma linha. O orçamento deste ano é de cerca
maneira nenhuma, para compensarmos toda essa de 3 bilhões de dólares, e temos uma meta de cap-
dificuldade existente, que espero seja superàda em tação deste ano, com base em recebíveis de expor-
breve. tação, de cerca de um bilhão. Nossa intenção é que

O outro ponto que eu acho fundamental... progressivamente essa auto-suficiência possa cres-
O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Presiden- cer e criar um organismo, que poderia ser o nosso

te, desculpe interrompê-lo, mas não localizei aqui Eximbank, que teria praticamente um funding inde-
esses 40 bilhões de ACC a que o senhor... pendente, com possibilidades não diria ilimitadas,

O SR. JOSÉ .PIO BORGES DE CASTRO FILHO mas muito maiores do que as atuais, na medida em
_ Eu também. Eu estava folheando o quadro do Ca- que ele pudesse caminhar com as suas próprias per-
labi e verifiquei... nas e ampliar, cada vez mais, o nosso apoio ao se

tor de exportação. É basicamente isso.
(Intervenção fora do microfone - Inaudível.)
O SR. JOSÉ PIO BORGES DE CASTRO Deixo espaço para as perguntas e não me es-

tenderei demais.
FILHO - Não. Tem região por região. Se somar-
mos essas regiões, dará em torno de 40 bilhões. Muito obrigado.
Está certo? O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Está cer- - Obrigado, Presidente.

Em primeiro lugar, queremos agradecer a V. sa
a excelente exposição sobre os mecanismos com os
quais o BNDES vem-se lentamente introduzindo no
setor exportador. Essa notícia, na verdade muito al
vissareira, de que vamos acabar um dia tendo um
Eximbank rodando os nossos próprios papéis mostra
que nossa engenharia financeira anda pari passu
com a nossa engenharia propriamente dita.

Parabéns, Presidente, e muito obrigado pela
sua presença.

Como ainda há 14 oradores inscritos, se V. Ex~
concordarem, usarei a mesma técnica anterior: fare
mos grupos de três, V. ExS!§. farão as perguntas, e o
Sr. José Pio Borges as responderá por grupo de
três.

O primeiro orador inscrito é o ilustre Deputado
Simão Sessim; o segundo, o Deputado Confúcio
Moura; e o terceiro, o Deputado João Coser. S.Exas.
serão ouvidos nessa ordem.

Com a palavra o Deputado Simão Sessim.

O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Sr. Pre
sidente, Deputado Delfim Netto, primeiro, gostaria de
fazer coro com aqueles que enalteceram a atuação
de V. Exl! no primeiro dia da Comissão de Fiscaliza
ção Financeira e Controle, convidando para que esti
vessem conosco dois expoentes da política econô
mica. De forma tal queremos que a Comissão haja,
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durante todo o ano, com seu prestígio, para que te- Sr. Presidente, essas são as duas perguntas
nhamos aqui autoridades desse naipe. que gostaria de fazer.

Gostaria de fazer duas-p...erguntas.. A-primeirajá OSa.. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
foi quase respondida com a exposição didática do - Agradeço a V. Exª'
Dr. Pio Borges, a quem saúdo pela presença e por Concedo a palavra ao ilustre Deputado Confú-
brindar-nos com sua'exposição. Apenas quero saber cio Moura.
um pouco mais sobre a relação Finame, agentes e o O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA - Sr.
PAC, porque enquanto o Finame - conheço bem, Presidente da Comissão, Deputado Delfim Netto, Sr.
porque tenho uma admiração muito grande pelo Dr. Presidente do BNDES, Dr. Pio Borges, demais dire-
Darlan, pelo trabalho que realizou lá, agora me pare- tores presentes, Sras. e Srs. Deputados" o que te-
ce que assumiu outras posições - age rapidamente, nho observado, ao longo do tempo, Dr. Pio Borges,
às vezes em menos de horas o assunto está resolvi- é que as pequenas e microempresas têm, por sua
do com relação à identificação do cliente, com rela- natureza, um complexo de inferioridade muito gran-
ção à identificação da empresa, com o agente a coi- de quando se fala em exportação. Acredito que é
sa começa a ficar difícil, porque o agente trata a em- uma questão já cultural, que parece que só quem
presa como se fosse um cliente comum dele, e de- exporta deve ser o grande e o médio exportadores.
saparece aquela expectativa de haver mais uma em- Justamente por isso, os pequenos, os microempre-
presa no sentido de fomentar empregos e desenvol- sários e os produtores rurais dessa mesma natureza
vimento. têm uma dificuldade de acesso aos agentes financei-

Esse anúncio de que V. Sª vai atuar agora ros muito grande, por falta de experiência natural
mais diretamente no sentidode fortalecer ou de agili- dos agentes financeiros brasileiros em trabalhar com
zar o que diz respeito a financ'iamento da pequena e o pequeno e o microempresário. Há uma distância
média empresa me agradou muito. Acho que por aí muito grande entre o que está escrito no papel e o
começamos a ver a situação do desemprego melhor que se faz na prática, o que se anuncia na televisão
atendida. e o que se faz na porta da agência. É uma dificulda-

Esta é uma das perguntas: se l1á alguma coisa de muito grande.
de mais positiva além da sua exposiÇão de forma di- Observamos também que o BNDES tem em-
dática, com a qual fiquei bastante satisfeito. barcado flesse bonde e vai financiando sempre

Quanto à segunda pergunta, peço licença ao aqueles que têm garantias maiores, aqueles que
nosso Presidente para fugir um pouco da parte de oferecem menos riscos e não se atreve a participar
exportações e utilizar a presença do nosso Dr. Pio dos riscos naturais, sendo que o pequeno paga bem
Borges para falar de privatização. Uma coisa que a sua conta.
nos deixa ainda atônitos, como representantes que Acho que o BNDES deveria passar a ter um
somos - eu, o Deputado Rubem Medina e outros - papel mais pró-ativo no sentido de estimular a.>cultu-
do Rio de Janeiro, é a situação de Furnas. Se V. Sª' ra, a informação, o acesso do médio, pequeno e mi-
puder responder. croempresário aos agentes financeiros e a seus pro-

O SR. JOSÉ PIO BORGES DE CASTRO FILHO gramas, através de muitos debates informativos, cul-
- Se não der choque. turais, até pelo rádio e televisão, até para o sertane-

O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Setor jo, o interiorano poder ouvir no rádio as mensagens
elétrico. Mas, veja bem, o que gostaríamos de saber, interessantes do que realmente esse agente faz,
porque acompanhamos apenas pelos jornais, é porque. o Pronaf, o Proger, o Programa da Amazônia
quais os critérios de privatização já apontados no Integrada e o Programa do Nordeste Competitivo
que diz respeito ao setor elétrico e particularmente, normalmente deixam um saldo muito grande nas
como disse a V. SlI, com relação a Furnas, com sede suas contas sem que se possa ter acesso, porque o
no Rio de Janeiro. Falam em dividi-Ia, falam outras agente financeiro tem medo de emprestar o dinheiro.
coisas, mas é importante que tenhamos de V. SlI al- Esse é um questionamento que levanto.
guma explicação sobre esse assunto. Outra questão é que vejo muita distância entre

Agora, o detalhe que se apresenta com relação o BNDES e os agentes financeiros convencionais,
a essa privatização é o momento nacional, a situa- como Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros,
ção, a crise, porque como seria a venda da empresa na questão do atendimento aos pequenos e micro-
hoje, com uma taxa de câmbio instável que poderia, empresários, principalmente aos trabalhadores infor-
quem sabe, favorecer o investidor estrangeiro? mais; não têm experiência alguma na questão do mi-
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crocrédito. O mundo todo avança nessa direção, e é novas e novas empresas a esse processo? Portan-
imbecil o agente financeiro que não buscar mais cor- to, há necessidade de uma aproximação e de uma
rentistas. Há uma demanda de mais de 30 milhões mudança dessa visão. Para o fundo de aval real-
de brasileiros economicamente ativos, que têm di- mente - aí voltam as perguntas anteriores - os 300
nheiro no bolso, que movimentam conta e que não milhões estão garantidos? Precisa-se de mais di-
têm nem talão de cheque! Desta forma, observamos nheiro, pelo que senti. E continua só no setor de ex-
que há um distanciamento homérico entre o que se portação. A pequena e a microempresa, para produ-
fala e o que se faz. ; ção nacional, têm perspectiva de alguma fonte de fi-

Digo mais: na questão das pequenas cidades nanciamento? Porque, naquele momento, discuti-
brasileiras, principalmente do setor produtivo na área mos a necessidade de financiamentos de aval para
da agricultura, para esta, sim, não há infra-estrutura todo o setor da pequena e microempresa, e foi feito
necessária para o escoamento de produção e o tra- em parte para o setor exportador.
tamento adequado da produção agrícola de frutas, Quero saber também se há condições de se
na Região Amazônica, na industrialização moveleira tornar mais acessível, porque há essa imagem, o
e na indústria de pedras semipreciosas. Desta for- medo de chegar ao banco; o pequeno só chega se
ma, achamos que o BNDES poderia abrir, até dentro tiver realmente condições, se lhe for oferecido. Há
dos programas já existentes, um pequeno percentual que se fazer até publicidade disso, porq~e a imagem
de financiamento para aparelhamento 'das Prefeitu- que temos é de fato do banco qU(~ vai financiar o
ras vinculadas ao fundo de participação. grande. Então, precisaria buscar, até do ponto de

Era só isso, Sr. Presidente. vista do marketing, realmente como 13e fazer para
O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) que aquele que necessita, o pequeno, tenha condi-

- Obrigado a V. Ex!.! Concedo a palavra ao ilustre ções de ir lá.
Deputado João Coser. Acho que foi feliz a comparação do tratamento

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Presi- de quem vai lá buscar o Finame, o financiamento da
dente desta Comissão, Sr. Presidente do BNDES, a máquina, com essa nova realidade. Se não mudar
primeira observação que gostaria de fazer é de ima- isso, dificilmente acho que vamos conseguir sucesso
gemo Quando se fala no BNDES, o Congresso Na- em dar esse passo posterior que V. Sª aborda muito
cional e a sociedade, principalmente, têm aquela bem.
imagem que fazem os grandes jornais - O Globo, A minha pergunta é basicamente neste senti-
Folha de S.Paulo - e que, normalmente, o ministro, do: mudança do perfil do banco, se há perspectiva
juntamente com o Presidente do Banco, gosta de fa- para outro setor de produção nacional, não só na
zer, particularmente no processo de privatização, área de exportação.
que é: batendo o martelo é que foi privatizada a Vale O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
do Rio Doce ou outra empresa. Então, essa é a ima- - Obrigado a V. Ex!! Tem a palavra o ilustre Presi-
gem do BNDES. Acho que para o grande setor, a dente do BNDES.
,grande empresa, a imagem é produtiva. O SR. JOSÉ PIO BORGES DE CASTRO FILHO

Não era papel desta Comissão fazer um deba- - Deputado Simão Sessim, em primeiro lugar, a
te, muito menos um seminário, e não era também o questão dos agentes, é verdade. Acho que, nos últi-
de uma delegacia de polícia. Portanto, era de fazer mos anos, em função de uma série de dificuldades
fiscalização no sentido do tema que estamos que- que houve, principalmente há dois ou três anos,
rendo debater. quando aumentou muito o nível de inadimplência

A primeira pergunta que gostaria de fazer é se dos bancos, houve uma retração e, digamos, um ri-
há, por parte da direção do BNDES, uma previsão gor talvez excessivo em relação à questão dos crité-
de mudança do perfil e da imagem do banco, porque rios de aprovação de crédito que dificultaram ainda
se analisarmos os números, até 500 mil, 592 opera- mais o acesso à pequena e média empresa.
ções - 9% no caso do capital. Lá em baixo, 119 ope- Nestes últimos anos, vimos procurando flexibili-
rações, 62. Aparentemente há um número até sim- zar a atuação dos agentes, tentando motivá-los para
bólico, 80% das operações nessa faixa. Há necessi- se interessarem mais em operar com a Finame e
dade, na minha avaliação. com a pequena e média empresa. Uma das medidas

E agora, particularmente com a mudança cam- foi uma flexibilização maior do spread. Tínhamos
bial, aumenta a possibilidade de exportação? Há uma rigidez em relação ao spread e demos uma fle-
condições - duas perguntas - de se incorporan:~rn 'lCibilidade ao banco para administrar mais I} ~!"r".~t;l
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entre os clientes maiores e menores e riscos maio- Esses dois enfoques nos levaram a que a divi-
res e menores, cobrando mais ou menos, mas são de Furnas entre transmissão para assegurar o Ii-
dentro de certas médias que eram controladas. vre acesso e duas empresas de ger~ção - uma ba-
Isso já foi uma forma de ten~ar incentivar um nú- sicamente o Rio Grande, que é fronteira com Minas
mero maior de bancos para operar com as linhas Gerais, e a outra o Rio Parnaíba, com as suas de-
do BNDES. Mas, evidentemente, em muitos ca- mais unidades - seria a situação ideal. Quer dizer,
sos, há essa dificuldade, diria até a dificuldade que criam-se duas empresas, uma de mais ou menos 5
o Banco do Brasil teve quando houve aquela ne- mil megawatts, outra de 3 mil e tantos megawatts,
cessidade de capitalização, há dois anos, quando que são tamanhos de empresas que provavelmente
houve uma ênfase extraordinária à recuperação de maximizarão não só a competição, mas também a
crédito e o rigor justificado, em função do passado, disputÇl por elas, porque um maior número de em-
nas aprovações de crédito, o que retraiu um pou- presas nacionais e internacionais poderá disputar o
co. Acho que o Andrea está agora em uma posi- leilão.
ção nova, mais relaxada; podemos tentar retomar, ~rosso modo, foi isso. Essa decisão foi toma-
sob sua liderança, digamos, com um apoio muito da, n~o na última, mas na penúltima reunião do Con-
grande do Banco do Brasil, a atuação na linha de selho de Desestatização. E o processo de decisão
pequenas e médias empresas. etc está sendo conduzido, com prazo, durante este

Acho que, quanto à questão de Furnas, saindo primeiro semestre.
um pouquinho do nosso tema aqui, há alguns anos, "Deputado Confúcio Moura, de fato, quanto à
o processo de privatização do setor elétrico iniciou- questão dos vícios, acho que estamos quase nos re-
se pela contratação de um estudo através da Eletro- petirido. Eu gostaria de chamar a atenção, porque o
bras e que determinava um modelo para privatizar o BNDES é um banco com praticamente uma sede só,
setor elétrico. Esse modelo previa a criação de em- então, ele precisa trabalhar através de agentes que,
presas distribuidoras, com monopólios regionais, lhe dêem a capilaridade; precisa para ter acesso à\
mas com a possibilidade de competição através da pequena empresa e precisa por uma outra razão _:,
venda direta pelas empresas geradoras aos grandes isso deve ser dito aqui: o grau de informalidade das
clientes - grandes clientes sendo definidos cada vez empresas. Se nós pegarmos o balanço de qualquer
de forma mais flexível - no começo com um consu- pequena ou média empresa, dificilmente aprovare-
mo de energia mais elevado, mas progressivamente mos qualquer crédito. Então, a proximidade do ge-
esse consumo sendo reduzido, de tal forma que pra- rente com a empresa é fundamental para saber a
ticamente qualquer consumidor maior pudesse com- quem você pode dar crédito e a quem não pode. Por
prar energia direta de geradoras, permitindo, portan- isso, o agente financeiro - seja ele o Banco do Bra-
to, a competição, a parte de transmissão de energia sil, o Bradesco, o Itaú, ou qualquer outro - é funda-
totalmente livre (que chama-se livre acesso), de ma- mental, porque só ele conhece, de fato, o valor, a
neira que qualquer gerador e qualquer distribuidor qualidade do crédito daquela empresa que está - di-
pudesse comprar da melhor forma possível, benefi- gamos - nos pleiteando.
ciando sempre o consumidor e com um adequado Então, é uma situação difícil, mas temos de en-
nível de competição na área de geração, de tal for- contrar esses parceiros, encontrar esses poucos
ma que as concentrações não fossem tais que impe- bancos que queiram trabalhar conosco.
dissem a competição pelo melhor preço. Na linha do microcrédito, V. E~ tem toda ra-

A Aneel estabeleceu critérios limitando o grau zão. Fizemos recentemente três experiências: o Viva
de concentração nas diversas Regiões - Sudeste, Crédito e o Rio Crédito, no Rio, e o Banco do Povo,
Nordeste etc - de maneira que as empresas podem em Porto Alegre. Foram experiências pilotos de mi-
crescer, mas não podem nunca superar uma certa crocrédito. Até agora, temos cerca de um ano e meio
percentagem do valor do mercado. de funcionamento e tem sido um sucesso extraordi-

Quando nos detivemos na privatização de Fur- nário. Apesar dos spreads, das taxas elevadíssimas
nas, a nossa preocupação foi dupla: em primeiro lu- que são cobradas para financiamentos de 300 reais,
gar, atender esse ambiente competitivo na área de 500 reais, 800 reais, a inadimplência é baixíssima,
geração, se de fato existisse; em segundo lugar, que porque a Classe mais baixa é a que melhor paga.
o porte das empresas que fossem vendidas fosse Então, a partir dessa experiência, pretendemos
um porte que maximizasse a competição por elas e, expandi-Ia para outros Estados. Estamos aceitando;
portanto, o preço de venda. através da área social; a Diretora Beatriz Azeredo



O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Ou·
aguardar a estabilização, para que se possa lançar o
edital.

O SR. JOSÉ PIO BORGES DE CASTRO FILHO
- É, depende. A empresa tem que ser valorizada
pelo seu núcleo, por seu valor econômico. Se a tarifa
acompanhar de alguma forma a desvalorização, que
é o que não se espera, a empresa pode-se valorizar
da mesma forma. Se ela não acompanha, se ela
continua indexada, continua refletida em reais - sal
vo a energia que é vendida de Itaipu, que é valoriza
da em dólar - a empresa, em valores de dólar, vai
perder valor, obviamente. Vai valer menos em dó
lar, porque sua receita é predominantemente' em
reais. O que não quer dizer, a meu ver, que ela
não deva ser vendida, porque o custo da dívida
pública hoje é exorbitante, mais de 40% ao ano.
Todas as vezes em que esperamos para vender
mais tarde, o custo da espera não compensou. Eu
acho que a questão fundamental, Deputado, é se
há interesse ou não há interesse, quer dizer, se te
mos de fazer uma venda...

O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - E já há
empresa interessada.

O SR. JOSÉ PIO BORGES DE CASTRO FILHO
... Eu acho que todos... Se V. EXª me perguntar se é
possív~l, neste momento, fazer uma grande oferta
pública, no exterior ou no Brasil, não há· momento
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está examinando uma série de outras iniciativas nes- melhorada. Já está operando, mas, a meu ver, ainda
se sentido. Mas a experiência até hoje está sendo não de forma satisfatória.
muito bem sucedida. O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)

Sobre Prefeituras, temos uma linha de apare- - Agradeço a V. Ex!!
Ihamento e melhoria de capacidade de arrecadação Vejam que essa exposição do Presidente deixa
das Prefeituras. Já fizemos empréstimos para diver- uma lição muito curiosa: pobre que não paga está
sas Prefeituras, talvez eu não me lembre de todas, morto.
mas certamente Manaus, Vitória, Salvador e mais O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Antes
umas cinco. É uma linha de valores, inclusive com a de passar para o próximo bloco - eu não quis inter-
excepcionalidade já criada no Conselho Monetário, romper a seqüência de respostas do Dr. Pio Borges
que já aceitou que essa linha deve ter excepcionali- _ eu queria saber mais um pouco sobre a privatiza-
dãêle. Portanto, já fizemos alguns· desses emprésti- ção de Furnas, se é pertinente, se é tempestiva. Eu
mos, e se outros houver, também faremos. queria mais explicações com relação à taxa de câm-

Deputado João Coser, sobre o martelo, de fato, bio estável, se isso não iria favorecer o investidor es-
talvez as notícias do BNDES sobre a privatização, trangeiro.
quer dizer, a demanda de notícias sobre a privatiza- O SR. JOSÉ PIO BORGES DE CASTRO
ção é maior do que sobre as nossas outras áreas de FILHO _ Não sei se entendi bem, a taxa de câmbio,
atuação e talvez de uma forma desmesurada. Certª~.. a mudança de regime cambial, se não vai...?
mente o programa de prívatízação tem toda a priori- O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM _ É.
dade, mas o banco praticamente triplicou as suas
aplicações nos últimos anos, com um número de ini- O SR. JOSÉ PIO BORGES DE CASTRO
ciativas extraordinárias em diversas áreas que foram FILHO - Certamente barateia os ativos. Quer dizer,
menos noticiadas do que a privatização. veja, temos duas alternativas: ou elevar, se a tarifa

Eu, particularmente, não gosto muito, eu só pe- é...
guei o martelo uma vez na vida, na privatização da
Vale do Rio Doce, tem um negócio meio fálico. Não
simpatizo muito com bater o martelo. Mas, de fato, é
um programa que traz muita atenção e não poderia
deixar de ser. Eu acho que ele envolve modificações
essenciais em setores importantes da economia.

Mas o banco, pelo menos o meu enfoque parti
cular nestes últimos anos foi prioritariamente privati
zação; será agora a atuação em outra'áreas. Temos
um diretor responsável pela privatização, o José Luiz
Osório. E a minha prioridade agora tem-se voltado
muito mais para outras áreas do banco - estrutura
ção industrial, pequenas e médias empresas, expor
tações e área social - do que anteriormente. Tenho
dedicado 90% de meu tempo para coisas fora da pri
vatização nestas últimas semanas, neste último
mês.

Sobre o fundo de aval, gostaria de dar alguns
números aqui. Fizemos até agora somente 246 ope
rações com fundo de aval. Estamos satisfeitos?
Não. Acho que a operacionalizaçãQ do fundo de aval
ainda não é adequada. Temos ainda de trocar aque
les 200 milhões, temos que trocar o lastro,,que eram
ações da Telebrás que foram substituídas, que se
riam vendidas para os empregados. Há uma questãp
burocrática, mas não é essa a principal razão. A
principal razão é que operacionalmente ainda não
está uma coisa devidamente acertada, pfecisa ser
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mais adequado. Investidores estratégicos,. tanto na- supermercado etc. ela tem muito mais flexibilidade,
cionais quanto estrangeiros, têm, semanalmente, na hora de operar no mercado externo ela tem que
nos procurado - posso citar diversos - manifestando estar muito mais organizada no seu papelório carto-
um contínuo interesse na privatização, particular- rial, legal, burocrático, que é um inferno neste País.
mente na privatização do setor elétHco. Qualquer um tome o exemplo para cuidar disso,

O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Há pos- para ver o sofrimento que é.
sibilidade disso. . Mas voltando ao exemplo do aval, há poucos

O SR. JOS.É PIO BORGES DE CASTRO FILHO dias, acompanhava um amigo que montava um em-
- O interesse estratégico em adquirir... preendimento, não exatamente na área de exporta-

o SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM _ Então, ção, mas bens de exportação, produtos agrícolas. E
vamos ter um leilão com vantagens. fui ao banco acompanhá-lo. Tinha tido informações

O SR. JOSÉ PIO BORGES DE CASTRO FILHO sobre esse aval, e falei com o gerente do banco so-
_ Eu acredito que sim. bre problemas de garantia. Eu disse: Tem um.negó

cio de um fundo de aval aí. Aí o gerente olhou para
O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) mim e disse: "E você está sabendo disso?" E olhou

- Agradeço a V. Exll para o subgerente assim, com aquela cumplicidade,
Vamos passar agora aos três nobres Deputa- como quem diz: "Está vendo você, o negócio vazou".

dos João Almeida, Hélio Costa e José Pimentel. Quer dizer, uma idéia boa, importante, uma coisa
Tem a palavra o ilustre D~p.ut.ado João Almeida. que viabiliza; o banco está tratando como um segre-
O SR. DEPUTADO JOAO ÀlMEIDA - Reno- do. Quer dizer, isso é o que esta acontecendo ainda

vo os cumprimentos aos ilustres Presidentes. lá nos agentes dá ponta que operam com esse fun-
Eu diria, meus caros companheiros, que come- dos. Então, o banco precisa jogar duro nisso. Eu

cei muito preocupado com a expo§ição do Presiden- acho que é por aí que podemos avançar e ter um
te Pio Borges, porque ele falava nos grandes núme- progresso nesse trabalho.
ros do BNDES, parecia até que não ia tratar do pro- Acho que a referência ao Finame é, sem dúvi-
pósito da reunião. Mas, do melo para o fim, mais es- da nenhuma, uma referência importante, que pode
pecialmente no fim, eu fiquei muito satisfeito, porque levar o banco a bons resultados nessa operação.
vi que ele identificou claramente o problema, as defi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
ciências que o banco tem para atuar nessa área. É - Agradeço a V. Exª
um programa inicial, ninguém pode esperar que o Tem a palavra o ilustre Deputado Hélio Costa.
BNDES possa, nesse setor, trabalhar com a pujança O SR. DEPUTADO HÉLIO COSTA - Sr. Presi-
com que opera em outros setores, porque, como dente Pio Borges, confesso que estou muito satisfei-
bendisse, começou em 1996. to com a sua exposição, principalmente porque, la-

Mas fiquei mais contente ainda com o exemplo mentavelmente, vivemos num País onde o Governo
que o banco mira, que é o exemplo do Finame; este, nunca erra, e o senhor teve a humildade de dizer
sim, um programa de sucesso absoluto. E sucesso que, quando investido numa função específica que
sobretudo pela permeabilidade que tem, pela capila- lhe foi confiada pelo Governo, se a instituição errou,
ridade que oferece e a facilidade que tem, portanto, o senhor errou. E isso é muito importante; quando
de chegar lá na mão do tomador final. É um crédito não reconhecemos que erramos, quem paga é o
desburocratizado, facilitado, e acho que essa é uma povo.
diretriz fundamental para atingirmos grandes objeti- Eu, preocupado que sou com a pequena e mé-
vos no financiamento de pequenas e médias empre- dia empresa, especialmente com a possibilidade de
sas, é ter essa possibilidade de solução rápida, ter que ela venha a ter de exportar, faço uma indaga-
onde buscar crédito, ter o agente que possa tomar a ção, Sr. Presidente: nós não vamos conseguir ter
decisão imediata. Esse é um ponto fundamental. pequenas e médias empresas para exportar se não

O outro ponto, sem dúvida, é o problema do tivermos, primeiro, as pequenas e médias empresas,
aval, dos fundos do aval. Sem ·falarmos do outro não é isso? Talvez estejamos passando um pouco a
ponto central que não está ligado diretamente ao carroça na frente dos bois, não é?
banco, que é todo o sistema burocratizado que te- E eu queria dizer ao senhor o seguinte: nós ti-
mos para o funcionamento de uma empresa quando vemos - não na sua administração, deixo isso bem
ela vai tratar de exportação. Se para operar no mer- claro, mas no BNDES - recentemente dois casos
cado interno, fazer as suap transações na porta do específicos em Minas Gerais, que me preocuparam.
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o BNDES financiou os compradores estratégicos da
Cemig. O Governo anterior vendeu um terço, 33%,
da Cemig, por 1 bilhão e 200 milhões de dólares, e
deu a este SOCiõ estraregíco o direito de controlar a
Cemig. Nunca vi isso em lugar algum do mundo: al
guém comprar 33% e..tomar-se dono da empresa. E
o BNDES financiou 600 milhões de dólares. Na reali
dade.porque à época-o-r.eal-estavaa-par-Gem-o-àé
lar. Então, o BNDES financiou este sócio estratégico
em 600 milhões de dólares.

Tenho aqui estudo feito pelo Clube de Direto
res Lojistas da minha terra, Barbacena, exatamente
com uma informação que vem da Associação de Di
retores Lojistas de Pequenas e Médias Empresas,
do meu Estado, que diz o seguinte: para cada 20 mil
reais ou dólares, no caso aplicados nas pequenas e
médias empresas, cria-se um emprego, com certeza
absoluta, e pode-se criar até dois. No caso de os
600 milhões de dólares - é o segundo de Minas Ge
rais, a Mercedes Benz, onde o Governo colocou 700
milhões de reais - serem aplicados nas pequenas e
médias empresas, estaríamos gerando de 35 a 40
mil empregos. E esta única empresa, que recebe do
Governo 700 milhões de reais ou dólares, vai gerar
1.500 empregos.

A minha pergunta é a seguinte: não há uma
maneira de o BNDES focalizar a suá atuação, no
futuro, para as pequenas e médias empresas, a
fim de dar-lhes condições de, neste momento, so
breviver e, mais tarde, vir a exportar?

V. SI! disse que de todo o dinheiro disponível
no BNDES, 3 bilhões e 300 milhões de reais são
aplicados, ou seja, 20% do capital. Não é isso? Vejo
que duas empresas apenas - o sócio estratégico da
Cemig e a Mercedes Benz - em Minas Gerais, leva
ram 1 bilhão e 200 milhões de reais. O que se pode
fazer? Esta é a primeira pergunta.

A segunda pergunta, Sr. Presidente, é a se
guinte: a experiência lá fora mostra que quando uma
entidade qualquer, uma empresa, quer investir, o
banco de investimentos senta-se com ela, vê o nível
de risco que tem o empreendimento e assume o ris
co; o banco participa do empreendimento, quando
se trata de um banco de investimentos. Aqui, não.
De repente, pedimos tudo ao empresário. Ele vai ter
de dar como garantia do empréstimo a sua casa, ~
sua fazenda, o seu carro, às vezes até a família in
teira, porque o banco não faz sequer uma conces
são. Ele quer ter garantia de 100% do capital investi
do, quer dizer, não existe risco para o banco. Ne
nhum, absolutamente nenhum. Às vezes 150%,
como acontece na agricultura. Para tomar emprésti-

mo simples, pequeno, o cidadão tem de dar como
garantia toda a sua fazenda, e se amanhã não con
segue pagar, fica inviabilizado de produzir. p.orque~ .
de repente, aqueles 20% representam para o banco
100%.

Perguntaria a V. SI! se existe alguma inten
ção por parte do banco de flexibilizar um pouco es
sas· exigências para-os' empréstimos e, conforme
disse na primeira pergunta, se o banco pode dire
cion~r mais a sua atuação para as pequenas e
médias empresas, uma vez que as grandes em
presas levam o dinheiro todo. Muito obrigado.

.0 SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
- Agradeço a V. EXª

Concedo a palavra ao ilustre Deputado José
Pimentel.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr.
Presidente, vou direto ao questionamento. Acho que
o nobre Deputado que me antecedeu expôs questão
graví§sima, ou seja, o risco. Como o BNDES é um
banco de fomento e opera através dos agentes, o
risco total é do agente executor. E o agente procura
evitar a formalização do empréstimo, porque o risco
é dele. E com um agravante: a resolução do Banco
Central e do Conselho Monetário Nacional, que ob
riga o agente, após sessenta dias do vencimento
da operação, a inscrever o crédito em CL e abater
no seu lucro, traz conseqüências para os acionis
tas, o que os faz evitar assumir uma série de com
promissos.

Deputado Hélio Costa, reitero um dos pontos
levantados por V. Exll, ou seja, que o BNDES deve
refletir sobre o risco. E este prazo é fundamental
para o pequeno, o médio e o microempresário.

O segundo fator é o custo da operação dos re
cursos, porque eles saem do BNDES em média
com 1% de juros, mais a correção, e o agente exe
cutor tem o seu del-credere, o seu risco. Essa ope
ração termina atingindo determinado nível de custo
que inviabiliza os pequenos negócios, particular
mente ,,~queles setores menos lucrativos, como a
agricultura familiar e outras pequenas operações de
menor especialização.

Portanto, o que fazer para alterar o lança
mento em CL com apenas sessenta dias, como
forma de evitar o prejuízo ou o risco do banco?
Evidentemente, queremos que os capitais retor
nem, até porque os dados que recebemos do
Banco do Brasil, na audiência anterior, em 1998,
demonstram que 98% dos empréstimos de até
20 mil reais voltam. A inadimplência é de apenas
2%. Dos empréstimos acima de 500 nill reais
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apenas 21 % retornavam no prazo; 79% normal- água será um dos fatores mais escassos num futuro
mente não faziam o pagamento no prazo acordado. não muito longínquo.
É evidente que havia- mecanismos-de recuperação e Agora tenho a oportunidade de passar a pala-
depois o dinheiro também retornava. Acho que esse vra a V. S!l, Sr. José Pio Borges de Castro Filho.
também é um item importante para ser refletido. O SR. JOSÉ PIO BORGES DE CASTRO FI.

O segundo tema é o seguinte: como o BNDES LHO - Deputado João Almeida, quando 0- Presiden-
é um banco de fpffiª-I1ÍQ,-a.sua .capacidade decapita- te da Comissão me convidou para-participar desta
Iizar depende dos agentes. De que forma esses re- primeira reunião, entendi que o assunto era exporta-
cursos são distribuídos entre as regiões brasileiras? ção em geral. De qualquer forma, a minha intenção
V.Sa. dispõe dos dados sobre o valor aplicado nas era concluir, destacando a ênfase que pretendemos
Regiões Sul, Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Nor- dar à pequena e à média empresas, setores que ain-
deste, para que possamos aprimorar os nossos tra- da não foram beneficiados pelas linhas de exporta-
balhos? ção do banco, decorrência natural de termos come-

O terceiro tema diz respeito ao que afirmou çado com o setor de equipamentos.
aqui o Deputado Simão Sessim: a privatização do Essa era a minha intenção. Coincidiu depois,
setor elétrico. Grande parte do setor de distribuição quando recebi o convite, que o tema focalizado era a
já foi privatizada. Na Região Nordeste, parece-me exportação das pequenas e médias empresas, o
que falta apenas a Cepisa, do Piauí. No setor de que foi pura sorte.
transmissão, a privatização é mínima, até porque os Deputado Hélio Costa, quanto à venda estraté-
custos são muito altos e há o problema do monopó- gica da Cemig, a decisão pela privatização ou não,
Iio. No setor de geração de energia, começa agora a ou pela venda estratégica, é do vendedor. Particular-
privatização. Aqui há um item para nós muito preo- mente sempre prefiro a privatização definitiva. Acho
cupante: a matéria-prima é a água, cuja finalidade que a venda estratégica tem vantagens, mas tem
primeira é o abastecimento humano, depois, o ani- imensas desvantagens. A venda estratégica é me-
mal, e as outras destinações. A CHESF também Ihor, por exemplo, do que uma venda em merçado,
está no rol das empresas que serão privatizadas, que provavelmente não alcançaria o valor de 1 bi-
com assembléia-geral marcada para o dia 29 deste Ihão de dólares obtido pelo Governo de Minas Ge-
mês, e a nossa grande preocupação é a seguinte: rais com a venda do lote de 33%. Não sei se V. Exª
se outras regiões têm água em abundância para be- se lembra, mas na época o preço de mercado das
ber, o mesmo não ocorre com a Região Nordeste. ações era extremamente inferior ao preço pelo qual
Aliás, ainda é o velho carro-pipa o principal instru- foram vendidas. Mas é também muito inferior ao pre-
mento de abastecimento humano. Então, como fica ço que teria sido obtido se houvesse uma privatiza-
a política de recursos hídricos, particularmente a ção, como a Bahia, o Rio Grande do Sul e diversos
propriedade da água nessas privatizações? outros Estados fizeram, quando se provou que a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) venda se deu por um valor muito mais elevado.
- Agradeço a V. ExJI É evidente que a privatização, em cada Esta-

Gostaria de chamar a atenção de todos. Nessa do, depende das condições políticas do seu Gover-
argüição estamos vendo ser levantadas questões no, da sua Assembléia Legislativa. Às vezes, o Go-
extremamente importantes, a exemplo da que foi vemo faz o que é possível e não o que seria ideal,
apresentada pelo nosso ilustre Deputado Hélio Cos- em termos de apuração de recursos.
ta, sobre o problema de criação de emprego. A participação do banco no apoio a esse pro-

Gostaria de dizer que o BNDES tem alguns es- grama foi, ao meu ver, fundamental. Quando decidi-
tudos realmente extraordinários e publicou, no ano mos privatizar os setores elétrico e de telecomunica-
passado, texto para discussão de dois brilhantes ções, havia diferença fundamental entre os dois. No
economistas, organizando e hierarquizando os maio- setor de telecomunicações, as empresas eram
res criadores de emprego. De forma que há condiçõ- 100% detidas pelo Governo Federal. Portanto, não
es efetivas de se pôr isso para funcionar. havia nenhum óbice a iniciativas do próprio Governo

E também o caso levantado pelo nosso ilustre na privatização do setor. O setor elétrico era diferen-
Deputado José Pimentel, sobre o uso múltiplo de te: havia predominância muito grande na área de ge-
água. É a primeira vez, honestamente, que ouço al- ração - detida pelo Governo Federal - e de distribui-
guém falar sobre o assunto neste Congresso. E é ção, detida pelos Governos Estaduais. Teria sido im-
um tema da maior importância, porque parece que a possível começar a privatização por iniciativa única



16856 Terça-feira 20 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1999

do Governo Federal e vender as empresas de gera- cie o setor, tudo lastreado na lei da alienação fidu-
ção. Por quê? Não é segredo para nenhum de nós ciária de bens imóveis, aprovada por esta Casa.
que alguns Estados deixaram de pagar bilhões de Neste fim de semana, haverá um seminário na
dólares para as empresas de geração, em períodos Escola de -.Magistratura, ao qual comparecerão al-
de aperto, o que levou essas empresas a situações guns Ministros do Supremo e vinte e tantos Ministros
muito difíceis e que perduram até hoje. Eletrobrás e do STJ. Então será discutida a jurisprudência a ser
Furnas têm créditos elevadíssimos ainda decorren- criada sobre esses contratos, fundamental para per-
tes desses atrasos que ocorreram em períodos ante- mitir a securitização de contratos na construção civil.
riores. Se isso ocorrer, até por intermédio do banco, na Ii-

Não seria possível convencer qualquer com- nha de apoio ao mercado de capitais, tenho interes-
prador privado a adquirir empresa de geração de se de participar marginalmente para atuar no setor
energia elétrica que tivesse como cliente um Estado de construção civil.
que no passado deixou de pagar e no futuro também Os Deputados Hélio Costa e José Pimentel fi-
poderia deixar de pagar. A privatização estadual do zeram a. mesma pergunta quanto à garantia dos em-
setor de distribuição foi fundamental para permitir a préstimos. De fato, o banco tem certa rigidez - a
privatização do setor de geração. Daí o nosso inte- meu ver, exagerada - em relação à exigência de ga-
resse de incentivar. Hoje, 70% da distribuição de rantias. Há dois tipos de exigência: a do BNDES,
energia no País estão sob a responsabilidade da ini- éomo fornecedor de recursos, e a do banco, como
ciativa privada. Portanto, faltam alguns Estados, que t0mador do risco.
já decidiram privatizar: Pernambuco, Rondônia, Talvez a nossa exigência seja um pouco exa-
Piauí. Enfim, estão todos no processo. Há outros .gerada; ou seja, exigimos que todos os tomadores
que ainda não estão: Santa Catarina, Minas Gerais. de empréstimos tenham não só garantia fidejussória,
O Paraná já decidiu, mas ainda não privatizou e o mas também a garantia real, não diferenciando to-
Distrito Federal ain~a não decidiu. Mas não é tão im- madores e bancos. Por que isso? Porque nosso limi-
portante, porque 70% já foram privatizados. É possí- te de crédito para os bancos não diferencia a sua
vel, agora, privatizar o setor de geração sem o óbice 9ualidade. Quer dizer, não adotamos um rating para
de o cliente fundamental ser cliente de um Governo bancos. Um banco pode ser excelente ou mais me-
Estadual. Daí o interesse do banco em apoiar esse nos; o que o diferencia é o tamanho do crédito e não
processo. a qualidade.

Concordo totalmente que o crescimento indus- Nossa intenção é criar para os bancos que ti-
trial e o emprego estão cada vez mais, digamos, di- verem rating melhor a flexibilidade de não exigir ga-
vorciados. Hoje, os setores que geram empregos rantias tão substantivas, se eles entenderem que o
são, às vezes, até muito novos. Particularmente, tomador tem condições para tanto. Então, é dar flexi-
quando assumi a Vice-Presidência do banco, advo- bilidade para os bancos melhores; por exemplo, para
guei o seu apoio - o que naquela época era inaudito, 20% da carteira deles não exigir garantia real, se
foi um certo dogma - ao setor de comércio e servi- eles assim entenderem.
ços, que no ano passado já representou mais do que Deputado José Pimentel, a divisão do risco
o setor agrícola nas aplicações do banco. Um dos realmente é fundamental. Já fizemos algumas tenta-
estudos que o Presidente da Comissão menciono.u tivas. Uma delas foi o Fundo de Aval. O Sr. Darlan
revela que o setor de comércio e serviços é, de lon- Dórea já teve essa idéia. Acho que devemos pensar
ge, um dos maiores empregadores, junto com a em parceria. Financiamos, boa parte do risco é do
construção civil. agente, mas, se ele perder, nós perdemos um pou-

Nas nossas linhas de atuação, estamos consi- quinho também. Não ficamos totalmente isentos.
derando, quase que de uma forma separada, seto- Acho que esse gesto do banco incentivaria esse nú-
res com alto conteúdo de geração de emprego, mes- mero pequeno, não todos, dos que desejam traba-
mo que não sejam os setores tradicionais de atua- Ihar com pequenas e médias empresas.
ção do banco. Um deles é o de comércio e serviços. Flexibilizamos bastante o custo. Quer dizer, de
É até complicado dizer isso, mas quanto ao próprio um lado, se limitamos muito o spread, isso acaba
setor de construção civil temos sido procurados por funcionando contra, porque maior número de ban-
empresas e empresários, que estão buscando a se- cos deixa de operar. Temos de dar certa flexibilida-
curitização dos contratos de construção civil, para de, controlando as médias, mas não tentando emi-
permitir a criação de mercado de capitais que finan- jecer demais, a nosso ver, o que poderá eliminar
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um ou outro que queira trabalhar com spreads pou- A medida provisória que regulamentou o setor
co maiores, mas que queira trabalhar. Acho que de- elétrico - não lembro qual o número, foi do ano pas-
vemos adotar esse meio-termo: temos de controlar sado, relatada pelo Deputado José Carlos Aleluia -
de tal forma que a média não seja um spread muito entrou em discussão, e a questão dos recursos hídri-
elevado, mas que possa ter alguma flexibilidade cos foi fundamental. Uma das cláusulas - de que
para os bancos trabalharem. não me lembro, mas está lá - estabelece que a Se-

A divisão regional é uma preocupação nossa. cretaria de Recursos Hídricos tem de dar sua apro-
Acho que o banco demonstra, nas percentagens de vação para a determinação das placas. As placas
aplicações nas regiões Norte· e Nordeste, uma sazo- são, digamos assim, o número que registra a ener-
nalidade muito grande, que. depende de grandes gia firme que a hidrelétrica pode garantir. Portanto, a
projetos. Por exemplo, se estamos na fase de inves- água disponível para aquela empresa hidrelétrica.
timentos em Carajás, a Região Norte aumenta mui- Na determinação das placas, ou seja, da água
to. Acabando esse investimento, evidentemente ela de que ela pode dispor permanentemente, essa alo-
cai muito. No Nordeste, com a duplicação de Cama- cação dos recursos hídricos é considerada e, evi-
çari, há uma grande expansão, e assim por diante. dentemente, todos os projetos que tenham priorida-

Portanto, temos dois enfoques com essas de social superior à geração de energia elétrica se-
áreas. O do investimento normal, que está ocorren- rão contemplados.
do. Por exemplo, a indústria têxtil e de calçados de O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
São Paulo está migrando para o Ceará, Rio Grande - Agradeço a V. Sª Vamos passar agora ao penúlti-
do Norte e Pernambuco. Temos apoiado e financia- mo grupo dos nossos companheiros, composto pe-
do esse processo. Mas há também os grandes pro- los ilustres Deputados Serafim Venzon, João Paulo
jetos, digamos, transformadores. Um deles é, por e Gilmar Machado, nessa ordem.
exemplo, a Transnordestina, que obteve enquadra- Tem a palavra o Sr. Deputado Serafim Venzon.
mento do banco há duas semanas. O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON - Sr.

Haverá uma série de projetos determinados Presidente, meu caro Presidente do BNDES, Dr. Pio
como importantes, prioritários, a partir de estudo que Borges, tenho observado que em todos os tipos de
o banco está fazendo dos eixos de desenvolvimento, investimento que envolvem principalmente o peque-
que está numa fase final e deverá ser apresentado no investidor, seja na agricultura ou na construção
em breve. Então, a nossa idéia é trabalhar nas duas civil, o grande medo é o pagamento e a forma de pa-
pontas: nos projetos normais, da desconcentração gamento. Por exemplo, mutuários da Caixa Econô-
quase espontânea que ocorre na economia, migra- mica Federal, no caso de um financiamento público,
ção de empresas para regiões mais pobres, e tam- que têm um apartamento razoável e pagam 60 reais
bém nos grandes projetos transformadores. Por por mês. Em compensação; encontramos numa
exemplo, a termogeração onde há gás disponível no casa da Cohab, de 40 metros quadrados, quando
Nordeste, projeto de interesse óbvio. Então, temos tanto, um mutuário pagando 240 reais e sendo
de atacar isso diretamente. ameaçado de despejo. Quer dizer, não há como di-

a Sr. Darlan, que era diretor da Finame e as- zer que isso é certo. Por acaso, esse que pagava 60
sumiu uma diretoria do banco recentemente, tem a reais por mês era eu mesmo - já faz uns quinze
função de se preocupar, dentro do BNDES, com a anos -, enquanto aquele que paga 240 reais é um
desconcentração e o auménto dos investimentos do eleitor. Então, como vou explicar que tenho de pagar
banco nas regiões Norte e Nordeste. 60 e ele, 240? Justamente porque não há correlação

Finalmente, quanto à água, ponto extremamen- entre o bem que ele comprou e a forma de paga-
te relevante, diria que há uma preocupação muito mento.
grande, tanto por parte do Executivo quanto do Le- Assim também é na agricultura. Como o agri-
gislativo. Os dois últimos Ministros de Minas e Ener- cultor vai acreditar que ao comprar o trator e todos
gia são da região Nordeste. Por isso, eles se preocu- os implementos agrícolas, que poderiam trazer gran-
param muito com a questão da Chesf e o uso da de número de empregos, além de levar o pessoal da
água após eventual privatização, periferia da cidade para a agricultura...

Alguns projetos importantes de irrigação já fo- A questão é que a população, de maneira ge-
ram aprovados e mencionados no CNB, de tal forma ral, que se propõe a pagar o empréstimo, de fato,
que aquela água não estará disponível para avalia- com exceção daqueles que vão pegar e depois em-
ção do valor econômico da Chesf. purrar, tem medo das correções aplicadas, mesmo
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Uma outra pergunta. Peço a V. Sl.l que não a
entenda como agressão, pois é formulada com toda
a educação possível. V. SI!, no processo de privati
zação, foi alvo de denúncia envolvendo o então Mi
nistro das Comunicações, o Presidente efetivo do
BNDES, Dr. André Lara Resende. O ex-Ministro Luiz
Carlos Mendonça de Barros está recusando o convi
te para assumir a Presidência da Petrobras Distribui
dora, porque ainda corre inquérito no Ministério PÚ
blico, segundo o jornal Folha de S.Paulo, página 6,
se não me engano.

O BNDES continua a tratar de questões de pri
vatização, mexendo com recursos relativamente al
tos. V. Sª foi citado nas conhecidas fitas como al
guém que poderia levantar ("depois pode descer, não
tem problema"), ou co-responsável pelaponstrução de
consórcios borocoxôs etc. E continua o processo d~

privatização. Mesmo que V. Sª tenha afirmado que so
mente 10% do seu tempo são destinados a esse-as
sunto, entretanto e.le continua. Podem ser 10% do
tempo, mas 90% dos valores privatizados.

Uma pergunta: Não se sente V. Sl.l incomodado
por ser alvo de dúvidas - porque não foi concluído
esse inquérito ., e cuidar ainda de assunto tão relevan
te para o País, para o Governo, mexendo com tão
grandes somas? É importante saber isso. Tem tomado
alguns cuidados na condução desses novos processos
de privatização? Acho que esta oportunidade é impor
tante para que esclareçamos esse ponto.

Quanto à informação sobre o ex-Ministro Men
donça de Barros, se não saiu da sua boca, foi por in
termédio dos jornais. Agora V. Sª continua no cargo,

coml,juros baixos. Não há ninguém que tenha medo, bilhões. Na realidade, aumentou agora, no último
por l;>utro lado, ou é muito menor, quando há correla- ano.
ção entre a mercadoria comprada e a forma de pa- A segunda pergunta é a seguinte. Quanto ao
gamento. documento que V. Sª apresentou aqui, na última Rá-

Por exemplo, se fosse um apartamento: "O se- gina, há um quadro que revela situação pior do que
nhor está me devendo oitenta cubos". Tudo bem, a do Banco do Brasil. Posso, em decorrência disso,
vou pagar meio cubo por mês. Do primeiro ao final, entender que há uma orientação política do Gover-
quem dá o preço do cubo não é o Governo., "Enfim, no. Para quem se beneficiou em valor até 500 mil,
ele saberia o. que estaria pagando, com um detalhe: são 1.592 operações, o que significa 9,3%. Entretan-
daria para pagar outro meio cubo para outra pessoa. to, acima de 7 milhões, há 62%. Se juntarmos pe-
Assim é na agricultura, nos investimentos que pode- quena e média e média e grande, serão 13%. No
ríamos ter, se :,usássemos o moqelo tipo troca-troca, Banco do Brasil está um pouco mais elevado: em
em que o agricultor compra todos os implementas torno de 20% de crédito para pequenas e médias
agrícolas e fica devendo tantos sacos de soja por empresas.
ano, em tantos anos. , V. Sª deve ter falado, mas poderia explicar me-

Isso não precisa acontecer só na agricultura, Ihor se há alguma orientação política no sentido de
mas na indústria têxtil, de alimentos, nas agroindús- viabilizar mais recursos para as pequenas e médias
trias, em que o empresário, muitas vezes, ou na empresas, de tal forma que não se inverta essa pirâ-
grande maioria das vezes, entende~do que faz, mas mide, mas se beneficie um númerÇ> maior de empre-
entende pouco de economia internacional, não tem sas.
contatos fora do Brasil para apresentar seu produto
e pagar a sua conta lá fora.

Quem sabe, na retomada dessa crise, haverá
essa possibilidade de o banco ser um intermediário,
ou seja, em vez de cobrar em dinheiro, cobrar em
mercadoria, organizando esqbema para garantir a
qualidade. O BNDES deveria estabelecer o instru
mento para fazer a exportação, para vender nos
mercados em que pode ser especialista todos os
produtos que tivesse compracfo, num sistema tipo
troca-troca, daquele a quem financiou. Para a agri
cultura, haveria uma arrancada muito grande se hou
vesse essa iniciativa. Gostaria de saber qual a possi
bilidade de chegarmos a isso.

Em Santa Catarina, no Governo Esperidião
Amin, digamos assim - porque o Sr. Esperidião Amin
é Governador novamente - o sistema troca-troca fun
cionou uma barbaridade e tinha a confiança de to
dos. Imagino que também teria no âmbito nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
- Agradeço a V. Ex!!

Tem a palavra o ilustre Deputado João Paulo.
O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr. Presi

dente, Sr. Presidente do BNDES, V. S!! disse que o
orçamento do BNDES tem girado em torno de 17 bi
lhões e que destinou, no último ano, em torno de 2
bilhões para as exportações. A indagação que faço é
a seguinte: qual o destino dos outros?

Disso decorre outra questão: gostaria que V.
Sll explicasse quanto dessa distribuição tem sido
destinada para as operações de privatizações.
Quanto às exportações, já sabemos: em torno de 2
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apesar de correrem todas aquelas dúvidas, condu- cerrar esta reunião num novo patamar. Estamos
zindo um processo importante para o Governo. No aqui discutindo assuntos _benL.precisos. Não con-
'meu-errtendimento, V. & poderia: sentir-se impedido vém, honestamente, continuar confundindo esta Co-
para continuar conduzindo-o. Evidentemente, não se missão com problemas que não dizem respeito, na
trata de acusação, mas de uma constatação do que verdade, ao assunto para o qual ela foi convocada.
se tornou público no processo dos "grampos". Esta é uma Comissão de Fiscalização. Eu pediria ao

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) nobre companheiro, por gentileza, que prossegufs-
- Eu gostaria de dizer ao Deputado João Paulo que, semos sem esses inconvenientes.
obviamente, essa pergunta foge totalmente do obje- O SR. DEPUTADO JOÃO PAULQ - Sr. Presi-
tivo desta audiência. O Presidente do BNDES, se dente, V. Exª, atento como é, deve ter percebido que
quiser, responderá, mas na minha opinião não há ra- fiz a pergunta independente da primeira. Fiz um
zão alguma para fazê-lo. Estamos discutindo aqui o preâmbulo, inclusive. É que me sinto incomodado, e
papel do BNDES no financiamento de pequenas e toda vez que me sinto assim tenho necessidade de
médias empresas e nas exportações. me expressar. Aqui estamos discutindo vultosas

O nobre Deputado João Paulo sabe que procu- quantias de dinheiro público.
ro fazer as coisas de maneira transparente e correta. Agora, deixo à vontade o Presidente do
Acho que, neste caso, certamente escapamos do BNDES. Se S. Sa. achar que o momento é inconve-
assunto. Caso queira, um dia poderemos 'convocar niel}te, não há problema algum. Sinto-me absoluta-
S. Sa. para fazermos essas perguntas. Então, acha- mente atendido. Eu não poderia deixar passar des-
rei corretas. Agora, neste momento, esta é a minha percebida essa observação, importante, no meu
idéia: não creio que S. Sa. esteja obrigado a respon- ponto de vista, para a opinião pública. Mas fique S.
der. S. Sa. fará o que desejar, comportar-se-á como Sa. à vontade.
quiser. Acato o encaminhamento que V. Ex'l, Sr. Presi-

Se um dia .quisermos apurar ou conversar so- dente, achar mais correto para a condução dos tra-
bre isso, meu caro Deputado João Paulo, faremos balhos da Comissão.
uma convocação especial e discutiremos com a O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
maior tranqüilidade possível esse assunto. d'_ Então, V. Exll há de me permitir o seguinte. Vou

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Sr. pedir ao Presidente do BNDES que não responda,
Presidente, pedi a palavra para uma questão de or-' porque eu gostaria de manter esta reunião como
dem, justamente para falar sobre o aspecto que V. E~ manteremos as próximas, ou seja, restritas ao deba-
abordou. E vou mais além: acho inconveniente que o te do assunto para o qual foi convocada. Se todos
Sr. Presidente do BNDES responda a essa questão. concordarem, podemos prosseguir.

Nada tenho nada contra toda a investigação Tem a palavra o Deputado Gilmar Machado.
que se faça, mas vamos perder completamente o O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr.
objetivo desta reunião, porque será divulgado o que Presidente, vou ater-me, em parte, àquilo que foi
aqui se passàr, e há uma expectativa criada. Deixa- proposto. Vou apenas me estender um pouco, como
remos de cumprir o objetivo tão nobre de convoca- já fizeram aqui, pois já abriram um outro leque, ou
ção desta reunião por um desvio, em que pese a for- seja, abordaram o setor energético, que me incomo-
ma cavalheira, tranqüila, serena, cortês e educada da, porque moro exatamente no meio de dois gran-
com que o ilustre Deputado João Paulo formulou a des rios, dois grandes mananciais. Em Uber.lândia,
questão. estamos entre os Rios Grande e Paranafba. Nasci

Estou muito preocupado mesmo é com a divul- em Cascalho Rico. Antes que me perguntem, fica
gação. Amanhã, será distorcido o objetivo de uma em Minas Gerais, próximo a Uberlândia. (Risos.)
reunião como esta, em que se está dando novo posi-
cionamento de resultado para os trabalhos da Co- (Não identificado) - Deputado Gilmar Macha-
missão. E o objeto da reunião estará completamente do, Uberlândia faz parte dessa grande cidade, não?
prejudicado pela divulgação. O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) Não, Cascalho Rico é exatamente...
- Eu gostaria de acrescentar o seguinte. Eu diria ao (Não identificado) - Cascalho Rico fica na re-
nosso caro Deputado João Paulo que, se desejar, gião metropolitana.
convocaríamos uma reunião para isso. Gostaria que O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO -
V. Ex!! concordasse com o fato de que temos de en- Exatamente. Muito obrigado pela ajuda.
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VOU apenas aprofundar essa questão. V. SI! fez Queria que V. S~falasse sobre estas três ques-
uma observação que me deixou exmr-mamentepreo- tões. Como-melhorar o trabalho conjunto e o que po-
cupado: a necessidade de aprofundarmos trabalho deríamos intensificar? Quanto ao Banco do Povo, o
conjunto das instituições federais. Acho isso gravís- que poderia ser acrescentado, e como os Governos,
simo! Há necessidade do trabalho conjunto do Municipais poderiam participar; se somente as cida-
BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa, algo unifica- des de porte médio têm acesso, ou as cidades me-
do, porque tod()s fazem parte de um Governo só. Se nores também poderão aderir? Como seria esse pro-
cada um vai para um lado, evidentemente não va- cesso? Finalmente, sobre o setor elétrico, quero sa-
rnas chegar a lugar algum. ber como estão os trabalhos. V. S1', já começou a

Temos deI otimizar os recursos, para nos jun- responder, mas gostaria que aprofundasse um pau-
tarmos. Pelo menos é isso que aprendi desde pe- co mais.
queno lá em Cascalho Rico, cidade de mineração. Essa última questão é uma curiosidade que
Achar diamant(~ é muito difícil. Então, todos devem tentei entender em Minas Gerais, mas não consegui.
ser solidários. Caso contrário, não se vai a lugar al- Criaram nesse processo de privatização, em em-
gum. préstimos do BNDES para os Governos dos Esta-

O trabalho conjunto é fundamental,.aproveitan- dos, a chamada conta gráfica. Não conheço isso em
do a contribuição das instituições dos Estados. Por orçamento. Fiz curso de contabilidade, no segundo
exemplo, o BDMG, de Minas Gerais, lamentave!- grau, mas nunca ouvi falar em conta gráfica. Mas o
mente também perdemos. O Governo passado aca- Secretário João Eraldo, do Governo anterior, criou
bou com as nossas instituições financeiras. Tínha- este negócio. O Governo pega algo emprestado, vai
mos o BEMGE, que foi vendido; vendeu-se o CRE- pagar tanto. Por exemplo, mandamos a carteira da
DIREAL. Tomou-se 4,5 bi./hões emprestado do Minas Caixa para o BNDES. Ela pega e entra nessa
BNDES e arrecadou-se 714 milhões para reestrutu- conta gráfica. Não pode entrar na contabilização,
rar esses bancos. São dados do balanço do próprio porque não foi vendida ainda.
Estado. Acabamos vendendo esses bancos por Queria entender essa questão, porque para
esse preço e vamos ter de pagar a conta. O povo vai mim é dinheiro do povo que está envolvido. Particu-
pagar a conta mais uma vez. larmente, como Parlamentar, ainda mais tendo esta

Esses bancos seriam instrumento extrema- oportunidade. V. Sa. me desculpe. Se não quiser
mente importante. A proposta do Banco do Povo responder, não há problema, mas se trata de algo
tem dado resultado. Temos experiências em Ipatin- que gerou dúvida lá em Minas. Nas contas do Ga-
ga, Uberlândia quer fazer, assim como vários luga- verno do Estado, estamos tentando entender onde
res. Acho que pode ajudar a gerar emprego, princi- foi parar essa conta gráfica, porque só nela mais de
paImente para essas pessoas que trabalham no 3 bilhões o ex-Governador depositou, e ninguém
mercado informal e para a área do turismo. Estamos sabe onde está esse dinheiro. Estamos querendo
te,ntando aproveitar o potencial da água para explo- descobrir, porque vai ajudar muito o Estado.
rar o turismo, que tem crescido muito. Muito obrigado.

Há também a agricultura, da qual nem é preci- O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
so falar, porque conseguimos transformar o cerrado. - Agradeço a V. Exª.
Todos se lembram disso. Houve grandes projetos ali Atendendo a pedidos, como o do Deputado
na região. Chove na região, a terra é boa, há água Chinaglia, eu diria que isso é uma invenção do velho
em abundância. Só não produz quem não quer. Luca Pacciolo; é um lançamento que faz caixa a cai-

Então, temos todas as condições, mas falta xa. Um dinheiro que deveria existir, mas não existe.
exatamente essa aproximação maior. Por isso nos Tem a palavra o Sr. José Pio Borges de Castro
preocupa o processo das privatizações no setor elé- Filho.
trico, porque o potencial de crescimento da região é O SR. JOSÉ PIO BORGES DE CASTRO FI-
grande e podemos ter problemas, caso o setor seja LHO - Obrigado, Sr. Presidente.
vendido. Deputado Serafim Venzon, sobre a questão da

Felizmente, o Governador de Minas disse que forma de pagamento, concordo com V. Ex!! em rela-
não venderá a Cemig. Então, deu-nos uma tranqüili- ção à questão agrícola, dos produtos agrícolas. Com
dade maior. Mas nem todas são da Cemig. O Gover- relação a produtos industrializados, V. Ex!! deu o
no Federal também tem algumas áreas em que pre- exemplo do setor têxtil, que, a meu ver é muito difí-
cisamos trabalhar. cil. Imagine uma indústria que faz tecido estampado;
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outra, colorido. Imagine receber tecidos diferentes, vássemos uma empresa fundamental, uma das
que têm uma demanda de acordo com moda, textu- grandes empresas de aviação do mundo hoje, que é
ra. Enfim, é impossível. Não há uma homogeneiza- a EMBRAER. Mas a exportação de apenas um item,
ção que permita considerar essa hipótese no caso de aeronaves, .por exemplo, distorce a estatística,
da indústria. puxa a média para cima, causando esse efeito. Não

No caso do setor agrícola, e particularmente no acho que não devamos continuar a aplicar nesse se-
caso onde há, até no exterior, mercados futuros, tor; temos que aumentar no setor de pequena e mé-
acho que merece uma séria consideração. Acho que dia empresas.
o agricultor dos Estados Unidos, por exemplo, tem a Só um comentário, não vou responder àquela
Bolsa de Chicago, em que ele pode vender a futuro pergunta. Não há nenhum inquérito aberto contra o
e pedir empréstimos já sabendo por quanto ele ven- Luiz Carlos nem cqntra o ex-Presidente do Banco, o
deu quando estiver com a produção pronta para en- André. Os procuradores estão examinando o assun-
tregar, criando uma forma de financiamento total- to: mas não há nenhum inquérito aberto.
mente "redeada", portanto, sem riscos de descasa- Deputado Gilmar Machado, não me lembro de
mentos, como ocorre aqui no Brasil. Acho que de- ter feito essa áfirmação. Se a fiz, talvez tenha me ex-
senvolver algum tipo de mecanismo, principalmente pressado mal. Acho que os bancos, particularmente
para os grandes produtos, como soja, café etc., que o BNDES e o Banco do Brasil, têm atividades bas-
pudesse levar em conta uma certa integração dos tante diferenciadas. O BNDES é um financiador mais
mercados futuros no exterior com o Brasil, seria uma de 10l')go prazo. Não tem nenhuma capilaridade; é
coisa extremamente interessante. uma atuação mais centralizada, atua muito como

Eu gostaria de estudar isso. Com toda a fran- banco c;le segunda linha. O Banco do Brasil é o con·
queza, não posso adiantar muito mais do que isso, trário: é um banco que se concentra mais nas agên-
mas é um dos assuntos que pedi aos meus diretores cias, na relaÇão de pessoas físicas, nas pequenas e
para estudarem, porque(acho que a oferta de um médias' empresas. Portanto, acho que temos uma
mecanismo como esse, ligado a uma bolsa no exte- complementaridade muito grande e, portanto, pode-
rior, por exemplo, para um agricultor menos sofisti- mos e devemos atuar em conjunto em determinadas
cado, que não tem condição de fazer isso esponta- áreas.
neamente, seria uma inovação muito interessante. Que eu me lembre - pode ser que minha me·

Deputado João Paulo, sobre o orçamento do mória esteja fraca - certamente não são 4,5 bilhões.
banco - infelizmente, eu não trouxe todos os dados, A única operação que fizemos com o Estado de Mi·
mas grosso modo foi de 1,2 bilhão na área social; 7 nas, no Governo passado, foi a de financiamento da
bilhões na área de infra-estrutura - inclui tudo: tele- aquisição da Cemig, que eu me lembre. Certamente,
comunicações, energia, transporte; 6 bilhões na área não houve operações de 4,5 bilhões. Tenho impres-
industrial, praticamente toda a indústria e também são de que foi o Banco Central, ou outro banco, mas
agricultura, comércio e serviços; 2,2 bilhões na área o BNDES não foi. O BNDES não se envolve nas pri-
de exportação; 3,3 bilhões na área de pequena e vatizações das instituições financeiras estaduais ou
média empresa e o restante na FINAME. Grosso federais. Ele nunca se envolveu, por exemplo, no
modo, foi isso. Depois, se V. Exª quiser, posso apre- Banespa. As instituições financeiras são todas priva-
sentar-lhe com mais detalhes. tizadas via Conselho Monetário e Banco Central.

Anotei aqui algo relativo a concentração. Con- Quer dizer, é outro âmbito de privatização.
centração das aplicações de exportação do banco. O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO -
Apesar de 80% do número ser inferior a 500 mil, te- Pela Assembléia de Minas, foram aprovados os
mos, sim, até pela nossa origem - porque começa- acordos lá. Vou até levantar isso, porque...
mos pelos grandes bens de equipamento·, itens de O SR. JOSÉ PIO BORGES·DE CASTRO FI-
valor muito elevado. Por exemplo, fazemos· uma ex- LHO - Pode ser que tenhamos algo em relação ao
portação de cinqüenta aviões para uma indústria. BDMG, mas muito menor do que isso. Não que eu
Agora estamos negociando, por exemplo, com Aero- esteja fazendo qualquer juízo de valor sobre as ope-
Iíneas Argentinas e diversas companhias america- rações que tenham sido feitas.
nas de aviação. Um item de 10 milhões de dólares, Quanto ao potencial de crescimento do setor
que é um avião desses da EMBRAER, distorce total- elétrico, tenho uma discordância fundamental. O que
mente, puxa para cima a média. E, no entanto, é se vê nos setores que estão sendo privatizados, ao
uma atuação fundamental que fez com que preser- contrário, é que há um aumento da atividade muito
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grande a partir da privatização. Não é segredo para O SR. DEPUTADO AVRTON XEREZ - Sr.
ninguém a dificuldade de financiamento das expan- Presidente, quero cumprimentá-lo pela idéia de ter
sões das empresas do setor público. É o que havia trazido aqui ao nosso meio o Dr. Pio Borges, que
no setor de telecomunicações. O investimento que nos está brindando com informações relevantes,
está sendo feito este ano no setor de telecomunica- com o seu conhecimento, mas, sobretudo, com a
ções é extremamente superior ao que foi feito nos simplicidade e a humildade que devem caracterizar
últimos anos pelo sistema ainda estatal. Nas empre- aqueles que ocupam importantes funções públicas
sas distribuidoras de energia elétrica, já podemos no Brasil de hoje. E tenho a convicção de que o Dr.
perceber isso. A Light, no Rio de Janeir9, está inves- Pio Borges haverá de levar para a sua reflexão, para
tindo 400 milhões de dólares por ano, mas não in- a sua assessoria algumas das perguntas, dos quesi-
vestia quase nada nos últimos anos. Da mesma ma- tos e dos comentários que os Srs. Deputados aqui
neira, a Metropolitana, empresa do centro de São ofereceram, nesta oportuna reunião.
Paulo, está aumentando seus investimentos subs'- Presidente Pio Borges, há cerca de trinta anos,
tancialmente este ano, após a privatização. A última eu levantava o prédio do BNH - Banco Nacional da
conta que vi no setor de distribuição é que o número Habitação, no Rio de Janeiro, ali na Avenida Chile.
de pessoas desempregadas a partir da privatização Quando cheguei ao topo do prédio, quando a nossa
foi empregado pelas empresas prestadoras de servi- construção já chegava à cumeeira, pude divisar, ao
ços que trabalham nos novos investimentos realiza- lado, como vizinho ilustre, um prédio também de
dos. uma única sede, que é o BNDES, mantido por uma

Hoje, há um número igual de empregos, mas formidável cortina de concreto, que certamente ia
melhor utilizado, porque aquele excesso que havia comportar a infra-estrutura do prédio. Eu, já naquele
nas empresas foi absorvido pelas empresas presta- momento, idos de 70, imaginava quão monolítica se-
doras de serviços que estão trabalhando na expan- ria essa instituição. É claro que vivíamos uma espé-
são dos serviços para a população. cie de capitalismo de Estado, um regime estatocrata,

Então, no setor de geração acredito que vá do qual temos pretendido nos afastar. E, talvez, essa
acontecer a mesma coisa. Há uma série de usinas reflexão tenha levado nosso Presidente, Fernando
como essas que têm possibilidade de investimentos Henrique Cardoso, a se pronunciar certa vez dizen-
marginais, crescimentos de 10%, 15%, 20%, desgar- do que o Estado brasileiro não foi feito para atender
galamento, às vezes duplicações, que as empresas o pobre, mas para atender o rico.
privadas decorrentes desse processo certamente Esse grau de monolitismo do BNDES parece
serão capazes de fazer, e do que o setor público não que ficou mais ou menos claro, pela intervenção dos
tem sido capaz nos últimos anos. nossos colegas Deputados, alguns não do Rio de

Quanto ao Banco do Povo, temos, como eu Janeiro, como eu. Mas a imagem que' temos do
BNDE, que era BNDE e passou posteriormente a

disse, três experiências que foram conduzidas pela BNDES, ainda é do banco de segunda linha que I

área social, temos todo interesse de expandir essa opera capilarmente através de agentes financeiros.
experiência para outros Estados, Prefeituras. Geral- Ouço dizer, com alguma freqüência, que até 5 milhõ-
mente, essas operações são feitas através de ONG, es de dólares o BNDES não opera diretamente. A
muitas vezes encorajadas pelas próprias Prefeituras. partir de 5 milhões de dólares de mútuo, aí, sim, ele
Estamos à disposição, se houver algum interesse de pass,a a operar. E ouço também, Sr. Presidente, que
Minas, da sua região, de tentar fazer' alguma coisa
nesse sentido. a rede de bancos privados, que cada vez mais se in-

ternacionaliza, obedece a alguns impulsos de um
O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) acordo que teria sido firmado em Basiléia, do qual o

- Muito obrigado a V. EXª. Brasil também não seria signatário, mas que busca
Vamos passar agora aos últimos três argüido- seguir alguns de seus ditames para se inserir nessa

res. Eu pediria a fineza de encurtarmos as pergun- globalização, e que em função disso o estoque de fi-
tas, porque já estamos chegando praticamente a nanciamento de cada banco ficaria comprometido se
duas horas. Vai começar a sessão Câmara e sei que viesse a operar como agente financeiro do BNDES,
nenhum de vocês desejaria perder o ponto. sujeito a uma taxa de remuneração que não o remu-

Temos agora os ilustres Deputados Ayrton Xl3- neraria adequadamente, algo em torno de 4%. Ou
rez, Arlindo Chinaglia e Marcio Fortes, nessa ordem. seja, é o capital vergando, submetendo e subjugan-

do QS legítimos anseios e interesses daquele médio,
Concedo a palavra ao Deputado Ayrton Xerez.
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pequeno, microempresário que quer ampliar a sua média anual de cerca de 7% ao ano; até porque o
indústria, quer comprar materiais e equipamentos. ex-Ministro Delfim Netto teve uma interferência deci-
Então, essa é a primeira observação que eu pediria siva. E faço essa pergunta de forma consciente, pois
que V.Sa. fizesse ao Plenário. penso que a defesa do Estado mínimo tem um con-

A segunda delas é a seguinte. Sei que a Caixa teúdo ideológico e político, antes do conteúdo eco-
Econômica Federal, que possui uma rede extrema- nômico. O BNDES realiza estudos para comparar a
mente capilarizada de agências, já estuda com o eficácia e eficiência de sua intervenção no presente
BNDES a possibilidade de vir a funcionar' 'como momento e no passado, a fim de verificar se essa
agente financeiro de seus principais programas. Só atuação propicia o melhor para o País no atual mo-
que esse estudo, ao que percebo, já entra pelo seu mento. Se faz esse tipo de comparação, gostaria
terceiro ano. Tenho medo de que ou encaneçam os que V.Sa. nos dissesse.
estudos, - sei que os dirigentes das instituições tam- Segunda observação e pergunta. Com o déficit
bém mudam com alguma freqüência -, ou que eles em contas correntes em 1998 de aproximadamente
não conduzam a nada, e que mantenhamos o povo 35 bilhões de dólares, quando havia uma sobrevalo-
brasileiro, como diz o nosso Presidente, sabiamente, rização do câmbio, economistas renomados à direita
carente de uma 'atuação mais efetiva desses orga- e à esquerda defendiam, diferentemente de Gustavo
nismos, que, por serem também da estrutura do Es- Franco e da equipe do Governo, uma desvalorização
tado brasileiro, e po~ serem ipstit4!ções oficiais, têm cambial sob controle, quando as reservas do País
um dever primeiro de, dentro doS' parâmetros de eram bem mais elevadas. Com a maxidesvaloriza-
adimplência, de correção às normas, prestar serviço ção, tal qual ela aconteceu, evidentemente o
à pequena, à media e à microempresa brasileira. BNDES vai ter que se mexer, com orientação do Go-

O SR. PRESIDENTE (Depu\ado Delfim Netto) vemo, para aumentar as exportações e gerar empre-
- Muito obrigado a V. Ex!!. go, até porque isso é uma necessidade do País. En-

Com a palavra o nobre Deputado Arlindo Chi- tretanto - não tenho aqui os dados -, parece-me que
naglia. o Brasil mantém um déficit comercial, apesar de ter

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA _ diminuído as importações. A que o senhor atribui
Sr. Presidente, Deputado Delfim Netto, primeiramen- esse fato e qual é a estratégia em que o BNDES
te, cumprimento V. Ex!! pela Presidência desta Co- está pensando?
missão, até porque considero .fundamental que os Terceira observação. V.Sa., Sr. José de Castro
vários partidos, não só o PT, tenham a Presidência Filho, ao responder ao Deputado Gilmar Machado,
da Comissão, para valorizá-Ia e consolidá-Ia, dada a disse que nas empresas privatizadas, em decorrên-
sua importância, definida tanto na Constituição como cia das demissões ocorridas, estaria havendo absor-
no Regimento Interno. Estou convicto de que V. Exª ção através das empresas terceirizadas. Não são as
empresta à Comissão não apenas seu prestígio pes- informações que temos. Aliás, o senhor recebeu de
soai, mas também s~a representação política. alguns dirigentes sindicais uma carta, cuja cópia eles

Lamentavelmente, não pude estar presente me mandaram. O senhor também afirma que está
nesta sessão desde o início, visto que a partir deste havendo investimentos no setor de energia elétrica
ano sou membro de outra Comissão. Peço escusas após a privatização. Veja bem, a Metropaulo, a Metro-
pelo atraso. Sei que posso incorrer em perguntas politana e a CPFL, ambas em São Paulo, e outras as
inapropriadas ou já respondidas. Mas farei um esfor- quais eu não saberia precisar, receberam recentemen-
ço para não sair do tema, a partir dos relatórios que te do BNDES cerca de 1 bilhão de dólares. Então,
fiz sobre a exposição do Presidente do BNDES. quando o senhor diz que está havendo investimentos

O apoio do BNDES às exportações, evidente- porque as empresas públicas não tinham condições de
mente, é uma política permanente, que pode sofrer fazê-lo, eu quero que nos detalhe esse fato melhor,
alterações em decorrência de mudanças na própria porque me parece que os investimentos que essas
macroeconomia, ou na posição do próprio Governo. empresas realizam é com o dinheiro público, ou seja, o
A esse respeito registro aquilo que o Deputado Ayr- dinheiro do BNDES. Portanto, por que o BNDES não
ton Xerez assinalou: a caracterização do Estado sob emprestava antes, mas empresta agora? O público
a concepção estatocrata. Devido a essa observação, contrapôs-se ao investimento privado.
faço já a primeira pergunta. O BNDES avalia que O quarto ponto a ser abordado: o BNDES rece-
nessa época, quando o Estado tinha uma interven- be cerca de 40% de recursos do FAT. Ora, o
rêío m;;,1B inG~2i"2 nS":-~01')I'Hl1;~, lO'~t?, r.r/?-~r.l"lq qme> 8I\lDE=S Aot/?-nde nlle é correto. ao fazer emprésti-
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mos, executar cláusulas, já que são empresas priva- o que tornava a vida dos dirigentes do banco um
das que se beneficiam de prazos e de juros. Isso é verdadeiro inferno. Não se podia fazer nada, a não
uma pofftica de Estado a qual considero correta. ser administrar 25 empresas em meio a denúncias
Agora, o senhor não pensa que seria correto o de diretores incompetentes e desonestos na ponta.
BNDES colocar cláusulas de manutenção e até Havia todo um envolvimento institucional, do qual o
mesmo de ampliação de empregos, uma vez que o banco ficou livre, podendo, portanto, dedicar-se a
dinheiro é do Fundo de Amparo ao Trabalhador? Se sua tarefa-mãe.
não fosse por outros motivos, no momento em que o Creio que é conceitual a manifestação que lhe
desemprego no Brasil atinge sua maior cifra, penso peço, Sr. Presidente, não numérica, mas conceitual.
que o BNDES deveria ter essa preocupa9ão. Se ele Caracterizar o BNDES efetivamente como uma enti-
a tem, de que maneira ela se expressa? E expressa- dade única no mundo, pois não há outra. Aquela me-
da nos contratos ou não? Se o referido banco não xican,a é parecida, mas não é a mesma coisa. Uma
expressa essa preocupação, como o senhor analisa entidade que nasceu em segunda linha, que perma-
nós fazermos esta discussão para que essa situação nece como tal e que nunca perdeu os princípios, en-
passasse a ocorrer, no sentido de repensar não so- fim, as orientações, nas quais seus fundadores inspi-
mente a macroeconomia, mas também a economia raram-se ao criá-lo, ainda no segundo Governo de
para geração de emprego e renda? Getúlio Vargas, no começo da década de 50.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim. Netto) O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
- Muito obrigado, Deputado. - Multo obrigado, Deputado.

Com a palavra o Deputaõo Márcio Fortes. Com a palavra o ilustre Presidente do BNDES.
O SR. DEPUTADO MARCIO FORTES - Sr. O SR. JOSÉ PIO BORGES DE CASTRO FI-

Presidente Delfim Netto, em primeiro lugar, desejo LHO - Deputado Ayrton Xerez, a questão da Basi-
somar-me a todos que elogiaram sua iniciativa de V. léia é importante, pois seu acordo estabelece limites
ExI, como sua própria personalidade de liderança de de endividamentos para as instituições financeiras.
tomar a frente dos assuntos e, desde logo, entrar na Ou seja, uma instituição financeira hipotética que es-
tarefa macro na Comissão de Fiscalizàção e Contro- teja em seu limite de endividamento nas diversas li-
le, que eu, graças ao cochilo da Sra. Maria Helena, nhas atuação, financiamento de capital de giro, fi-
presidi até o mês passado. nanciamento através de ACC, financiamentos, en-

Em segundo lugar, peço ao Presidente do fim, através do BNDES e todos os demais, com du-
BNDES, Sr. Pio Borges, que comente um pouco, plicatas, vai privilegiar, obviamente, aqueles que lhe
menos numericamente e mais conceitualmente, o dêem o maior ganho. Então, neste momento, aque-
extraordinário valor do BNDES, e não só neste mo- las instituições que estejam em seu limite de endivi-
mento, mas em toda a história da reconstrução bra- damento, poderão preferir fazer uma operaçãp de
sileira desde 1950. Esse comentário leva apenas ACC, em que tenha spread de 6%, 7%,10%, a uma
dois minutos. Assim, recordaremos que o Brasil tem operação de financiamento através do Finame, que
uma instituição que não é de crédito. É uma institui- vai ter um spread médio de 3%. Não é o caso dos
ção voltada ao desenvolvimento organizado, que maiores bancos, apesar de existírem tais casos. Eu
não se limita à indústria. Não é porque agora preci- diria que o interesse em trabalhar com as linhas do
samos aumentar os saldos comerciais, as exporta- banco, ou não, tem outras razões, como, por exem-
çóes etc. O amparo à infra-estrutura, à redução de pio, se os spreads pagam ou não, a preocupação
custos, à produtividade, é uma saga que o banco com a inadimplência. Todos esses assuntos que dis-
vem fazendo. cutimos hoje nesta Comissão. Creio que Basiléia,

Ademais, peço a V.Sa., Sr. Pio Borges, que co· em alguns casos, pode ser importante, mas não é na
mente um pouco, aproveitando para pegar carona maioria. Contudo, esse é um assunto que tem de ser
na intervenção do Deputado Arlindo Chinaglia, todo acompanhado. Se a maioria dos bancos nacionais
o desenvolvimento do banco de quinze anos para eventualmente atingirem seu limite de endividamen-
cá, o que também seria feito rapidamente. Quando to, então, pode ser que eles deixem de operar com
entrei no BNDES, em 1987, presidindo-o durante linhas de longo prazo através da FINAME ou peque-
quase três anos, não havia dinheiro em caixa para na e média empresa, em função de terem mais re-
pagar a conta de telefone. Mas, na realidade. havia sultados em outras linhas.
uns 3 bilhões de ativos em créditos ao setor público, A Caixa Econômica, de fato, há uns três anos,
e mais o controle direto de 25 empresas pelo banco, pleiteou tornar-se um agente do BNDES, e já o é há



Mas as constatações são cabais. Os investi
mentos realizados pelas empresas privadas, em al
guns casos, são equivalentes a um terço do orça
mento anterior das empresas estatais. Houve ganho
extraordinário de eficiência na realização desses in
vestimentos.

As razões pelas quais as empresas chegaram
a essa situação antes da privatização ficaram óbvias
após a privatização: excessos de pessoal e investi
mentos supervalorizados, o que acabou gerando um
endividamento e uma inviabilidade que não podia
mais se manter.

Sobre a questão da desvalorização do déficit
comercial. Sem dúvida nenhuma, pensamos que a
desvalorização vai afetar. Tenho comigo a meta que
foi acordada com o FMI, que prevê crescimento de
exportações de 10% e decréscimo de importações
de cerca de 20%. Esse decréscimo de importação é
uma nova oportunidade para o BNDES. Quer dizer,
podemos agora, de novo, apoiar a substituição de
importação em um contexto de economia aberta. O
que fizemos no passado, através de mecanismos de
proteção, hoje vamos fazer em um ambiente de
abertura comercial e de livre concorrência. É possí
vel, porque, certamente, a mudança do regime cam
biaI tenderá, já em diversos setores industriais... Os
setores automotivo e de eletroeletrônicos estão nos
procurando para criar programas de conteúdo nacio
nal de seus produtos. Vamos ter, a partir dessa mu
dança de regime, um reforço em alguns setores que
permitirá essa redução das importações.

Finalmente, na questão da manutenção de em
prego, eu, pessoalmente, discordo de qualquer cláu
sula impositiva. O empreendimento, por si só, traz
seus riscos. Ele visa primordialmente a criar empre
go, crescimento e riqueza no País. Se esse em
preendimento é mal sucedido e ele eventualmente
tem de desempregar, é uma fatalidade, é um fracas
so que o empreendedor sofreu e que sofreremos
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mais de dois anos. Mas nunca fez uma operação. em termos de melhoria de produtividade e aumento
Nunca operou uma vez conosco. Mas é agente para de emprego, até mesmo em função da questão do
qualquer creaito, Finame, pequena e média empre- investimento no setor siderúrgico, que foi o primeiro
sa, qualquer coisa. Agente pode operar em todas as a ser privatizado. Recentemente, aprovamos, no
linhas em que o banco atua: exportação, enfim. CND, a contratação de dois estudos referentes aos

Aos Deputados Arlindo Chinaglia e Márcio For- setores de energia e de telecomunicações. Futura-
tes vou tentar respond~r ao mesmo tempo, porque a mente, vamos fazer também sobre o setor de trans-
primeira pergunta do Deputado Arlindo Chinaglia, re· portes ferroviários. Estamos esperando passar um
lativa à questão das fases da economia e da atua- tempo para que os resultados comecem a aparecer.
ção do BNDES, da mudança de seu papel, tem mui- A idéia é contratar uma empresa independente, que
to a ver com a pergunta do Deputado Márcio Fortes. possa ter toda a credibilidade e possa reportar erros

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - e acertos do processo de privatização desses seto-
Sr. Presidente, só um esclarecimento. res.

Eu, como estava cauteloso para não sair do
tema, entendo perfeitamente que o BNDES é o prin
cipal banco de fomento do País. É que ~ú peguei
aqui o tftulo "Exportaçãoll

, por isso fui por esse cami
nho.

O SR. JOSÉ PIO BORGES DE CASTRO FI
LHO - Bom, acho que uma das grandes virtudes do
banco, na sua história, desde sua criação, em 1952,
quando se visava basicamente ao investimento na
infra-estrutura, foi a capacidade de mudar seu papel
de acordo com a fase específica em que a economia
do País se encontrava. Quer dizer, a capacidade de
examinar, formular e alterar o seu papel, talvez, seja
a principal virtude do BNDES. No passado recente,
só para dar um exemplo, financiamos a substituição
de importações de bens de capital e da indústria de
insumos. Foi fundamental. Criou-se a indústria de
papel e celulose de grande porte, petroquímica, a
grande indústria de equipamento. Posteriormente,
aquela fase estava esgotada, então o banco passou,
digamos, a financiar as empresas dentro de um con·
texto competitivo da integração competitiva da eco·
nomia. Esse vem sendo o nosso papel nos últimos
anos.

Mais recentemente, com a privatização, só
para dar um exemplo, há três anos, os investimentos
de infra-estrutura do banco eram de cerca de 300
milhões por ano. No ano passado, foram 7 bilhões.
Quer dizer, a privatização permitiu que o banco mul
tiplicasse os investimentos em infra-estrutura que,
anteriormente, estavam totalmente estagnados, em
função desse círculo vicioso de falta de capacidade
de endividamento, ineficiência, demanda por investi
mento, déficit público. Tudo isso gerado pelo contro
le estatal de diversos setores, que não mais fazia
sentido.

Quanto à questão dos estudos, pulando para a
sua terceira pergunta, recentemente, fizemos um es
tudo que demonstrou muito bem essa modificação



. Quero também deixar agendado, na oportuni
dade em que V. EXª está montando uma agenda, um
convite aos Ministros da Educação e da Saúde para
virem a esta Comissão, com o objetivo exclusivo de
examinar como estão funcionando os programas de
descentralização das ações de saúde e educação.
Não basta examinar as ações do Ministério. Importa
examinar o que está acontecendo no Estado e no
Município em relação a esses programas, que foram
programas aprovados e apoiados pelo Congresso
Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
- V. Exª será atendido, e seria muito bom, realmen
te, que se transferissem os Ministérios para os Muni
cípios, onde os médicos e professores poderiam
exercer sua profissão.

Muito obrigado aos senhores.

Está encerrada a reunião.
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também como credores. Mas uma cláusula que im- Acredito que o BNDES tem uma vantagem.
põe uma situação de emprego em condição adversa Quando os economistas abandonaram, perderam o
só dificulta o investimento, torna-o mais difícil e com seu problema, que é o crescimento,.o BNDES man-
maior risco. Portanto, desencoraja. teve o seu, pelo menos no nome. Talvez seja o últi-

Os malefícios, a meu ver, podem ser maiores mo símbolo de um mecanismo de ação estatal ca-
do que os benefícios que se possam criar. Temos, paz de ajudar a realizar o desenvolvimento econômi-
sim, criado situações, alguns projetos em que da- co. O mercado precisa realmente de um Estado forte
mos condições especiais, quando a empresa 'cria para funcionar. Fico feliz que isso esteja acontecen-
adequada infra-estrutura social para os seus em- do agora.
preendimentos. Vou dar o exemplo da Perdigão, Agradeço muito a contribuição do ilustre Presi-
que se está implantando perto de Uberlândia, no dente, fico feliz por S. Sª ter vindo. Todos aproveita-
Rio Verde, sul de Goiás, e que, por ser uma região mos muito esta reunião.
nova, está encorajando a criação de uma série de
novas granjas. Estamos financiando diretamente e Antes de encerrar, peço permissão aos nos-
dando incentivo nas taxas de juros, para que o in- sos cpmpanheiros para, na próxima quarta-feira,
vestimento na área social se multiplique. Quer di- convocarmos um membro do Tribunal de Contas,
zer, ele é obrigado a dar uma contrapartida igual que j~ foi Presidente desta Comissão por duas ve-
ao benefício que é dado por nós pela taxa de ju- zes, o ilustre Ministro Humberto Souto, a fim de
ros. Nós temos alguns mecanismos desse tipo, que vênha nos explicar como o Tribunal de Contas
mas não algo forçoso de manutenção de emprego realiza a sua fiscalização e possamos aprender
em situação adversa. um pouco. Se V. Exas. estiverem de acordo, fare-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) mos isso.
- Muito obrigado a V.Exª, .E, para a outra quarta-feira, para não esquecer

Antes de encerrar, gostaria de fazer duas ou o desenvolvimento, convocaremos o Presidente do
três considerações. Em primeiro lugar, dizer que há Banco do Nordeste, para que venha nos dizer o que
47 anos acompanho o BNDES, que era BNDE. Ele, estão fambém fazendo naquela Região. Se estive-
como todos os organismos, é vítimas da moda. Foi rem de acordo, aprovaremos essa agenda e vamos
mudando também com a moda. As modas muda- pô-Ia em prática.
ram, as teorias econômicas mudaram. Então, vamos
nos ajustando lentamente a esse fato. Muito obrigado aos senhores.

O BNDES hoje está ajustado, realmente, a O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr.
uma nova forma de entender o mundo, e tem dado Presidente, parabenizo V. Exª pelo resultado da reu-
sempre uma contribuição importante. De vez em nião.
quando, fico triste quando ouço dizer "no passado,
quando se fazia a substituição de importações... ",
como se aquilo fosse pecado, como se tivéssemos
alternativas àquilo, como se não existissem econo
mias de escala dinâmicas, como se o mundo fun
cionasse de acordo com o livro texto e o mercado
caísse do céu. E, de vez em quando, cai de pé di
zendo que é Deus. O BNDES se ajustou e tem-se
ajustado.

Cumprimento, na presença do nosso ilustre
Presidente, a sua equipe técnica. Ela foi, sim, "jurás
sica", junto comigo há cinqüenta anos, e, hoje, é ul
tramoderna, não junto comigo, porque estou muito
velho. (Risos.)

Aquele estudo a que ele se referia era do Ipea,
aproveitado, depois, pelo BNDES, um instituto que
tem contribuído com pesquisas econômicas de alta
qualidade e melhor entendimento da realidade brasi
leira.
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Ata da' Terceira Reunião Ordinária
(audiência Pública) Realizada

em 17 de março de 1999

Às dez horas e dezenove minutos do dia de
zessete de março de mil novecentos e noventa e
nove, no Plenário 9, Anexo 11, da Câmara dos Depu
tados, reuniu-se em audiência pública a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle, .sob a Presi
dência do Deputado Delfim Netto - Presidente, es
tando presentes os membrós titulares Deputados Af
fonso Camargo, Ayrton Xerêz, Eliseu Moura, Gilmar
Machado, Hélio Costa, João Almeida, João Leão,
João Magalhães, João Paulo, Jorge Tadeu Mudalen,
Luiz Fernando, Marcio Reinaldo Moreira, Osvaldo
Reis, Pauderney Avelino, Rommel Feijó, Rubens
Furlan, Serafim, Venzon, Simão Sessim, Valdemar
Costa Neto, e os membros suplentes Deputados An
tônio Carlos Biscaia, Avenzoar Arruda, Fernando
Zuppo, Jaime Martins, Lael Varella, Mário Negro
monte, Nelson Meurer. Compareceram como não
membros os Deputados Herculano Anghinetti 
PPB/MG, Félix Mendonça - PPB/BA, Walfrido Ma
res Guia - PTB/MG, Sérgio Carvalho - PSDB/RO,
Odelmo Leão - Líder do PPB, Edmar Moreira 
PPB/MG, . Nélson Marquezelli - PTB/SP, Matos
Nascimento - PMDB/RJ, Leur Lomanto - PFUBA,
Nélson Marchezan- PSDB/RS, Albérico Cordeiro
- PTB/AL, Pedro Eugênio - PSB/PE, Luiz Carlos
Hauly - PSDB/PR, Pedro Corrêa - PPB/PE, Ara
cely de Paula - PFUMG e Luiz Salomão 
PDT/RJ, e os convidados Antônio J. F. Trindade,
Mário Fabbris Ricco, Carlos A. S. de Freitas, Ri
cardo de Mello Araújo, Euler Baltar Lima, Cláudio
S. C. Bronco, João Batista Caetano do Nascimen
to, Cilma H. V. B. Ferreira e Washington Reis.
ABERTURA: O Senhor Presidente declarou aberta
a reunião de audiência pública destinada a ouvir o
Senhor Ministro Humberto Souto, Vice-Presidente
do Tribunal de Contas da União, sobre asrelações
do Tribunal de Contas da União com o Congresso
Nacional.

O Senhor Presidente informou ao Ministro que
ele teria 20 (vinte) minutos para a sua exposição e
aos senhores Deputados que disporiam de 3 (três)
minutos cada, destinados ao debate.

O Deputado Gilmar Machado pediu a palavra
pela ordem, dizendo ter duas solicitações que·gos'ta
ria de apresentar à Mesa da Comissão, esclarecen
do que não se tratava de requerimento convencIo
nai, mas referente a elaboração de estudos de inte
resse da Comissão, os quais necessitavam de auto
rização do Presidente.

O Senhor Presidente informou que já havia au
torizado as solicitações formuladas pelo parlamen
tar. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente passou a
palavra ao Ministro Humberto Souto, que iniciou sua
exposição saudando o Presidente da Comissão De
putado Delfim Netto e demais Deputados, dizendo
ter-se sentido honrado com o convite, por ainda sen
tir-se como Deputado, pois tinha exercido 6 (seis)
mandatos de Deputado e estava apenas há três
anos no Tribunal e que estaria receptivo às manifes
tações e críticas dos senhores Deputados. Mencio
nou ter trazido trechos de duas cartas que fazem
parte da história do Tribunal de Contas da União,
sendo uma de Rui Barbosa, a Exposição de Motivos
que criou o Tribunal de Contas e a outra do Ministro
da Fazenda Serzedello Corrêa, do Governo do Ma
rechal Floriano Peixoto. Passou a explicar a forma
de atuação do Tribunal de Contas da União, consi
derando o termo "controle" e as diversas etapas do
Tribunal, desde a sua criação no advento da Repú
blica, até as novas atribuições com a Constituição
Federal de 1988.

Mencionou a Classificação do Controle Externo
e do Controle Interno das Finanças Públicas e aden
trou no detalhamento das competências do Congres
so Nacional sobre a Administração Pública.

Discorreu, ainda, sobre a estrutura do Tribunal
de Contas da União no tocante a sua composição; a
distinção das indicações dos Ministros que integram
a Corte do TCU; o quadro de pessoal; a natureza ju
rídica do TCU e suas decisões; as Funções básicas
do TCU; os Procedimentos básicos do TeU; o TCU,
os Estados e os Municípios; o TCU e o Congresso
Nacional; as iniciativas do TCU para a modernização
de suas atividades visando o aperfeiçoamento do
controle, tais como a formação do corpo técnico, in
tercâmbio, informática, procedimentos de auditoria,
avaliação de políticas públicas, meio ambiente e
obras públicas.

Citou a recém-criada Secretaria especializada em
privatizações, concessões de serviços públicos e contra
tos de gestão, auditoria de desempenho e, finalizando,
falou ainda sobre o papel pedagógico do controle.

Na conclusão, fez uma súmula com ênfase na
importância do Tribunal de Contas da União, sua po- .
sição em relação a outros· órgãos existentes em di
versos países, a imagem do TCU junto a sociedade
nacional e a mudança do papel do Órgão durante a
sua existência.

Agradeceu a atenção de todos e se colocou à
disposição do Presidente para responder as indaga
ções dos senhores Deputados.
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O Senhor Presidente manifestou a surpresa de Nada mais havendo a tratar, às treze horas e
todos pela importância do Tribunal de Contas da União vinte cinco minutos, o Senhor Presidente encerrou
como peça fundamental no processo diuturno de fazer os trabalhos.
justiça no instante do desenvolvimento de sua ações O inteiro teor da reunião foi gravado, devendo
de fiscalização e controle da gestão pública. ser transcrito, posteriormente, para compor esta Ata.

Agradeceu ao Ministro pela exposição e pas- E, para constar, eu, Maria Helena Pinheiro Monteiro,
sou a palavra ao Deputado Valdemar Costa N~to, na Secretária, lavrei a presente Ata, que lida, discutida
condição de Líder do Bloco PUPST/PSUPMN/PSD, e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
que fez uma .saudação ao Ministro Humberto Souto. Deputado Delfim Netto, e publicada no Diário da
O Senhor Presidente retomou a palavra, sugerindo o Câmara dos Deputados.
encaminhamento da abordagem ao expositor, divi· O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
dindo os parlamentares em grupos de três. _ Declaro abertos os trabalhos da 2ª reunião ordiná-

O Ministro pediu licença ao Presidente para ria da Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
agradecer as palavras do Deputado Valdemar Costa trole.
Neto. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente Hoje, temos a grande honra de receber um ve-
citou os nomes dos Deputados Márcio Reinaldo Mo· lho companheiro desta Casa, hoje ilustre Ministro do
reira, Gilmar Machado e João Almeida, como inte· Tribunal de Contas, Humberto Souto. Todos reco-
grando o primeiro bloco de p~a:AJ.entares a interpe· nhecemos em Humberto Souto um dos mais brilhan-
lar o Ministro. Participaram do segufldo bloco os De- tes Deputados que esta Casa já teve, um líder ex-
putados Hélio Costa, Ayrton Xerêz e Simão Sessim traordinário, que exerceu seu papel aqui de maneira
e, do último, os Deputados Cleuber Carneiro, Leur rigorosamente brilhante, é esse o termo. Foi Líder do
Lomanto, Luiz Carlos Haulye Seréfim Venzon. PFL num momento extremamente difícil e mostrou

O Senhor Presidente concedeu, ainda, a pala· como era possível realizar essa liderança de forma
vra ao Deputado Jaime Martins. lhana, mas absolutamente firme.

O Deputado, lembrando:o advento da Comis- É, portanto, uma grande honra, Sr. Ministro, re-
são de Reforma do Regimento Interno da Câmara cebê·lo hoje nesta Comissão, da qual V. Exª foi Pre-
dos Deputados, e sendo ele membro daquela Co· sidente duas vezes.
missão, fez uma proposição à Comissão de Fiscali· Comunico aos Srs. membros desta Comissão
zação Financeira e Controle, para que promovesse que o Ministro Humberto Souto terá 25 minutos para
uma análise das suas atribuições, visando aprimorar fazer sua exposição, se precisar de mais tempo lhe
a sua atuação, e reforçar a importância da ação de será concedido. Os Deputados que desejarem inter-
Fiscalização, e que fosse até retirado o título Finan· pelá·lo terão cada um deles três minutos para fazê-
ceira do nome da Comissão de Fiscalização Finan- lo, e vamos distribuir, como de costume, a lista para
ceira e Controle, comprometendo-se a apresentar as a inscrição das pessoas que desejarem participar
resoluções ao Plenário da recém-criada Comissão. mais ativamente desta reunião.

O Senhor Presidente agradeceu as sugestões O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr.
oferecidas pelo Deputado Jaime Martins. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O Senhor Presidente passou a palavra ao Mi· O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
nistro Humberto Souto para suas manifestações fi· - Tem V. Exll a palavra.
nais. O Ministro agradeceu dizendo estar feliz pela O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr.
oportunidade de falar da importância das Relações Presidente, sem prejuízo dessa orientação que va.
do Tribunal de Contas da União com o Congresso mos seguir, quero dizer que havia feito duas solicita-
Nacional. ções, as quais já deixei protocoladas, mas não se

O Senhor Presidente convocou reunião ordiná- trata de requerimento a ser votado para que possa·
ria de audiência pública, para quarta-feira próxima, mos pedir informações ao Ministério, são requeri·
dia 24 deste, às 10 horas, para ouvir, a convite da mentos pedindo que a Comissão faça estudos. A pri-
Presidência da Comissão, o Senhor Presidente do meira V. ExIl já havia dito que poderia ser feita, mas
Banco do Nordeste, Doutor Bayron Costa de Quei· teria de ser oficializada numa reunião ordinária. São
roz, que vai esclarecer a atuação do Banco para o dois requerimentos para pedir o estudo, o qual a pró·
estímulo regional. pria Comissão já tem em parte pronto, mas evidente·

Encerramento: mente que apenas V. ExS! tem autonomia para isso.
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Peço-a V. Exll que autorize a Comissão a reali- Não me vou permitir a maçada, cansativa, por-
zar esses dois estudos, o que não seria apenas para que é uma explicação sobre o Tribunal. Mas como
mim, mas para compartilhar com todos os membros Parlamentar participei muito desses encontros, inclu-
desta Comissão. sive no exterior. Quando Queríamos tomar conheci-

a SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) mento de um assunto íamos para uma sala como
- Esclareço a V. Exll que já foi autorizado. esta e uma pessoa que tivesse conhecimento so-

a SR. 'DEPUTADO GILMAR MACHADO _ bre o assunto dava a informação, depois havia um
debate.Muito obri9-ado, Sr. Presidente.

Conversava flã pouco com os Deputados Del-
a SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Net- fim Netto e Walfrido Mares Guia, que disse'que está

to) - Passo a palavra ao ilustre Ministro Humber- gostando da Casa. Disse a S. Exª que esta Casa é a
to Souto. maior universidade do mundo. A cada dia que passa

O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - Sr. encontram-se conferencistas do mais alto gabarito,
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira da mais alta competência, que vão aperfeiçoando e
e Controle, Deputado Delfim Netto, sras. e srs. mem- trazendo brilho aos nossos conhecimentos; além do
bros da Comissão, recebi, com muita honra, o convi- conhecimento normal, de comunidade, de convivên-
te do Deputado Delfim Netto para estar na Comis- cia fraternal entre os Srs. Parlamentares, o conheci-
são, a fim de expor sobre o Tribunal de Con~as e o mento geofísico de todo o País através dos Srs. Par-
Congresso Nacional. lamentares nesta Casa. Mas são ouvidas também,

Considero-me muito ainda desta Casa, porque de vei: em quando, pessoas simples, como o mo-
meu mandato na verdade terminou agora em janei- desto colega de V. Ex!!s que hoje traz informações
ro, estou no Tribunal há apenas três anos; depois de sobre o Tribunal de Contas.
seis mandatos nesta Casa dificilmente alguém se Inicio meu trabalho trazendo urna carta de Rui
desacostuma de $er Deputado, de uma hora para Barbosa, de 1890, quando teve a inspiração de criar
outra. Por isso, achei que seria conveniente aceitar o um instrumento que seria a representação do Con-
convite do Deputado Delfim Netto e fazer uma pe- gresso Nacional e teria as independências necessá-
quena palestra para transmitir aos Srs. Parlamenta- rias para exercer as suas funções. Trago também
res, de maneira sintética, o que é o Tribunal de Con- uma carta do Ministro Sezerdello Corrêa, que hoje
tas, como funciona, qual é o seu relacionamento dá o nome ao nosso instituto de aperfeiçoamento
com o Congresso Nacional, como deveria ser e as· dos funcionários - naquela época Ministro da Fazen-
sim por diante. da -, de quando Floriano Peixoto tentou, através de

Ao terminar minha palestra - não sei se há decretos, diminuir o poder do Tribunal. S. Exª demi-
uma palavra mais simples para falar, porque na ver- tiu-se do Ministério da Fazenda porque não aceitava
dade sou muito simples para estar fazendo palestras que o Tribunal de Contas fosse prejudicado nas"fun-
-, gostaria que os Srs. Parlamentares debatessem o ções para as quais foi inspirado por Ftui Barbosa.
assunto, até mesmo com críticas. A partir daí fazemos uma pequena introdução

Estou no Tribunal de passagem. Na verdade, mostrando a necessidade· de controlar as finanças
aquela Casa vai continuar após os Ministros passa- públicas através de um instrumento, que é o Tribunal
rem por lá. Minha vontade quando saí daqui foi levar de Contas.
um pouco da experiência que adquiri aqui para o Tri- No conceito de classificação V. Exªs vão ver
bunal e fazer esse relacionamento com o Congresso que, para entender a atividade desempenhada pelo
Nacional, bem como ouvir as críticas, porque acho Congresso Nacional e a forma de atuação do Tribu-
que a crítica é importante. Tenho a impressão de nal de Contas, torna-se necessário definir o termo
que hoje, já há três anos no Tribunal, estou perfeita- controle. No tocante à administração pública, signifi-
mente em condições de receber qualquer crítica e ca faculdade de vigilância, orientação e correção
prestar as informações que forem necessárias. Não que um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a
gostaria que algum Parlamentar que tivesse crítica a conduta funcional do outro órgão.
fazer não o fizesse nesta oportunidade. A Constituição Federal de 1988, ao tratar da

A sociedade deve tomar conhecimento de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, clas-
como funciona esse importante instrumento que há sificou o controle das finanças públic:as em dois ra-
108 anos Rui Barbosa teve a felicidade e a inspira- mos: o controle interno, que é feito pelo próprio Exe-
ção de criar. cutivo, através de um instrumento que se chama
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controle interno; e o controle externo, que imagino, a bunal tomando conhecimento.
partir de pequenos estudos que fiz, quando fui para nhando corpo no Tribunal.
o Tribunal, seja aquele controle feito pela própria so- Sabem V. EXªs que o Tribunal compõe-se de
ciedade. E, sendo feito pela sociedade, tem de ser nove Ministros, dos quais seis são indicados pelo
feito por sua representação, pelos Srs. Deputados, é Congresso Nacional. As duas Casas do Congresso
uma janela aberta para perceber o que está aconte- devem indicar três do Senado e três da Câmara.
cendo na administração pública. E a própria socieda- Isso não quer dizer que sejam Senadpres ou Depu-
de, através da sua representação, deve fazer as cor- tados, mas serão indicados pelo Congresso Nacio-
reções, dar-aS-Ol"ientações- e determiRações neces- naJ. Além desses seis Ministros,- há-três auditores,
sárias, assim por diante. que são Ministros substitutos, ingressam no Tribunal

Desse modo, o Tribunal de Contas, em nome por concurso público e substituem o Ministro; na ver-
do Congresso Nacional, fiscaliza a totalidade das ati- dade atuam como Ministros, juntamente com os de-
vidades desenvolvidas pelo Poder Público, verifican- mais. Desses três Ministros que resta,m no Tribunal
do a contabilidade de receitas e despesas, execução de Contas - todos os três são nomeados pelo Presi-
orçamentária, resultados operacionais e variações dente da República -, um é indicado pela Procurado-
patrimoniais do Estado, avaliando sua legalidade, ria Pública do Tribunal; outro, pelos auditores con-
compatibilidade com o interesse público, efíciência e cursados; e um outro pelo Presidente da República.
economicidade. Há também um Ministério Público, que funcio-

O Tribunal de Contas surgiu sob a inspiração na independentemente, composto por Procuradores.
de Rui Barbosa e Inocêncio Sezerdello Corrêa, em Havia dúvida se eram Procuradores da 'República,
1890, com o advento da República, e foi para a mas na verdade são Procuradores junto ao Tribunal
Constituição em 1891. Com algumas operações em de Contas, é um corpo da mais alta qualidade, sele-
seu modo de funcionamento, o Tribunal, até 1967, cionado por um concurso dificílimo, que trabalha jun-
atuava apenas como controlador prévio. Antigamen- to ao Tribunal de Contas da União, mas com total in-
te tudo passava pelo Tribunal, se se fosse fazer uma dependência, preservando .e -defendendo natural-
concorrência pública teria o edital e o contrato pre- mente os interesses da lei. V. Ex"s sabem disso, não
viamente aprovados, e assim por diante. vamos ser enfadonhos com esse assunto.

Em 1967, com a Constituição, foi extinto o con- É comum as pessoas perguntarem o que faz o
trole prévio e ampliada a competência do Tribunal de Tribunal, dizem que tem muito funcionários. O Tribu-
Contas para fazer a fiscalização concomitantemente, nal tem 2 mil e poucos funcionários para o Brasil in-
etc. Mas na verdade a Carta de 1988 ampliou essas teiro. Temos Secretarias em todos Estados, cujo cor-
atribuições, passando o Tribunal a ter competência po técnico executa auditorias no Estado e as remete
para avaliar não só a legalidade das despesas, mas para a sede em Brasília. Esses funcionários dividem-
igualmente aspectos operacionais, patrimoniais, da se em meio a meio mais ou menos, a metade são
I ., 'd d técnicos que fazem auditoria, fazem a fiscalização,
e~ltlml a e e principalmente o da economicidade. são altamente qualificados; a outra metade compõe-

Ainda ontem li um. trabalho que me chegou às se de técnicos de atividade-meio, são as pessoas
mãos, por gentileza do Subprocurador-Geral do Tri- que dão apoio a esses técnicos. É muito comum di-
bunal, Sr. Paulo Soares Bugarin, no qual analisa a zerem que há muitos funcionários; mas, para citar
importância dessa conquista da economicidade nas um exemplo, o Banco Central tem quatro vezes o
competências do Tribunal de Contas, porque é um número de funcionários que tem o Tribunal de Con-
fator ImportanUsslmo quando o Tribunal examina a tas. E é comum dizer que o Tribunal não fiscalizou a
racionalidade do emprego do dinheiro público, do CPMF, por exemplo, que o próprio Tribunal determi-
custo-benetrclo, e assim por diante, aquilo tudo que nou que se fiscalizasse, mas não se estava fiscali-
V. Ex1s e os economistas entendem por economici- zando por falta de funcionários.

dade. Estou citando um dado apenas para que V.
Reputo igualmente uma conquista importante EXªs tenham noção, estou tendo o cuidado de fazer

do Tribunal na Carta de 1988 - já o era na de 1967, isso porque o Tribunal de Contas é um órgão do Po-
mas a de 1988 evidenciou isso -, a competência de, der Legislativo. Acho que temos o dever de conver-
por iniciativa própria, abrir auditorias e fiscalizações sar, de trocar idéias, de colocar os Dep~tàdos a par
em órgãos públicos, não ficar dependendo do Con- do que é o Tribunal e do que acontece, para que
gresso Nacional ou de denúncia, mas o próprio Tri- possamos, se entendermos que seja válidÇl~ amanhã
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empreender uma cruzada de defesa do Tribunal de tendo algum indício, pode fazer ao Tribunal de Con-
Contas da União. As pessoas que não têm o conhe- tas, e ele imediatamente determina as investigações.
cimento exato do que ocorre, às vezes por desinfor- A função fiscalizadora consiste em realizar au-
mação, não dão o devido valor ao Tribunal de Con- ditorias e inspeções em todas as unfdades de todos
tas porque é um órgão do Poder Legislativo e nas- os órgãos e entidades da administração direta e indi-
ceu para ser criticado, como o são os Srs. Parlamen- reta dos três Poderes do País; examinar irregularida-
tares eo Congresso Nacional. des de atos de admissão de pessoal e aposentado-

Como sabem, a sede é em Brasília. Há vinte e ria, reforma e pensão. Vejam V. Exªs, só imaginem
seis Secretarias, uma em Cada Estado e algumas um órgão ter de examinar todas as admissões e
no Distrito Federal, que fazem toda a unificação dos aposentadorias. Posso imaginar as irregularidades
processos. em ações de aposentadorias, é algo incalculável. Há

V. E~s viram o trabalho que distribuí, cuja fina- proces~os em que se deu ao funcionário uma gratifi-
Iidade idealizapa por Rui Barbosa era uma Corte que cação de 100% sobre os vencimentos. Então, o Tri-
fizesse a intermediação entre a administração e o bunal tem que organizar, ouvir, corrigir, retirar e de-
Poder Legislativo, com posição autônoma, atribuiçõ- terminar que se retire aquela importância da aposen-
es de revisões e julgamentos, cercada de garantias tadoria e que se devolvam ou não as importâncias
contra qualquer ameaça de poder exercer as suas recebidas caso a caso, após examinado.

funções com independência total. Consiste ainda em fiscalizar contas nacionais
A nova Corte Administrativa de 1988 é dotada de eri'lpresas supranacionais e de que a União parti-

de autonomia, vinculada ao Poder Legislativo, com cipe; fiscalizar a aplicação de recursos federais re-
competência para julgar contas dos administradores passados a Estados e Municípios mediante convê-
e responsáveis por bens e valores públicos. nio. Para se ter noção, basta analisar o SUS que V.

Suas deliberações consistem em juízo acerca E~s, .v.erão a quantidade de inquéritos, auditorias e
da exatidão de contas (e atos submetidos ao seu fiscalizações que são feitas diariamente. São solici-
exame e fazem coisa julgada administrativa, não po- tadas em hospitais, em Secretarias de Estado, em
dendo ser questionada senão por mandado de segu- Municípios, e assim por diante.
rança junto ao Supremo Tribunal Federal.

A função fiscalizadora abrange também a apli-
As decisões que imputa adeptas ou aplicam cação de royalties, que são transferências daquela

multa têm força de título executivo e tornam-se líqui- participação que têm os Municípios na Petrobras;
das e certas, cumprindo à Advocacia-Geral da União contr.olar declarações de bens e rendas de autorida-
e aos procuradores das entidades da administração des. O Tribunal tem que controlar as declarações
indireta promover a sua cobrança judicial. para saber a variação patrimonial daquela autorida-

É muito comum dizer-se: mas o Tribunal de
Contas multou em 200 milhões ou arrecadou 200 mi- de que está exercendo o serviço público.
Ihões e gasta 300. Ou, às vezes, o Tribunal de Con- Os Srs. Parlamentares entregam as declarações,
tas multou em 300 milhões mas recebeu só 30. Não como todas as autoridades o fazem ao final do ano.
cumpre ao Tribunal de Contas promover a execução Essas declarações, grande parte delas, pelo menos
nem receber os valores. Essa competência é da Ad- daqueles que estão exercendo um cargo de controle
vocacia-Geral da União, que recebe do Tribunal to- de qualquer coisa, com referência de manuseio do
dos os processos julgados, que para lá são remeti- 'dinheiro público, são remetidas ao Tribunal e exami-
dos, que deve proceder a esta execução. nadas, a fim de ver a discrepância com referência ao

Então, estou dando conhecimento desses de- seu patrimônio, a variação patrimonial que teve entre
talhes porque é muito comum ouvir a crítica: mas o o dia em que entrou no serviço público, a declaração
Tribunal fiscalizou 300 milhões de reais e recebeu de bens que forneceu e a sua evolução patrimonial
10. Não é da competência do Tribunal fazer isso. até o dia em que saiu do emprego ou da função,
Acho que aí é um problema de funcionamento das seja Ministro, seja Secretário, ou exerça qualquer
instituições brasileiras. outra função dessa importância.

As funções básicas do Tribunal podem ser Compete também ao Tribunal calcular percen-
classificadas em oito categorias: fiscalizadora, con- tuais de participação de Estados e Municípios no
sultiva, informativa, judicante, sancionadora, correti- FPE e FPM. Sempre que há modificações ou que é
va, normativa e ouvidoria. Ouvidoria são as denún- preciso, o Tribunal tem que calcular e distribuir para
cias que pela Constituição qualquer pessoa do povo, o IBGE esses números, a fim de que o IBGE possa:



Então, por essa razão, não é preciso levar to
dos os papéis que a Presidência da República ou
que o Governo teve durante o ano para que o Tribu
nal examine, porque o Tribunal já examina órgão por
órgão, Ministério por Ministério, separadamente,
como gestores do dinheiro público.

A função informativa configura-se em três ativi
dades: prestar informações solicitadas··palo 'Con
gresso Nacional, por suas Casas e as respectivas
Comissões; representar ao Poder competente SQ,

bre irregularidades apuradas; e encaminhar ao
Congresso Nacional relatórios trimestrais e anuais
de atividades.
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distribuir aos Municípios e Estados as suas participa- A função judicante consiste em julgar contas
ções no bolo desse recurso tributário. de administradores públicos e de outros responsá-

Pois bem. Todo o controle dessa distribuição é veis por bens e valores públicos ou por prejuízo ao
feito pelo Tribunal, com a finalidade de saber se o Erário. A função sancionadora configura-se nas se-
Governo está distribuindo no prazo certo aos Municí- guintes penalidades: condenação ao recolhimento
pios e Estados. Quer dizer, é uma infinidade de atri- de débito, aplicação de multa, afastamento do cargo
buições que o Tribunal tem. E a cada dia que passa de dirigente responsável por obstrução à auditoria,
o Congresso aprova mais uma atribuição para o Tri- decretação de indisponibilidade de bens, declaração
bunal de Contas da União. da inabilitação para o exercício de funções por cinco

a oito anos, declaração de inidoneidade para partici
A função consultiva é representada por duas

atividades: analisar as contas do Presidente da Re- par de licitação por até cinco anos e determinação à
Advocacia-Geral da União de providências para ar-

pública e emitir parecer prévio, a fim de subsidiar o resto de bens de responsáveis em débito.
seu julgamento pelo Congresso Nacional. Toda a
conta do Presidente da República vai para o Tribu- Isso não exclui a aplicação de outras sanções
nal, que tem sessenta dias para examinar essas pelas instâncias competentes, cabendo ressaltar que
contas. O que acontece é que o Tribunal, antes dis- a legislação eleitoral prevê inelegibilidade por cinco
so, nomeia o Ministro, escolhe o Ministro pelo Ple- anos de responsável por contas irregulares.
nário. No ano anterior, ele já começa a acompa- Cumpre ao Tribunal, por uma lei que foi apro-
nhar as contas da Presidência da República. Alve- vada, comunicar à Procuradoria Eleitoral, nos últi-
ja com algumas auditorias nas áreas de educação, mos cinco anos, sobre aqueles administradores,
e saúde, com algum acompanhamento, até o ano gestores de coisa pública que tenham sido condena-
seguinte, quando fecha o balanço, e aí o Tribunal vai dos. E o Tribunal faz isso constantemente.
examinar os relatórios, os balanços, a execução or- O que acontece? Por que essa pessoa não fica
çamentária, para ver se estão certos. Vai verificar inelegível? Essa é uma pergunta comum. Não fica
também se as rubricas que o Congresso votou fo- inelegível porque a Constituição diz que ninguém
ram respeitadas pelo Executivo ou se gastou mais pode ser condenado sem a apreciação do Poder Ju-
do que podia, autorizado pelo Congresso Nacional, e diciário. E aí a pessoa recorre ao Poder Judiciário.
assim por diante. Isso é um problema de país democrático que efetiva-

É um trabalho importantíssimo, consignado en- mente não podemos evitar. Mas só o aborrecimento,
tre os mais importantes do Tribunal. Talvez seja o só o constrangimento que essa pessoa vai ter em ter

que se defender, contratar advogado, é enorme. E é
mais nobre do Tribunal. Não tem aquela profundida- claro que esse fantasma psicológico já faz com que
de que deveria ter, porque a análise das contas na
fiscalização não é feita nas contas do Presidente, é o homem público tenha medo e receio de que o
feita na conta de cada órgão gestor do Tribunal. nome dele seja comunicado ao Procurador Eleitoral
Cada órgão que gasta dinheiro e é responsável: é para se tornar inelegível.
gestor daquele recurso, já presta contas ao Tribunal No ano passado, tivemos o exemplo de um
e essas contas são examinadas, aí, sim, as contas Parlamentar que foi impedido de candidatar-se por-
em si. ql,le o Tribunal de Contas do Estado havia comunica

do a desaprovação das suas contas, e ele inadverti
damente não recorreu ao Poder Judiciário. Em de
corrência disso, quando ele quis recorrer, o TSE não
aceitou, e ele foi impedido de candidatar-se.

No exercício de tais funções - para dar um
exemplo de leve, não quis citar muitos números para
não estar cansando os Srs. Parlamentares -, o Tribu
nal, somente nos anos de 1997 e 1998 realizou ou
julgou aproximadamente 2.500 auditorias e inspeçõ
es. No exterior, na Inglaterra, há muitos que dizem:
para que esse Tribunal? Vamos acabar com o Tribu
nal. Vamos fazer uma auditoria geral. Na Inglaterra
tem, n~s Estados Unidos também. Tudo bem, só
que lá eles examinam trinta processos num ano. Fa-
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zem vinte auditorias. Só auditorias nós fizemos Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica Federal, ou
2.500. Então, no Brasil é diferente. Nos países da o FNDE, qualquer órgão da administração direta ou
Europa, num país que tem a sua estrutura adminis- indireta que tenha o Tribunal de Contas como com-
trativa consolidada, é completamente diferente. petente para realizar a sua fiscalização.

Pois bem. O Tribunal julgou 10.200 tomadas Então, não é o julgamento do Tribunal de Con-
de prestações de contas. Dez mil e duzentos pro- tas em si que enseja, que fecha a ação do Tribunal.
cessos foram julgados só de tomadas de prestações Essa é uma parte judicante apenas do Tribunal. São
de contas. Foram apreciados 42.700 atos de ai::lmis- as determinações, as diligências, as observações,
são de pessoal e de aposentadoria, reforma ou pen- as recomendações que o Tribunal faz diariamente
são. Respondeu a sessenta consultas que foramfei- aos órgãos públicos para se absterem de fazer aqui-
tas quase sempre pelos Srs. Parlamentares. Averi- lo, sob pena de serem condenados previamente
guou cerca de mil denúncias e representações ri de- num processo apartado pelo Tribunal de Contas.
liberou sobre 2.250 processos de outras naturezas, A atividade do Tribunal é diária, concomitante e
que resultaram na condenação, apenas nosi dois observa sempre o interesse da administração públi-
anos mencionados, de mais de 2.300 responsáveis ca. Gostaria de dar uma informação importante aos
por irregularidades praticadas. Srs. Parlamentares sobre essa atividade do Tribunal,

Para desempenhar .as ~~as atribuiçõ~s, o Tri- porque ela passa despercebida. Só se toma conhe-
bunal emprega três procedim~r'rtÔ'S., básicos: tomada cimento disso quando o Diário Oficial publica a con-
de prestação de contas, tomada de tcontas especial denação, mas, quando há a condenação por·qual-
e auditorias e inspeções. quer coisa, o Tribunal já tomou uma série de provi-

A tomada de contas especii:J.1 reputo o instru- dências, evitando um mal maior para a administra-
mento mais eficaz que tem o Tribunal de Contas. É ção pública.
quando você, percebendo que há uma pessoa indi- Pessoalmente, tenho casos de recomendação
cada, que houve um prejuízo e assim por diante, para que não se faça algo, e, imediatamente, a ad-
você já tendo a percepção exata do fato, ou o orga- ministração pública susta aquele procedimento. A
nismo do controle interno faz, estabelece, organiza a partir daí, já se conseguiu atingir os objetivos que o
tomada de conta especial e esse processo é remeti- Tribunal pretendia, e então vai-se julgar a responsa-
do, obrigatoriamente, ao Tribunal de Contas - o Tri- bilidade, determinar a punição do funcionárioj reco-
bunal de Contas já cita a pessoa para recolher o dé- Iher as importâncias que possam ter sido desviadas,
bito ., ou, então, quando o próprio Tribunal, exami· e assim por diante.
nando isso, transforma o processo em tomada de O relacionamento do Tribunal com os Estados
contas e cita o responsável para recolher o débito ou e Municípios se dá por intermédio da fiscalização de
apresentar defesa. Esse é um instrumento em que recursos transferidos mediante convênios e royal-
se qualifica a pessoa, se quantifica o valor a ser de- ties do petróleo e por meio do cálculo e fiscalização
volvido, e assim por ~iante. É um instrumento impor- da entrega de cotas do Fundo de Participação de
tantíssimo, fora a auditoria e a inspeção que são so- Estados e de Municípios. Nós já falamos mais ou
licitadas pelo Congresso Nacional ou por livre inicia- menos sobre isso. V. Exªs estão acompanhando.
tiva do Tribunal de Contas. Anualmente, com base em dados estatísticos

Já falei mais ou menos isso. Às vezes as pes- fornecidos pejo IBGE e em critérios estabelecidos
soas dizem que o Tribunal de Contas demora muito, em lei, o Tribunal calcula percentuais de participação
o processo começou hoje e termina daqui a cinco dos Estados e Municípios nos respectivos fundos e
anos. É verdade, às vezes acontece, mas nesse es- fiscaliza entrega das cotas de cada um no prazo es-
paço de tempo diversas providências são tomadas, tabelecido pela legislação pertinente, como já disse
quer em diligência, em determinações, quer em re- a V. Exlls, mediante acompanhamento mensal dos
comendações. Muitas vezes estou fazendo uma au- valores arrecadados e dos créditos efetuadosljunto à
ditoria no Banco Central. E ele tem direito de defesa. Secretaria do Tesouro Nacional e ao Banco do Sra-
Vai até o Supremo quando há diversas ações do sil, por meio de inspeção.
Banco Central no Supremo contra o Tribunal de Os royalties são compensações, como V. Exªs
Contas. Mas antes disso eu faço uma. recomenda- já sabem. Por fim, o controle de convênios é feito de
ção: o senhor deixa de fazer isso, eu determino que formai indireta ou direta. Convênios são aquelas
o senhor não faça mais isso. A partir desse momen- transf~rências de recursos para Estados e Municí-
to, o Banco Central' corrige o seu procedimento, ou o pios, fiscalizadas pelo Tribunal quando há indícios
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de irregularidade, quando é feita uma amostragem .qu~ o Tribunal faça. Agora,'quando-o-Parf~fmêhfãr
para se fiscal~ar determinados Munibípios ou Esta: faz uma denúncia - e, agora; as denúncias formula-
dos e também por denúncias dos Srs. Parlamenta- das por Parlamentares não são mais classificadas
res ou de pessoas interessadas. Quando são conde- como denúncia, mas sim como representação -, se
nados, ou são condenados a devolver a importância, indica algum indício de irregularidadeL Q Tribunal
ou multados, ou apenas adYeJ1idos.. Às vezes o Tri- -imediatamenlEnnanda apurar como representação e
bunaT apenas adverte para que o fato não se repita não mais como solicitação de auditoria. Nessa apu-
da próxima vez, porque entende que não houve mal- ração, o Tribunal determina uma fiscalização a pedi-
dade ou interesse de fraudar o serviço público. O do do Parlamentar. Mas'é preciso que o Parlamentar
Tribunal, então, apenas recomenda maior atenção indique exatamente o órgão a ser fiscalizado e o mo-
nas próximas oportunidades. Às vezes o administra- tivo. Não dá para mandar. Nós reconhecemos que é
dor não tem funcionário, o Estado está desorganiza- preciso que se indique o fato com indício de irregula-
do, então deixa de efetuar uma concorrência nos ridade. Quando acontece isso, o Tribunal tem um
moldes em que deveria ser efetuada. Se o Tribunal prazer imenso em atender•.E eu conheço os Srs. Mi-
constata que não houve prejuízo para o Erário - e o nistros, sei qual é o sentimento da Casa no que diz
Tribunal é sensível para saber se o prejuízo causado respeito a atender ao Congresso Nacional. Há uma
ao Estado merece uma pena -, apenas indica o erro consc,~ncia de que o Tribunal de Contas faz parte
e manda acompanhar daí para a frente para que do Póder Legislativo e, em· seu nome, exerce um
aquele erro não se repita. E"àí cita a lei e informa controle externo, que efetivamente, pelas atividades
como isso deve ser feito, mostrando o caminho que políticas que desempenha, á difícil para o Parlamen-
deve ser percorrido para que os objetivos do bom tar exercer. Nós sabemos, como Parlamentares, que
emprego e da racionalização dos recursos públicos o Congresso Nacional não tem condições de fiscali-
sejam preservado~. . zar uma repartição pública, nem de estar mandando

O relacionamento do Tribunal de Contas com o em repartição, até pelas suas vinculações políticas.
Congresso Nacional se dá por intermédio de quatro Fica difícil, é um constrangimento, e assim por dian-
atividades: análise das contas do Presidente da Re- te. Ele tem, para isso, um braço, que é o Tribunal de
pública e elaboração do respectivo parecer préVio, : Contas, para realizar essas tarefas.
realização de auditorias e inspeções solicitadas pelo O envio de informações se dá regularmente,
Parlamento, representações sobre irregularidades por meio do encamil1hamento de relatórios.
em contratos e envio de'informações; Por considerar insuficientes - esse é um ponto

A análise das contas do Presidente da Repúbli- importante - tais instr'umentos, o Tribunal, no intuito
caconsiste no acompanhamento diutum'o, ao longo de aprimorar se.!J relacionamento institucional com
de todó o exercício, conforme já expliquei a V. ExDs. as Casas Legislativas, tem adotado diversas provi

dências, como, por exemplo, a recente criação de
A realização de auditorias e inspeções para um informativo, que, modéstia à parte, foi sugestão

averiguar l;lssuntos de interesse do Parlamento se nossa. Nós estamos sentindo, como eu disse antes,
.dá em atendimento a solicitação formulada pelo que o Parlamentar não sabe exatamente o que é o
Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas ou Tribunal de Contas para o Parlamento. Então, com
Comissões, podendo, eventualmente, ocorrer em esse intuito, criamos esse informativo. Semanalmen-
atenção a requerimento formulado por Parlamentar. te o Parlámentar vai receber em seu gabinete um in-
Esse é um ponto em que há sempre um pequeno formativo das atividades do Tribunal de Contas, com
çhoque com os Congressistas. É comum um Con- as citações que foram feitas €!-os Srs. Prefeitos, aos
gressista fazer uma solicitação de auditoria direta- Srs. Governadores~ aos Srs. Ministros, aos Srs. Se-
.mente qO Tribunal. Segundo determina a Constitui- cretários' e as providências que devem tomar; deter-
·,ção, q, Tribunal só deveria atender a esses pedidos minações a serem realizadas; julgamentos que fo-
quando a Comissão Técnica ou o Plenário do Con- ram 'feitos,' inclusfve para conhecimento dos Srs.
.gresso Nacional os aprovassem. Então, surge um Parlamentares, que, ao tomarem conhecimento,
sentimento de frustração no Parlamentar, que diz: atrav~s do boletim 'informativó, de que o Tribunal ci-
"Que tribunal é esse? É um órgão de auxílio do Po- tou, por exemploo'o Prefeito de Santa Cruz, no Esta-
der Legislativo, e eu mando fazer isso e ele não faz". do' de Minas Gerais, podem informar o Prefeito da-
Não é por aí. Existem normas. O Parlamentar tem quele Munícípio de que ele está sendo citado. É um
que aprovar na sua Comissão, ou no Plenário da serviço de divulgáção que estamos' 'prestand() aos
sua Casa - Senado ou Câmara -, aquilo quedeseja·.
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Srs. Parlamentares para que tomem conhecimento
do que está acontecendo quanto ao julgamento de
ações que envolvem Municípios e Estados, e no que
diz respeito a matérias importantes de que o Tribu
nal-esteja-tratando. Por-exemplo, oTftbunal determi
nou ao DNER, na semana passada, que devolvesse
7 milhões de reais, porque o Tribunal entendeu que
foram pagos indevidamente a uma determinada enti
dade. Não é o fim do processo. O DNER vai se de
fender, mas o Tribunal tomou a providência imedia
tamente ao terminar as primeiras investigações.

Além disso, temos realizado trabalhos de vulto
em atenção a solicitações do Parlamento, sendo
exemplo recente a auditoria sobre obras inacabadas.
Nós realizamos, em todo o País, por solicitação do
Senado Federal, uma auditoria em todas as obras
inacabadas, e sobre elas emitimos parecer, infor
mando o estado em que se encontravam, há quan
tos anos estavam paradas, por que estavam para
das e quanto aproximadamente seria necessário
para serem terminadas, recomendando a importân
cia social, política e econômica que aquela obra po
deria representar para aquele Estado, Município, ór
gão público ou para a Administração Pública Fede
ral. Essa solicitação foi feita pelo Senado Federal há
uns dois ou três anos, e o Tribunal realizou um tra
balho gigantesco no País inteiro.

Há uns quatro anos, por solicitação da Comis
são de Orçamento, começamos um trabalho, ainda
incipiente, de auditoria em obras constantes do Or
çamento, mas que o Tribunal entendia haver uma ir
regularidade qualquer e que, por essa razão, a Co
missão de Orçamento não deveria dotar verba para
elas. No início deu muito problema, porque o TÍ"ibu
nal não teve condição de examinar exatamente, e aí,
mediante um parecer, os Deputados começaram a
brigar entre si, reclamando como determinada obra
poderia estar sob suspeita, se ela não tinha nada,
mas o Tribunal afirmava que tinha. Foi criado um co
mitê no Tribunal para fazer esse relacionamento. Fui
Presidente desse comitê durante os últimos dois ou
três anos e desenvolvemos um trabalho, modéstia à
parte - eu fui desta Casa -, magistral, no sentido de
atender ao Parlamentar. Passamos a empregar,
para se ter uma noção, duzentos técnicos numpe
rfodo de sessenta dias, porque é muito rápido. En
quanto não se vota a Lei de Diretrizes Orçamentá
rias, o Congresso estabelece determinadas normas,
e o Tribunal de Contas tem de examinar as obras
principais que tenham indício grave de irregularidade
e comunicar à Comissão. O Tribunal passa a saber
nesse momento, mas o Orçamento só vai chegar

quase em setembro, no dia 31 de agosto. A partir
daí a Comissão já começa a examinar: A última lei,
inclusive, deu setenta dias de prazo, até 30 de se-i

tembro, paraqua 0- Tribunal informasse---sobre essas
obras. Imaginem bem: o Orçamento chegou em
agosto, e o Tribunal tinha que informar em setembro.
Mesmo assim, nós já estávamos preparando um
programa de computador, levantamos todas as
obras no Tribunal - um trabalho hercúleo feito no
País inteiro -, alimentamos o programa, levantando
as principais obras por Estado, de forma que, quan
do o Congresso pediu ao Tribunal, pediu exatamente
aquelas obras. O Tribunal teve a capacidade de se
antecipar e saber quais eram as obras mais impor
tantes,e, no espírito da Lei de Diretrizes Grçamentá
rias, já havia previsto aquilo. Com isso, este ano nós
já pudemos prestar uma informação ao Congresso
razoavelmente exata. Não foi completamente exata,
porque o trabalho nesse período tem sempre falha
no processo. Em decorrência disso, a Ç9m!~são de
Orçamento listou dezoito obras que constam da lei
e que não poderão receber as verbas dotadas no
Orçamento enquanto a Comissão de Orçamento
não opinar; e, naturalmente, ela vai opinar após o
término da auditoria que o Tribunal vai realizar.
Como homem do comitê que fui, já sabendo que a
Comissão de Orçamento vai pedir ao Tribunal in
formações sobre essas obras, porque os Estados
e os Municípios vão começar a pressionar a Co
missão de Orçamento, perguntando por que a sua
obra está presa aqui, fiz uma proposição ao Tribu
nal, que Já a aprovou, e está dedicando exclusiva
atençâoa esses processos para imediatamente
serem remetidos para a Comissão antes de ela
pedir, enviando a informação exata sobre se essa
obra deve ser efetivamente interditada ou se ela
pode ter continuidade. Depois de uma fiscalização
mais profunda pôde-se constatar se havia ou não
irregularidade ou se a irregularidade foi sanada.
Esse é um trabalho hercúleo, imenso. Imaginem V.
Exlls o que significa examinar todas as rubricas de
um Orçamento. A primeira vez que o Congresso
fez esse pedido ao Tribunal, pediu que informasse
todas as obras e inclusive as que não estavam no
Orçamento. O Tribunal ficou tonto, porque é difícil
atender. Agora as coisas caminharam bem. Está
sendo feito um cadastro de todas as obras no
País, de forma que se possa acompanhar isso por
computador. Quando a Comissão Mista de Orça
mento solicitar essa informação ao Tribunal de
Contas, este terá informação rápida para dar à Co
missão ou ao Congresso Nacional.
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Isso tudo são evoluções ocorridas nos últimos acontecimentos brasileiros. A pessoa se submete a
cinco anos, porque também o Congresso Nacional, um concurso público nacional, com todas as exigên-
somente depois da Constituição de 1988, passou a cias e rigor, porque o funcionário do Tribunal de
ter esta competência, este trabalho e esta preocupa- Contas é muito bem remunerado, como o é o do
ção com essa fiscalização. Congresso Nacional. Aqueles que forem seleciona-

Conseguimos, também, junto ao Tribunal, sen- dos pelo concurso, geralmente cinqüenta ou sessen-
sibilizar os Ministros de forma que o Congresso Na- ta, fazem um curso de seis meses, aproximadamen-
cional tenha prioridade absoluta no que diz respeito te, no nosso instituto, para aperfeiçoamento - audito-
ao fornecimento de informações, claro que dentro rias, trabalhos, conhecimentos gerais, institucionais,
dos parâmetros que a Constituição estabelece. Hoje, políticos, etc. -, para que, a partir daí, inicie o seu
o Tribunal de Contas tem essa consciência. trabalho no Tribunal de Contas.

Ainda assim, digamos que o Parlamentar tenha Estop-me pre'ndendo um pouco nessas questõ-
a informação de que há um grande desvio de recur- es para {nostrar a importância de uma instituição
sos numa grande obra, em algum lugar, e junte uma como eS$a, que se constrói ao longo dos anos. Es-
publicação de jornal ou outra coisa qualquer e man- ses procedimentos são sedimentados, enraizados,
de para o Tribunal. A Constituição estabelece que amalgamados com o passar do tempo. Vai-se crian-
essa solicitação de auditoria deve ser aprovada pela do, então, esse aperfeiçoamento e essa extraordiná-
Casa legislativa a que pertence o Parlamentar, mas ria instittlição que é hoje o Tribunal de Contas da
mesmo assim o Tribunal imediatamente determina a União.
apuração, por causa da relevância do problema, por O intercâmbio técnico.
causa das conseqüências que possam advir para o Te,mos hoje intercâmbio técnico com diversos
Erário. O Tribunal determina a fiscalização e o aten- países do mundo. Nesse intercâmbio, recebemos
dimento àquele Parlamentar. técnicos para fàzer cursos no nosso instituto e man-

É preciso separar a cfenúncia ou o pedido con- damos técnicos para dezenas países, para abrirem a
sistente, sério, dirigido ao Tribunal, da denúncia ou sua visão e aumentarem o seu conhecimento sobre
pedido de conotação política. O Tribunal tem essa o que está acontecendo no mundo.
sensibilidade, até porque é composto em grande Terrlos um intercâmbio muito grande com os
parte de homens públicos, políticos, e sabe distinguir países de língua portuguesa que ainda não têm um
quando há naquela matéria apenas o interesse polí- controle tão aperfeiçoado como o nosso, e nós, en-
tico eleitoral, e não o interesse efetivamente de zelar tão, prestamos uma grande contribuição a esses
pela coisa pública. países ao longo dos anos. Isso é muito importante.

É importante, também, que V.6xªs cont.leçam Estamos, agora, desenvolvendo um trabalho
o que se faz em termos de aperfeiçoamento do cor- com uma entidade inglesa que mandou uns técnicos
po técnico do Tribunal. para cá, e nós temos um grupo de técnicos que está

Significativo investimento na qualificação do fazendo um curso diário de auditorias de resultados,
corpo de Analistas de Finanças e Controle Externo que são importantes. É uma outra vertente que o Tri-
tem sido feito. O grau de exigência dos concursos bunal ganhou na Constituição. Trata-se da possibili-
públicos foi elevado e o respectivo programa de for- dade de se analisarem os programas, não ficando
mação foi aprimorado. Foi criado o Instituto Sezer- no número frio, mas analisando papéis antigos. O
dello Corrêa, que hoje já possui renome nacional Tríbunal vai analisar programas.
como centro de excelência na preparação de profis- O Tribunal está desenvolvendo esse trabalho.
sionais de controle, para oferecer treinamento siste- Mandou um grupo de técnicos para os Estados Uni-
mático. E foi instituída a atividade de pesquisa com dos, onde passaram um mês. Estamos com essa
bases científicas, a fim de proporcionar a geração de equipe inglesa treinando o nosso pessoal aqui e na
conhecimentos originais sobre fiscalização do Esta- Inglaterra.
do. O concurso do Tribunal é um pouco diferente. O Nós vamos fazer auditoria de resultado, incluí-
Tribunal não faz mais concursos com validade de da na Constituição de 1988 por nós, Constituintes -
dois anos, prorrogável por mais dois, mas com vali- eu era Constituinte na época -, e que nada mais é do
dade de apenas um ano, para que não ocorra o en- que uma forma de se analisarem programas.
velhecimento do técnico, ou seja, para que o técnico Quando falo que o Tribunal não está sendo ex-
esteja sempre atualizado no que se refere à realida- piorado pelo Congresso, ou pelo próprio Poder Exe-
de do momento, não só da matéria em si, como dos cutivo, na sua potencialidade, é por isso, porque,
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tendo esse corpo técnico extraordinário que tem, o Agora, estamos aperleiçoando o nosso traba-
Tribunal, às vezes, não é explorado num setor como lho e criando uma secretaria, a 911 Secretaria, espe-
esse. Por exemplo, peguemos os CIAC. O Governo cializada, para acompanhar o quê? Para mim, é o
toda hora põe dinheiro nos CIAC. Não seria conve- mais importante que o País tem neste momento. O
niente que se aprovasse ou não, ou pedisse ao Tri· Tribunal está se especializando, mandando gente
bunal de Contas uma análise dos resultados que de- para o exterior, olhando como isso está sendo feito:
ram os CIAC para o País? Quantos milhões foram acompanhamento das concessões de serviço públi-
gastos? Qual é o resultado para a sociedade? O que co. Isso é o que o País tem de mais importante,
representou para o menino de rua, o menino aban- hoje. E daqui a um ou dois anos será preciso fiscali-
donado? Refiro-me a programas dessa natureza, zar cumprimento das metas estabelecidas nos con-
factíveis, não a programas aéreos. É muito comum tratos de concessão. Quem vai olhar isso? O Tribu-
recebermos pedidos impossíveis de serem atendi· nal de Contas, em nome do Congresso Nacional.
dos. Estou dando um exemplo. O Tribunal está se Temos de olhar isso. Portanto, o Tribunal já se está
preparando para isso, porque é importante. antecipando, preparando o seu pessoal, criando

Um outro fator importante para o qual o Tribu- uma secretaria especializada para isso e já estamos,
nal está se preparando diz respeito aos processos hoje, preparados para fazer. Amanhã, quando al-
de privatização. É também incumbência dada ao Tri- guém disser: "Olha, estão cobrando um pedágio
bunal pelo Congresso Nacional. maior na Ponte Rio-Niterói", que foi uma concessão,

e um Parlamentar solicitar auditoria ao Tribunal de
Todos os processos de privatização são obri- Contas, este terá condições de, imediatamente, exa-

gados a cumprir determinado número de estágios, minar o contrato, os instrumentos que mediaram
diminuídos pela nova resolução do Tribunal, para aquela concessão, para saber como fazer para esta-
que o Tribunal tome conhécimento, aprovando as belecer em verdade aquilo que o Congresso Nacio-
etapas. É muito comum que se insista em descum- nal concedeu através de um contrato.
prir os prazos estabelecidos. Recentemente multei o
Presidente do BNDES em função disso. O não-cum- Assim, para fiscalizar essas agências de ener-
primento dos prazos, às vezes, inviabiliza a auditoria gia elétrica, de telefonia, o Tribunal está especiali-
do Tribunal. zando um corpo técnico só para esses acompanha

mentos.
O Tribunal determinou há pouco uma fiscaliza-

ção no BNDES e na Fepasa. Eu sou o Relator. Ao São informações que eu gostaria de prestar
fazer a auditoria, não mandaram os documentos no aos Srs. Parlamentares para que saibam o que está
tempo certo, multei o Presidente em 15 mil reais. acontecendo no Tribunal de Contas, porque, às ve-
Mandaram os documentos. Houve um problema zes, ficamos aqui atordoados nesse torvelinho de
qualquer e adiaram a auditoria da Fepasa, então problemas que tem o Parlamentar, e não nos damos
mandei fazer uma pequena auditoria e descobri que, conta, como eu não me dei - seis mandatos aqui e
após o estabelecimento do preço mínimo, havia sido eu não sabia·, do que é o Tribunal de Contas. O ex-
incluído na privatização da Fepasa um bem que, so. Deputado Adylson Motta, que V. Exlls mandaram
zinho, valia um terço do preço mínimo estipulado para lá recentemente, disse-me: "Enganaram-me
para a privatização. duas vezes, Humberto. Falaram-me que se ganhava

bem e se ganha muito mal. Falaram-me que não se
Na primeira determinação que fiz, tiraram o trabalhava e eu estou morrendo de trabalhar."

bem, e o bem vai entrar em concorrência. O bem a
que me refiro era a exploração da ponte que liga Essas informações são importantes, porque
São Paulo ao Paraná, que tem um fluxo aproximado muitos não sabem o que se passa no Tribunal.
de 6 mil carros por dia, um negócio de louco. Estava Além desse trabalho, temos um plano de audi-
sendo Inclufdo na privatização, após a fixação do toria semestral, que é aprovado todo ano. As audito-
preço mfnimo. rias escolhidas são feitas regularmente, fora as de- .

Insistem, às vezes, em não mandar, então te. núncias e as solicitações.
mos de multar, temos de determinar. Estou"mostran· Eu pediria a atenção dos prezados e eminen-
do, com Isso, a quantidade de trabalho e de serv.iço tes Parlamentares, porque, para mim, o que vem a
que tem o Tribunal diariamente e que, às vezês, seg'uir é o aspecto mais importante do Tribunal: a
passa desper.cebido dos Srs. Congressistas e da importância pedagógica que ele tem, o efeito psico-
própria sociedade. lógico.



Adquire fundamental relevância, assim, o papel
do Congresso Nacional, titular da soberania popular
no controle da Administração Pública. Em Estados
onde os ideais de democracia e de cidadania já fo
ram atingidos, esta tomou-se a mais importante fun
ção do Parlamentar, superando a sua atividade le
gislativa.

Para exercer tal controle de administração,
contam os Parlamentos de todos os países do mun
do com o auxílio de órgãos técnicos especializados,
organizados sob o modelo de controladorias, co
muns nas regiões anglo-saxãs ou de corte de con
tas, existentes em países como Alemanha, França,
Itália, Espanha, Bélgica e tantos outros. Do funciona
mento efetivo e eficiente de tais órgãos depende da
fiscalização da coisa pública.
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Deve-se dar destaque, também, ao papel pe- Tal funcionamento, contudo, deve ser avaliado-
dagógico do controle. Como a maioria dos atos in- não apenas pelos benefícios concretos - essa é a
corretos praticados pelos agentes públicos, em parti- parte importante para a qual eu gostaria de chamar
cular nos Estados e nos Municípios, decorre não de a atenção de todos - que proporciona, por si sós -am-
má-fé, mas de ausência de preparação técnicaade- piamente superiores aos custos de manutenção,
quada e de carência de recursos administrativos, o mas igualmente pelos retornos potenciais que permi-
Tribunal vem realizando diversos eventos destinados te auferir. A existência de um órgão de fiscalização
a orientar gestores. Portanto, fazemos, tambem, um eficiente cria permanente expectativa de controle e
trabalho imenso nesse sentido de mandar funcioná- serve de mecanismo de prevenção de irregularida-
rios técnicos aos Estados, quando são solicitados, a des, inibindo desvios de conduta funcional de agen-
congressos de Prefeitos, de Vereadores, no sentido tes públicos.
de ministrar aulas sobre o controle e os procedimen- E aí, sim, para que se produza esse efeito psi-
tos que devem ser dados àqueles atos que devem cológico de retorno é preciso que seja um órgão res-
ser revestidos de todas as preocupações com o di- peitável, construído ao longo de mais de cem anos,
nheiro público. sem uma denúncia de um ato de desvio por qual-

A Constituição de 1988 enuncia, logo em seu quer de seus membros. Todo administrador público,
art. 1!l, que a República Federativa do Brasil é um seja da União, de Estado ou Município, diz logo:
Estado Democráticp da Direito, consagrando como "Não quero problemas com o Tribunal de Contas.
um de seus fundamentos a cidadania. Por gentileza, cuidem disso, olhem isso direito, não

Um Estado Democrático, contudo, somente se vão me trazer problema."
configura quando existe efetiva participação popular Outro dia, um amigo esteve lá e me falou sobre
no controle das decisões do Poder Público e se há o problema de uma grande organização pública do
participação de todos nos frutos do esforço produtivo Brasil, e eu dizia a ele: Olha, se eu pudesse dar um
da coletividade. conselho aos meus amigos, pelo que estou vendo

Cidadania, por sua vez, não consiste apenas hoje, diria que para você não ser um desses amanhã,
no gozo de direitos individuais e políticos, mas tam- cuide desde hoje - efetivamente, quando o cidadão entra
bém em usufruir de uma parcela da herança material no órgão, ele não se preocupa, não olha. Eles dizem:
e cultural da sociedade que permita uma existência "Você está louco! Eu já chamei o meu pessoal, mandei
digna. avisar que não quero problemas com o Tribunal Contas

Em um país como o nosso, cujas desigualda- e que eles tem de funcionar bem no que diz respeito ao
des sociais tornam remoto o alcance de tais condiçõ- Tribunal, para não me deixar entrar em fria". Estão me
es, cresce em importância a atuação do Estado procurando no Tribunal amígos que foram meus compa-
como indutor do desenvolvimento e da redução de nheiros, que estão na administração pública, com pro-
desequilíbrios. E esta atuação, em decorrência do cessos dos quais eu sou o relator, e me perguntam:
princípio republicano, deve ser controlada pelo povo. "Humberto, o que está acontecendo aqui comigo?" Eu

pego o processo e vou mostrar. É também uma vanta-
gem esse relacionamento com o Ministro. Eu digo: Olha
o que aconteceu. Eles geralmente dizem: "Mas eu não
sabia de nada disso". E eu tenho de lembrá-los de que
eram os responsáveis pelo órgão.

Por que isso? Por causa da imagem que o Tri
bunal construiu. É importante a preservação dessa
imagem. Há falhas no Tribunal? É claro que há. Va
mos melhorar? Vamos melhorar, vamos todos contrí
buir para melhorar. Acho que é preciso fazer isso. E
é isso que acho que o Congresso Nacional precisa
fazer com o seu órgão de fiscalização, que ele não
só criou por lei para representá-lo, como escolheu e
escolhe os seus membros. A responsabilidade do
Congresso é muito grande, porque se ele também
não escolhe um Ministro que está à altura de res-



O SR. DEPUTADO VALDEMAR COSTA
NETO - Sr. Presidente, pela Liderança do PL, ex
cepcional~ente, V. Exª me concede a palavra, por
que tenho outras atribuições?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
- Pois não.

O SR. DEPUTADO VALDEMAR COSTA
NETO - Quero cumprimentar o ex-Deputado Hum
berto Souto, nosso Ministro, e dizer que fui eleito em
1991 e, quando aqui cheguei, encontrei-me com o
Ministro Humberto Souto e aprendi algo muito impor
tante: até o Governo Collor nos deixou algo de bom,
que foi a liderança que o então Deputado Humberto
Souto exerceu naquele período, com categoria, tanto
é que nós o conduzimos ao Tribunal de Contas da
União..

Vim aqui para te dar meu abraço e, pelo fato
de ter outros compromissos, não posso permanecer
aqui. Receba meus cumprimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
- Não sabe o que vai perder. (Risos.)

Proponho que utilizemos o procedimento que
já temos utilizado nesta Comissão, ou seja, que
agrupemos nossos argüidores em grupos de três,
e o Ministro, então, responda aos três simultanea
mente.

O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - Sr.
Presidente, como o Líder Valdemar Costa Neto tem
que se retirar para naturalmente acompanhar seus Ii-
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ponder pelos anseios do povo e do que pensa o Par- trou que o Tribunal de Contas é uma peça absoluta-
lamentar, a responsabilidade é do Parlamentar. mente fundamental para que o Congresso possa

Gostaria de falar mais sobre essa parte funda- exercitar seu papel adequadamente. Acho que nos
mental da psicologia e do controle WQQ\ógiro- que deixou--cluas--Ii~ães:-a primeira delas implícita, dizei1:-
faz oindívíduo pensar: "Eu não vou errar porque há do que a Justiça, às vezes, é lenta porque quer fazer
um controle". O Tribunal não consegue examinar to- justiça. E essa foi uma mensagem importante. No
das as contas de todos os Municípios. Não é possí- processo de fazer justiça já se vai fazendo a justiça.
vel. Mas o Tribunal faz a amostragem e a própria E asegunda foi a de que o órgão incorporou, na ver-
pessoa diz: "Bom, eu tenho de ter cuidado com isso; dade, essa modernidade e hoje" está-se transforman-
o Tribunal está presente". Isso é fundamental, e os do no eficaz controlador do sistema social brasileiro -
senhores sabem da verdade do que estou dizendo. é muito mais do que do sistema político. Essa idéia

Tal patrimônio se reflete de maneira significati- de que estamos aperfeiçoando a taxa de retorno, de
va na psicologia e no comportamento dos agentes que vamos juntar isso com o controle das concessõ-
públicos, inspirando-lhes, ante a certeza do controle, es competitivas, tudo isso vai dar realmente ao País
da reverência e da adaptação de seus atos aos dita- um controle que era inexistente, inclusive para valo-
mes da lei. É, assim, poderoso fator de inibição de rar ou para dar preço adequado para tais concessõ-
desvios -e irregularidades, que não pode ser'quantifi- es. ~~is ainda, Sr. Ministro - talvez agora num cará-
cado com precisão, mas ~e, certamente, supera ter mais curioso -, já tínhamos visto sumir de privati-
em muito seus custos. - zação 1 megawatt de energia, mas uma ponte de 14

Além desse valioso papel preventivo, o Tribu- quilômetros, não.
nal de Contas da União desempenha uma missão Muito obrigado a V. Exª pela exposição. Agora
pedagógica, orientando os gestores, como eu já ha- vou passar a palavra aos Deputados que vão argüí-
via dito. " lo.

Concluindo, por sua importânçia institucional
pelos benefícios que sua atuação carrega para a Ad
ministração Pública e para sociedade e pelo prestí....
gio que possui junto à população e aos administra~
dores públicos, hoje, após mais de cem anos, pode-o
mos constatar o acerto que teve Rui Barbosa ao ins
pirar sua criação e a firme convicção que teve o Mi
nistro da Fazenda de então, Sezerdello Corrêa, dian
te da pretensão do Presidente Floriano Peixoto em
reduzir a importância do Tribunal, pedindo sua de
missão - V. Ex!!s viram na carta que estou juntando
ao trabalho -, dizendo que não aceitava que se
transformasse o Tribunal de Contas num órgão buro
crático, apenas para homologar o pensamento do
Executivo.

Agradeço a V. Ex·s a atenção e a tolerância e
me coloco inteiramente à disposição para debater
sobre o Tribunal, dada sua importância para o País e
muito especialmente para o Congresso Nacional.

Muito obrigado a V. Ex·s. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)

- SrBs e Srs. Deputados, meu caro Ministro Humber
to Souto, não foi surpresa para nenhum de nós a bri
lhante exposição de V. Ex!!, mas certamente foi sur
presa para todos nós como uma instituição centená
ria vai lentamente se aperfeiçoando e assumindo o
seu papel. O Congresso Nacional, na verdade, só
existe para duas coisas: para formular o Orçamento
e fiscalizar a sua execução. O ilustre Ministro mos-
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derados nas outras Comissões, gostaria de aprovei- O segundo assunto é sobre a Lei'nº 9.789, que
tar a oportunidade, antes que saia, para agradecer a aprova o Orçamento da União para este exercício.
S.Exa. e dizer que toda essa ªdmlr.a..c..ãoque tem por Nós nos vimos diante de alguns dileJÍ1asl1aquela
mini é-recíproca. Valdemar é um jovem que chegou Comissão. Tínhamos informações de que.havia rela-,
aqui com sua fulgurante inteligência e com o talento tório do Tribunal de Contas sobre irregularidades,
que nós todos conhecemos, essa capacidade de subjetivamente graves ou não, em dezoito ou vinte
perquirir, de advogar e de discutir o interesse público projetos. A negociação, feita naquela Comissão e
na sua função de Deputado, por isso é merecedor, que depois transcendeu ao plenário do Congresso,
não de mim, que tive o privilégio de gozar da sua resultou exatamente na introdução de um artigo
amizade, mas de todos nós, de admiração e de res- onde praticamente se amarrou tudo. Mas vemos aí
peito. obras importantes que absorvem grande quantidade

Muito obrigado. de mão-de-obra, obras que têm problema, obras que
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Mas a não têm e obras cujos problemas são apenas apa-

mensagem do ilustre Deputado é a de todos nós, rentes. Vimos, por exemplo, o caso do Tribunal Re-
meu caro Ministro. gional do Trabalho, de São Paulo, que demitiu quase

Vou conceder a palavra, nesta ordém, aos De- mil pessoas, tem problemas e, ao quEt parece, o
putados Márcio Reinaldo Moreira, Gilmar Machado e caso é grave. Como também vimos problemas que
João Almeida. talvez sejam formais ou apenas de simples correção

Tem o Deputado Márcio Reinaldo Moreira a e que naturalmente serão impedidos (ia ~~r imple-
mentados a partir de-abril,-quando o Governo parece

palavra.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MO- que vai dar o início à execução do Orçamento de

1999.
REIRA - Obrigado, Sr. Presidente. Inicialmente, Portanto, fico muito feliz em ouvir de V. Exª que
gostaria de render minhas homenagens ao ilustre o Tribunal já está realmente preparado para esse
Ministro e ex-Deputado Humberto Souto, pela sua
brilhante palestra e pela convivência conosco nesta debate ou para essas informações que a Comissão

deverá requisitar, porque nós, que somos membros
manhã. Tenho certeza de que esta Comissão de Fis- também daquela Comissão, estamos sendo procura-
calização, bem como a Comissão Mista de Orça- dos por Governadores, como o do Estado de Rorai-
mento, são aquelas que mais se interligam com o
Tribunal de Contas da União e com ele têm essa re- ma, e por autoridades de Minas Gerais, em função

de obras que estão com problemas efetivos e que
lação de interdependência. dependerão, então, de um processamento que essa

Gostaria de comentar dois assuntos que lei ou esse artigo imputado não mostra claramente.
S.Exa. abordou na sua palestra e que também foram Mas acredito que, diante do que V. Exª nos disse e
objeto de observações e preocupações da nossa diante daquilo que vamos colhendo aqui ou ali, ha-
parte. A primeira é sobre a fiscalização da CPMF. veremos de orientar ou participar das discussões
Durante a discussão e a votação do retorno da com os dirigentes da Comissão Mista de Orçamento,
CPMF, na Comissão Especial, dei-me conta, Sr. para que esse assunto seja devidamente resolvido.
Presidente, Sr. Ministro, de que realmente inexiste O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO _ Não
hoje uma fiscalização, um acompanhamento real e há, nobre Deputado. No momento oportuno vou res-
sistemático por parte do Governo, por parte da Re- ponder a V. Ex'!, porque as perguntas serão feitas de
ceita Federal ou por parte do Ministério da Saúde, três em três, mas trabalhei nesses dois casos, espe-
que, até então, usufruía da aplicação desses recur- cificamente, por felicidade, e vou dar a V. Exª uma
sos, junto ao sistema bancário, a ponto de sermos informação absolutamente exata.
informados, e observarmos realmente, que é muito
fácil e possível que grandes operações sejam sub- O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MO-
traídas dessa cobrança. Aproveito assim para alertar REIRA - Agradeço a V. Exª.
o Governo Federal para o fato de que algo precisa O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
ser feito e tenho certeza de que o dedo do Tribunal - Muito obrigado a V. Exª.
de Contas poderá ajudar em muito para que isso se Tem a palavra o ilustre Deputado Gilmar Ma-
processe. Acredito que agora, com a inclusão da chado.
Previdência Social, talvez melhore esse processo, O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO -
mas que realmente essa fiscalização se faça para Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, quero fazer
que haja justiça. duas indagações. A primeira diz respeito a um ponto
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da pág. 10, item 9.6, onde V. 'Exll faz referência a respeito ao Fundef. Trata-se de recurso considerável
obras inacabadas. Apresentei, na semana passada, para a educação, porque representa 15% dos 25%
projeto de lei na Câmara dos Deputados para tentar destinados à educação nos Estados e Municípios.
impedir o Estado de iniciar obras novas sem que se Evidentemente, é uma soma considerável, e nós es-
tenha concluído as que estão em curso, porque não tamos vendo que vários Municípios estão tendo pro-
podemos mais continuar nesse sistema em que se blemas, principalmente com merenda e transporte
começa aqui uma estrada e, na mesma região, de escolar, em virtude de atrasos nesse repasse. O Mu-
repente, para-se aquela e começa-se outra. Quando nicípio teria o dinheiro, se ele não tivesse entrado no
vem a chuva, acaba com a primeira. Então, suspen- fundo. Mas já existe o fundo - tudo bem - , que tem
de-se a obra aqui, volta-se para lá, e tem-se que fa- que ser remanejado de forma que Municípios maio-
zer tudo novamente. Por exemplo, na minha região, res contribuam com Municípios menores.
no Triângulo Mineiro, estamos com uma série de ' ~stou ao lado do Deputado Cleuber Carneiro,
obras dessa natureza. Apresentei esse projeto, in- que thmbêm veio de Minas Gerais e gosta muito da
clusive me baseando naquela Comissão que o Se- quesfão da 'divisão e do esquema Lei Robin Hood.
nado Federal montou e que descobriu obras com Mas ;há Municípios que estão sendo apenados. Eu
prejuízo para o Estado no valor de mais de 15 bilhõ- gostaria que o Ministro pudesse abordar a questão
es. Não precisaríamos nem ter votado a CPMF se ti- de como estão sendo feitos o controle e a fiscaliza-
vêssemos trabalhado corretamente nessas obras. ção no que diz respeito ao Fundef.

Então, queria que V. Ex!! aprofundasse um .• (, SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
pouco mais esse estudo. _ M':Jito obrigado a V. Exª.

Quanto a esse boletim que o Ministro disse es- Conc~do a palavra ao ilustre Deputado João
tar sendo feito pelo Tribunal, pergunto se não tería- Almeida.
mos condições de ter (já acesso a esse trabalho, ...
para que a Comissão possa trabalhar em cima des- O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Caro
sas obras das quais já se têm o levantamento, que Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União,
já se iniciaram, para sabermos como estão e quanto nossd colega querido nesta Casa por tanto tempo,
já foi para elas. Pergunto se poderíamos receber do Humberto Souto, é sempre uma alegria o reencontro
Tribunal respostas para essa questão, porque uma com V. EXª, especialmente quando vem aqui fazer
das coisas que me preocupa demais é o desperdí- uma apresentação sobre seu trabalho e sobre aque-
cio. Para mim, um dos grandes problema do País la Gasa que agora integra, mostrando as amplas
não é a falta de recursos. Nós os temos. O problema possibilidades "de colaboração e cooperação que há
é o desperdício desses recursos. entre o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas

Por exemplo, eu passei esse final de semana da União. Quando indicamos o Deputado Humberto
visitando alguns Municípios na região do Pontal. Souto para o TCU, nós não tínhamos nenhuma dúvi-
Indo de Campina Verde a Iturama, onde no ano pas- da sobre o trabalho que S.Exa. lá realizaria, como
sado foi feita terraplanagem, vimos, que, com a chu- bem poderia nos representar e que verdadeiramente
va, já acabou tudo. Vai ter que ser feita a terraplana- poderia produzir naquela Casa - como de fato produ-
gem de novo, para depois fazer o asfalto. Desse jei- ziu - uma grande revolução, no sentido de haver
to, não há dinheiro que dê. Daria para fazer três es- .uma compreensão melhor, por parte do Tribunal de
tradas, e nós vamos fazer uma só, quando fizermos. Contas da União, das necessidades desta Casa e

Uma segunda questão que eu gostaria que pu- da integração de trabalho ·entre os dois órgãos, o
desse ser trabalhada diz respeito ao Fundef. Eu sou que, aliás, destaco como algo de grande valia. Nes-
da área de educação e estou extremamente preocu- se sentido, quero sugerir ao Tribunal que promova,
pado com os recursos desse fundo, que na verdade como se faz aqui na Casa regularmente - e V. Exª
são bloqueados. São recursos dos Municípios e dos conheceu esse trabalho -, o treinamento de pessoal.
Estados que vêm para cá e depois são repassados A cada início de Legislatura, promovemos o treina-
novamente aos Municípios. Há uma legislação clara mento dos assessores de gabinetes e partidos, para
que prevê que esse dinheiro tem de voltar imediata- que tomem conhecimento das amplas possibilidades
mente, e nós estamos sabendo que há um atraso que existem de relacionamento e de utilização do
sistemático nessa devolução. Tribunal de Contas da União pelos Parlamentares,

Então, queria saber do Tribunal se está fazen- porque muitos de nós não conhecemos isso. Seria
do algum trabalho de acompanhamento no que diz um trabalho de grande valia.



Para finalizar, Sr. Presidente - que V. Ex!! não
se zangue comigo -, esse negócio passou, e até
hoje nunca houve uma decisão do Tribunal. O pro
cesso recebeu oito despachos do Presidente, dez di
ligências realizadas na Bahia - depois que lá se ini
ciou, porque a primeira também foi lá -, tem quatro
posicionamentos do Procurador-Geral do Tribunal de
Contas da União e o processo está lá. Ontem, como

. sabia que viria a esta reunião, mandei um assessor
meu ir até lá. Fui informado de que o Sr. Ministro
está doente, o processo está concluso e não há data
para julgamento. O camarada quis olhar e disseram:
"Não. Isso aqui não pode ver, não."

Eu também tenho outro caso inverso, que
não vou contar porque vai demorar mais. Refiro·
me ao sujeito que precisa ser julgado, porque o
processo está concluso para ser julgado favora
velmente a ele, mas não é julgado, porque em
toda eleição tem que aparecer no jornal o nome
dele: "Fulano de tal, contas rejeitadas pelo Tribu
nal de Contas da União". Quando já está lá,
prontinho.
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Acho que a apresentação de V. Ex!! foi muito especialmente nessa região, porque houve isso, isso
rica e importante, mas tenho também algumas difi- e isso, e até agora nada. O indivíduo aparece de
culdades que gostaria de expressar e algumas de- novo candidato. Como é isso? Ele disse: "Deputado,
cepções sobre o funcionamento do Tribunal, diferen- V. Exil tem razão. Em todo o meu tempo de militân-
te da que o Ministro Humberto Souto pôde apresen- cia nesta Casa, nunca chegou às minhas mãos um
tar. Eu gosto sempre de contar uns causos. Sou lá processo com provas tão terminativas, com posição
da Bahia, às vezes prejudicado pelos meus traumas tão clara e tão bem instruído como este. Vou viajar
do que verdadeiramente a Bahia é, porque todos sa- ao exterior e lhe garanto que na volta eu julgarei e
bem o que é a Bahia. Mas eu tenho aqui uma histó- levarei isso ao Tribunal." (Riso.) Ele foi ao exterior-

. ria, e essa é boa de contar, porque o Deputado eu acompanhei, interessado, a sua viagem ao exte-
Humberto Souto a conhece" muito bem. Desculpe- rior -, voltou, passou a eleição. No ano seguinte,
me por de vez em quando chamá-lo de Deputado, nada julgado, eu fui lá de novo e disse: Ministro, eu
mas V. ExIl mesmo, na sua exposição, várias vezes vim aqui para tratar daquele assunto. Ele disse: "Ah,
disse nós, Parlamentares, traindo-se. me lembro, Deputadol Claro que me lembro perfeita-

O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - Não mente!" Eu disse: Pois é. Agora, já passou a eleição.
me trai, não. Eu falei porque sinto-me honrado em Eu até compreendo que V. ExIl tenha sido constran-
ser seu colega. gido por algum companheiro nosso lá. Esse Ministro

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA _ Eu sei é também um ex-Parlamentar: "Veio pedir, no ano
disso. da eleição, na hora da eleição, e tal e coisa, etc." Eu

lhe disse: Eu até compreendo essas coisas, eu sou
Estávamos trabalhando na famosa CPI de Or- político, e nós vivemos fazendo política. Mas agora a

çamento e apareceram uns fatos muito chocantes. eleição já passou. O homem perdeu a eleição. É
Um deles era o de um gestor público, na Bahia, que hora de julgar o processo. Ele respondeu: "Ah, nãol
recebia o dinheiro do Orçamento da União, permitia Não tenha dúvida. Agora, há um problema aí." Eu
que uma empresa faturasse, sem ter realizado nada lhe perguntei: Qual é o problema, Ministro? Ele dis-
- fazia uma fatura fria - e depois pagava com o che- se: "Eu tive que pedir uma diligência ao Ministério."
que da Prefeitura por aqueles serviços não realiza- O Ministério foi extinto, não existe mais. Ele disse:
do!?- O dono da empresa endossava o cheque ime- "Pois é, a confusão está aí: encontrar o Ministério
diatamente, e acho que ali mesmo, na mesa, ele que tem o arquivo do Ministério que não existe
passava o cheque para ser depositado na sua conta mais." (Risos.)
pessoal. Isso foi rastreado pela Comissão. Foi re
querida auditoria especial do Tribunal de Contas,
que foi lá, com uma equipe muito eficiente - aliás, eu
conheci a eficiência do Tribunal e a qualidade dos
profissionais que havia na CPI do Orçamento -, que
fez as diligências, levantou todas as notas fiscais, to
dos os cheques, todos os endossos, a Comissão pé
diu os extratos bancários da empresa e do gestor de
dinheíro público baiano, tudo absolutamente compro
vado, inquestionável. Não há como 'questionar. Pro
vas inquestionáveis. Um dos resultados da CPI do
Orçamento foram essas denúncias para o Tribunal,
para ele dar segmento às coisas. Iniciou-se um pro
cesso para a apuração desses fatos, nos moldes do
Tribunal, no dia 24 de janeiro de 1994. Dois anos de
pois, já era ano de eleição - e es~e fato tornou-se
público lá na região, todo mundo ficou sabendo; por
que foi divulgado -, e o cidadão se cand;qatou de
novo. Eu procurei o Ministro-Relator do càSO' nô Tri
bunal·"ao fim, se a história for interessante e tiv~rem

interesse no nome, eu o citarei - e disse: Ministro,.
observe V. ExA este caso. O Tribunal de Contas da
União está com uma imagem muito ruim na Bahia,
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Isso me leva à triste conclusão de que naquela absurdo, porque na verdade não havia irregularida-
Casa também se faz muito mais política do que aqui. de, e começaram a discutir nesses termos.
E a mim me irrita muito - e irritava a V. Exll quando Eu vi que o problema era grave. Levei imedia-
era Deputado também - saber que a nossa função tamente ao Plenário uma proposição no sentido de
de fazer política está sendo exercida pelos outros. que o Tribunal concluísse as auditorias referentes
Nós gostamos da política, fazemos com dedicação e àquelas dezoito obras, para que quando a Comissão
interesse, compreendemos as necessidades da polí- de Orçamento precisasse estivessem prontas. Pos-
tica e esperamos que esses órgãos sejall,l,.muito so informar a V. Exª que esse trabalho já está sendo
mais técnicos. Tomada de contas é uma cOisa que feito e acredito que brevemente estarão concluídas.
não tem misfério, não. Ou está certo, ou está errado. Inclusive, grande parte desses processos são meus
Há erros sanáveis, muito poucos; há erros de má-fé e já estou dando toda a celeridade possível, para in-
e há muitos erros de falta de fé. Não há muito o que formar à Comissão de Orçamento. Eu tenho a im-
discutir a esse respeito. pressão de que esse problema está solucionado.

Então, Ministro, eu apresento este problema Realmente, o Tribunal não tinha condições de infor-
para V. ExII, para seu controle, só para dizer que há mar, naquele momento, se aquela irregularidade efe-
coisas ainda que precisam evoluir naquela Casa, tivamente impede o recebimento da verba. Eu acho
para onde temos mandado representantes nossos que a obra não tem culpa.
da melhor qualidade, como.é, o caso de V. Exll

, do É preciso examinar as condições, óu seja, a
Senador Iran Saraiva e agora, 1'nais recentemente, concorrência, as empresas, para corrigir, e não sa-
do nosso querido e ilustre corrlpanheiro Adylson crificar a obra. Com esta visão, o 'Tribunal faz as re-
Motta. comendações, o órgão as cumpre, faz as devidas

Na sua argüição, no plenáriD, eu também con- correçoes, e o problema será definido. Como o tem-
tei esta história. po não permitia, agora vamos terminar essas audito-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) rias, para dar à Comissão uma informação absoluta-
- Muito obrigado a V. Exll Eu imagino que nós va- mente exata. E V. Exll as terá, para informar à Co-
mas processá-los por exercíéio ilegal da profissão. missão de Orçamento. Em breve elas estarão che-
(Risos.) gando, já estão sendo remetidas à Comissão paula-

Tem a palavra o ilustre Ministro. tinamente, e tão logo terminem serão completadas
O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - Gos- as dezoito obras.

taria de informar ao Deputado.Márcio Reinaldo Mo- Com referência à CPMF, a informação é muito
reira que, quanto ao problema do Orçamento, tive a importante para o Congresso Nacional. Sob minha
mesma preocupação que S.Exa. O Tribunal tem supervisão, foi realizada uma auditoria na CPMF le-
esta virtude: é uma Casa eminentemente técnica. vando-se em conta dois aspectos. Primeiro, para
Tem um corpo técnico, talvez o principal do País, to- examinar se a CPMF tinha sido utilizada efetivamen-
dos são concursados e inteiramente independentes. te na saúde - a denúncia é que tal contribuição era
Dizem até que são xiitas. E eu até gosto muito disso, utilizada em tudo, menos na saúde. Segundo, toma-
porque acho que essa é a função de um funcionário mos quatro bancos como exemplo e fizemos uma
do controle externo. Ele tem que ser efetivamente amostragem - Banco de Brasília, Bradesco, Banco
preocupado e tem que cumprir as suas funções do Brasil e um outro banco -, ou seja, um banco ofi-
como são, e não podem ser frouxos, moles. Eles cial de porte, um banco privado de porte, um banco
têm de ser efetivamente duros no cumprimento do estadual, o Banco de Brasília, e um outro órgão
dever. Mas o Tribunal tem essa sabedoria. Tem qualquer, para saber se eles estavam processando
esse grande elenco de funcionários da mais alta ca- efetivamente todo o recebimento da CPMF, se esse
tegoria e independência - porque a lei lhes garante - dinheiro estava sendo remetido para o Tesouro e se
e tem uma cúpula de Ministros que examina poste- o Tesouro estava remetendo esse dinheiro para o
riormente os projetos quando chegam a eles. Ministério da Saúde.

Com referência ao problema do veto no Orça- Com referência ao problema do emprego da
menta, isso foi fruto daquele exame sobre o qual fa- CPMF, a conclusão da auditoria, após exaustivo tra-
lei com V. ExII Posteriormente eu recebi, por ser o balho, é a de que, efetivamente, o Governo utilizou a
Ministro, algumas representações de Estados preo- CPMF na saúde. Todo o valor da CPMF arrecadado
cupadas com a lei que V. Exas aprovaram. Eles dis- foi empregado na saúde. Não sei nem por que o Go-
seram que as obras iam parar, que aquilo era um vemo não utiliza essas informações técnicas apre-
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do Tribunal é tão é o prejuízo que o banco tem para cobrar essa con~

tribuição, se é uma compensação, se há um acordo
entre o Executivo e o banco para que haja aquele
prazo. Nos não apenamos imediatamente, mas faze
mos determinações no sentido de que se demonstre
a necessidade de que o banco tenha efetivamente
nove dias. Porque são tantos dias após os dias
úteis, mas, fazendo~se uma média, o Tribunal che
gou à conclusão de que são nove dias. O Tribunal
achou que o prazo é excessivo, está ouvindo as par
tes interessadas e responsáveis, para que informem
por que é preciso esse prazo, porque não sabemos
se teénicamente é necessário esse prazo. O Tribu
nal não tem como avaliar isso. Mediante informaçõ
es é que saberemos efetivamente, mas o Tribunal já
tomou as providências para atender às preocupaçõ
es de V. EXª, que são muito importantes no contexto
nacional.

Quanto às obras inacabadas, questionadas
pelo Deputado Gilmar Machado, é importante que se
diga que há centenas de processos. Há uma primei
ra decisão, e depois cada processo vai sendo exami
nado e remetido para o Congresso Nacional. De seis
em seis meses, todos os processos examinados na
queles estados, naqueles municípios, são remetidos
para o Senado Federal, em obediência à determina
ção a que o próprio Tribunal se obrigou.

Com referência ao Tribunal condensar .em um
informativo essas informações, para que V. Ex!! as
tenha, não vejo muita possibilidade, porque esse in~

formativo vai ser contemporâneo. Terá V. Ex" infor~

mação sobre aquilo que se passou no Tribunal na
quela semana. De citação para cima - citação, de
terminação, decisão, fiscalização, auditoria -, vamos
informar ao Congresso Nacional, semanalmente. Na
terça-feira, o Parlamentar vai receber, no seu gabi
nete, esse informativo.

Então, como ele é contemporâneo, e esse pro
blema a que V. Ex" se refere já tem dois anos, dificil
mente poderemos fazê-lo. Mas poderá obter as in
formaçõés no Congresso, se V. Exª, nesta COl'Dissão
a que pertence, fizer uma solicitação, e o Ministro
Delfim Netto a encaminhar ao Tribunal de Contas.
Tenho certeza de que V. Ex!!, assim procedendo,
conseguirá recebê-Ias imediatamente.

Com referência ao Fundef, o Tribunal já estu
dou o problema, já baixou uma resolução, a Portaria
nQ 21, para acompanhar todos os processos, todo o
procedimento, todo o processamento do Fundef. Ou
seja, o Tribunal está acompanhando esse fundo, e
posso informar a V. Ex" que os repasses, por parte
da União, para estados e municípios, estão se dan-

sentadas. O desconhecimento
grande a esse ponto.

Constatamos também que os bancos utilizam
por nove dias o cfinneTro era CPMF - nove dias com o
dinheiro da CPMF. Não havia fiscalização da Recei~

ta na arrecadação da CPMF. Mas concluímos que
estava sendo, dentro da possibilidade em que o Tri~

bunal conseguiu detectar, feito normalmente, com
exceção de alguns problemas. Por exemplo, a de
núncia feita sobre aquelas cinco grandes empresas
que estavam sonegando a CPMF. Já havíamos de
tectado aquele fato, mas aí veio um grande proble~

ma. E, aí, eu queria consultar os Srs. Parlamentares.
Há um projeto, aprovado pelo Senado Federal e que
está na Câmara dos Deputados, que transfere ao
Tribunal de Contas da União o direito de não se es~

barrar no sigilo bancário, porque sistematicamente,
quando chega em todos esses pontos, em um pro
blema como esse, em uma denúncia como essa, e o
Tribunal está fazendo uma auditoria, aí vem o famo
so sigilo bancário: "Ah, nós não podemos dar; aqui
não pode olhar; aqui há interesses; o art. 52 da
Constituição; são dados", e nós ficamos impotentes,
porque temos que,nos limitar a pesquisas paralelas,
sem poder entrar no âmago da questão.

Com referência a esse ponto, não podemos
nos aprofundar mais, porque o sigilo bancário foi ar~

güido, e o Tribunal não pode aprofundar. Informo a
V. Ex!! que há um projeto, relatado pelo Senador Vil
son Kleinubing, já aprovado pelo Senado e enviado
à Câmara, que estende ao Tribunal de Contas da
União o poder de não respeitar o sigilo bancário,
quando for argüido. É fundamental a sua aprovação.

Fizemos determinações, então, à Receita, para
que ela passasse a fiscalizar o recolhimento da
CPMF nos bancos. Ela informou que não havia fun
cionários suficientes naquela quadra, mas que esta
va baixando as portarias necessárias para a efetiva
ção dessa fiscalização, comunicando isso posterior
mente ao Tribunal. Acho que essa fiscalização agora
já está sendo feita. É o que disse antes: o Tribunal
não funciona com determinações condenatórias ape
nas. São determinações e recomendações obedeci
das diariamente, evitando prejuízos imensos ao Erá
rio. Então, as providências já foram tomadas, a audi
toria já foi feita, a recomendação já foi realizada, e a
Receita já está fiscalizando hoje.

Com referência a esse prazo de permanência
do dinheiro nos bancos, para que seja transferido ao
Tesouro, temos a preocupação de não ficar também
o Tribunal sem ter um conhecimento exato da reali
dade, ou seja, de quantos dias são n!9cessários, qual
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do religiosamente em dia. Assim como o Tribunal
está fazendo o acompanhamento do Fundo de Parti
cipação dos Estados e Municipios,oos mesmos mol
des o Tribunal está fazendo o acompanhamento do
Fundef, interessado e preocupado com isso. Segun
do informação de um assessor responsável por essa
área, posso informar que esses repasses estão sen
do feitos normalmente pelo Governo para municípios
e estados. Mas, se V. Ex<" desejar qualquer outra in
formação, poderá obtê-la pomeio da sua Comissão.
Nós daremos as informações. Qualquer reclamação,
qualquer queixa, qualquer denúncia, o Tribunal, ime
diatamente, ou tomará as providências, ou respon
derá a V. Exll Só que V. Ex!! terá que fazer aprovar
na sua Comissão o pleito que desejar fazer ao Tribu
nal de Contas da União, como manda a Con.stitui
ção, para evitar influência política naquele c;)fgão. Ou
seja, que o Tribunal fique atendendo a uns, e não a
outros; fique mandando fazer aquilo que o Deputado
João Alves... (Risos.)

(Apartes paralelos. Ininteligíveis.)

O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO 
...João Almeida.

(Não identificado) - Tanto falou... Está ven
do? (Risos.)

(Apartes paralelos. Ininteligíveis.)

O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - Eu
vou explicar por quê. É 'porque ele chama João de
Almeida Alves. Então, na verdade, pode-se chamá
lo de João Alves ou João Almeida. Todos nós o co
nhecemos por João Almeida, mas, por brincadeira...

(Apartes paralelos. Ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - (Início
fora do microfone. Inaudível.) '" aprender meu
nome. Eu sou Almeida, verdadeiro. Ele é que é Al
ves de Almeida. (Risos.)

O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - Ah,
é isso mesmo. Ele é que é Alves de Almeida. (Ri
sos.) Em decorrência dessa confusão, nós brincáva
mos muito com o Deputado João Almeida, porque S.
Ex<" é da Bahia e tem essa semelhança no nome
com o Deputado João Alves. Então, brincávamos
muito com o Deputado João Almeida, na intimidade
que ele permitia aos seus colegas, e, em decorrên
cia disso, houve esse ato falho, mas sem nenhuma
maldade, sem nenhum interesse em misturar, até
porque são personalidades muito distintas, inclusive
na idade.

Então, como eu ia dizendo, o João me fez...

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Permi
te-me V. Exll um aparte, Sr. Ministro?

O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - Te
nho a impressão de que está explicado, que está
bem. V.- 6x'4eve problemas...

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - O pro
blema é que os municípios é que estão dizendo que
não estão recebendo. Mas, se V. Ex!! está informan
do aqui, vamos ter que checar junto aos estados,
para que possamos...

O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - V.
Ex" pode dar essa informação, nobre Deputado. Se
houver alguma discordância, V. Exª entra em conta
to com o Tribunal.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Esta
mos tendo as informações. Eu só queria ter essa
certeza porque os municípios estavam reclamando
de que não estão recebendo. Como o dinheiro passa
pelo Estado, alguma coisa deve estar acontecendo,
e vamos verificar isso.

O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - São
estados e municípios. A distribuição é feita para es
tados e municípios. De toda maneira, se isso está
acontecendo, o Tribunal está acompanhando, mas
V. Ex" pode conferir e, caso haja algum problema, o
Tribunal é a casa de V.Exas., até porque nós repre
sentamos V.Exas.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Obriga-
do.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELlNO
Nobre Ministro, permite-me V. EXª um aparte?

O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - Pois
não. Se o Regimento o permite. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO 
Apenas para fazer um registro, em função da res
posta de V. Exª ao nobre Deputado João Almeida.
Eu gostaria de dizer que, em função do comentário
também feito pelo atual Ministro, que nós tivemos a
honra de mandar para o TCU, eu me considero um
pouco arrependido de ter ajudado a mandá-lo para
aquele órgão, porque nós estamos nos privando da
convivência e da amizade de S. Exª, de estar diaria
mente aqui conosco, como também por S. Exª estar
desempenhando a função e até se esquecendo do
nome dos seus ex-colegas. (Risos.)

Portanto, fica aqui a minha homenagem ao
meu querido amigo Humberto Souto. Pedi este apar
te porque vou ter que me retirar.

Muito obrigado.
O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - No

bre Deputado João Almeida, V. Ex" sabe que a nos
sa amizade e aquilo que aprendemos juntos nesta
Casa vão continuar nas nossas vidas, na certeza de



O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - Mas
é um problema técnico. Aparentemente, se não
olharmos o outro lado, V. EX- tem inteira razão. Ago
ra, vamos olhar o outro lado, vamos ver efetivamen
te quais as razões existentes para que esse pro
cesso demore tanto. De qualquer maneira, acho
que V. Exll tem razão, o problema tem que ter uma
solução, e garanto a V. Exl que terá. Vou levar ao
Plenário do Tribunal sua reclamação, feita em públi
co nesta Comissão, com a nossa presença. O pro
cesso não é meu, e não tenho condições de informá-
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que a admiração e o respeito que temos é recíproco. lo. Mas terei todo o prazer de ajudar V. EX- na busca
V. EX- é que é, efetivamente, um grande Parlamen- de solução para o caso.
tar e um grande Tribuno. O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Minis-

(Não identificado) - V. ExB é que me ensinou. tro Humberto Souto, contei um causo, V. ExB se
O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - prendeu a ele e não falou do mais. Minha fala não se

Muito obrigado a V. ExB restringiu a isso. Além de destacar o papel importan-
Com referência à resposta ao Deputado João te, o espaço todo que temos, dei uma sugestão con-

Almeida, S. Exll se limitou a fazer a queixa de um creta. Gostaria que V. ExB, ao menos, registrasse.
problema de que tem conhecimento pessoal. Eu co- O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO -

Peço perdão a V. Ex·
nheço a vida diária de parlamentar, e é isso mesmo. O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA _ V. Ex.
Nós temos que trazer para o debate aquilo que co-
nhecemos da nossa região e que acaba se transfor- nãp reg~trou.
mando num fato nacional. Quero lamentar, Deputa- .0, SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO -
do João Almeida, que essas coisas aconteçam. Ago- Peço pérdão a V. ExB Quer que eu repita?
ra, queria pedir a compreensão de V. ExB Sendo um O' SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Não

• I

processo político - e V. Ex· vê que aí há um proces- precisa.
so político -, no momento em que V. Ex. pune um O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - Gos-
agente, esse agente tem direito de defesa, e ele, en- tei muito da sugestão de V. ExB só que, na minha vi-
tão, apela. Também acho que pode haver muitos são, a''CIenúncia que V. Exll fez é tão grave, que ela
momentos em que o Tribunal peca, em decorrência me absorveu. Acho que a outra é uma sugestão em
da morosidade, em permitir um maior debate, um que V.· Exll está contribuindo com o País, com o Tri-
maior direito de defesa. Mas V. ExB há de convir bunal. Levarei sua sugestão, para que o Tribunal co-
que, se não houvesse i~so, milhares de injustiças munique aos Srs. Parlamentares a possibilidade - aí,
seriam cometidas. Então, não sei o que é preferível. temos' que fazer algum entendimento; poderíamos
Se, em nome de algumas morosidades, o Tribunal fazê-lo por meio do Deputado Delfim Netto, ou da
ser criticado, ou se, não existindo morosidade, uma Comiss~o, se S. Exl endossar a idéia - de marcar-
gama infinita de injustiças serem cometidas diaria- mos uni curso rápido, de um, dois ou três dias, que
mente, porque a pessoa ficaria sem direito de defe- será ministrado no auditório do Tribunal ou na funda-
sa. Mas acho que V. ExB não deve acomodar-se, ção, .na nossa entidade de pesquisa e de estudos,
deve continuar brigando e denunciando seu proble- para que cada um desses assessores recebam ins-
ma, deve comunicar-se com o Tribunal e com a Co- truções sobre o funcionamento do Tribunal e da po-
missão, no sentido de que o Tribunal efetivamente tencialidade de' cada Parlamentar de utilizá-lo no
se manifeste sobre o que V. Exll está-se queixando. exercício do seu mandato. Tenha V. Exll toda a cer-
Prometo a V. ExB - é o que posso fazer - que levarei teza de que em nenhum momento me esqueci da
o problema levantado aqui hoje, que reputo efetiva- sua sugestão. Já tinha determinado a um assessor
mente, sem conhecê-lo, sei apenas por informação que esteve comigo que a anotasse, porque gostei da
de V. Exll. idéia. Se tivesse tido o privilégio de ter essa iniciati-

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA _ V. Exll va, essa lembrança, já teria feito algo. Posso garan-
tir, como Vice-Presidente e em nome do Presidente

me conhece muito bem. Sabe que sou incapaz de do TCU, que não haverá problema algum em mon-
uma leviandade. tarmos esse curso. Se a Comissão quiser endossar

ou assumir a idéia de V. ExB, neste momento pode
mos começar os entendimentos, para que o Tribunal
ou à Comissão peçam a todos os Srs. Parlamenta
res que.indiquem um assessor e marquemos uma
data para a realização do curso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
- Muito obrigado a V. EX-. Acho a idéia interessante.
Vamos realmente desenvolvê-Ia.

Antes de passar para o próximo bloco, peço a
V. Exas que restrinjam o tempo das argüições, para
que possamos dar oportunidade a todos os compa-



rêz.
O SR. DEPUTADO AVRTON XERÊZ -Sr. Mi

nistrO Humberto Souto, quero parabenizá-lo pelo vi
gor de sua exposição, pela forma bastante aprofun
dada e técnica com que defendeu os princípios que
norteiam a ação do Tribunal de Contas da União,
mas queria pedir a V. Exll que, por um minuto se7
quer, se abstraísse da sua atribuição, se abstivesse

. da-visão especificamente técnica do assunto e se si
- tuasse como um puro e simples cidadão da Repúbli

ca Federj;ltiva do Brasil.

Então, pergunto a V. Exª se não é o caso de o
Tribunal de Contas da União dar um parecer sobre
isso, porque o Governador Itamar Franco diz - e está
no contrato - que se a economia de Minas Gerais
não crescesse até aproximadamente 10% ou 12%,
esse contrato tinha que ser revisto. E a economia de
Minas Gerais, no último ano, encolheu 12,5%. É evi
dente que o contrato tem que ser revisto, mas a
equipe econômica do Governo simplesmente se'
nega a ouvir os apelos do Governador e do povo mi
neiro, que hoje já começa a se sentir encurralado, à
medida que todas as verbas federais destinadas à
Minas Gerais estão sendo bloqueadas. Não é o caso
de o Tribunal de Contas do Estado -dar um parecer
sobre isso? Esse contrato, firmado pelo ex-Governa
dor Eduardo Azeredo, é lesivo aos interesses de Mi
nas Gerais, levou o Governo do Estado à bancarro
ta, acabou com suas finanças, entregou não só ao
Governo Federal, mas ao FMI, às organizações in
ternacionais, vendeu nossas empresas mais impor
tantes e financiou empresas estrangeiras na compra
da Cemig, por exemplo. Seiscentos milhões de reais
fora,m financiados para uma empresa estrangeira.
Tudo isso está aqui. Infelizmente, temos simples
mente de aceitar essas imposições do Governo Fe
deral.

De que maneira o Tribunal de Contas pode nos
ajudar a interpretar que esse contrato é lesivo aos
interesses do povo de Minas Gerais?

" . _ O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
...,. Obrigado a V. Ex!!.

Com a palavra o ilustre Deputado Ayrton Xe-
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nheiros de fazerem suas perguntas. O próximo bloco Hoje, pela manhã, conversando com o nosso
inclui os ilustres Deputados Hélio Costa, Ayrton Xe- Governador Itamar Franco, dizia a ele dos entendi-
rêz e Simão Sessim, nesta ordem. mentos que estamos tentando fazer, por meio da

Tem a palavra o Deputado Hélio Costa. bancada mineira do nosso partido, para fazer com
O SR. DEPUTADO HÉLIO COSTA - Em pri- que o Presidente da República ceda em alguma par-

meiro lugar, Ministro Humberto Souto, é um prazer te, em relação a Minas Gerais, nesse contrato, que é
revê-lo, depois de quase quatro anos. Muito embora lesivo aos interesses do nosso Estado. Não tem
V. Exll tenha dito que está trabalhando demais e ga- uma cláusula aqui que seja benéfica para Minas Ge-
nhando muito pouco, vejo que está muito bem cora- rais.
do, disposto e até rejuvenescido. Então, o Tribunal
deve estar fazendo bem a'V. Exll

O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - Mui
to obrigado. É porque gosto do trabalho.

O SR. DEPUTADO HÉLIO COSTA - Sr. Presi
dente, gostaria de sugerir que a palestra do ilustre
Ministro Humberto Souto seja transcrita e que nós,
Deputados, tivéssemos acesso a ela, para acompa
nhar detalhadamente as importantes e preciosas in
formações que S. Exll passou para todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
- Mais do que isso, ilustre Deputado, a palestra foi
inteiramente gravada. V. Exll receberá inclusive um
videoteipe, para ter a própria presença do nosso Mi
nistro.

O SR. DEPUTADO HÉLIO COSTA - Melhor
ainda.

Sr. Ministro Humberto Souto, pergunto a V. Exll

se temos condição de apresentar um problema im
portante para o nosso Tribunal de Contas. Tenho em
mãos o Contrato n2 004, de 1998, firmado entre a
União e o Estado de Minas Gerais, tendo como
agente o Banco do Brasil e o Banco do Estado de
Minas Gerais. Trata-se de um contrato lesivo aos in
teresses do Estado de Minas Gerais, um contrato
que obrigou o Governo de Minas a vender uma insti
tuição secular como o Banco de Crédito Real, uni
contrato que obrigou, por seus termos, a venda.do
Bemge, importante banco do Estado de Minas Ge
rais. Mais do que isso: obrigou a venda .da Ceasa,
apoderou-se dos créditos securitizados, debêntures
da Siderbrás, títulos do Estado de Minas Gerais e
praticamente levou o Estado a uma bancarrota finan
ceira. Esse contrato, firmado para renegociação da
dívida do Estado de Minas Gerais, é tão leonino, tão
contra Minas Gerais, que na cláusula 13ll diz o se
guinte: "A União poderá, a seue,çclusivo critério,
compensar seus créditos decorrentes deste,contrato
com eventuais créditos do Estado contra- a" "União
existentes em 31 de março de 1996". Quer dize.t, A
União pode, inclusive, apoderar-se, quando e como •
quiser, dos dinheiros de Minas Gerais, como está fa
zendo.
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Vou encaminhar-lhe a questão que ora passo a
apresentar. O Tribunal de Contas, pelo que V. Ex~

nos mostrou, foi uma inspiração do grande Rui Bar
bosa e teve alçada sua posição na Constituição re
publicana de 1891. De lá para cá, exerceu funções
e, no período mais duro da nossa vida política, a di
tadura militar, com a Constituição de 1967, teve suas
atribuições reforçadas, provavelmente porque o Es
tado brasileiro também se reforçou extraordinaria
mente. Substituímos a ação da incipiente iniciativa
privada, e os tentáculos do Poder Público se alastra
ram por todos os recantos da nossa economia.

A Constituição de 1988, a Constituição cidadã,
destina toda uma sessão à fiscalização financeira.
Porém, o que ,se lê nos arts. 71 e seguintes é uma
ode ao Tribunal de Contas da União. Ou seja, sob o
epíteto "fiscalização finançe.ira e controle", páginas,
artigos e parágrafos são deptlriãdos à ação do Tribu
nal de Contas da União, sua composição etc.

Tenho comigo um velho ensinamento jurídico
que diz: o acessório segue o priflcipal, accessorium
cedat principali. E vejo, Deputado ainda recente na
Casa, como alguém que ainda não possui a expe
riência que V. Exª hauriu aqui, depois de anos e
anos de trabalho, que, ao ql:le me parece - e talvez
pareça ao cidadão que sequer conheça a existência
de um Tribunal de Contas da União -, a criatura co
meçou a exceder o criador. A'começar provavelmen
te pelo título que seus integrantes dispõem. Se são
Ministros, nove Ministros - não tenho nenhum com
plexo de inferioridade com relação a isso, mas me
parece que o fausto deste título afasta o Tribunal de
sua função de assessor e colaborador daquele que
deveria ser o Poder mais legítimo e vigoroso de uma
democracia: o Leg,islativo.

Conheço casos também das faustosas instala
ções físicas de alguns tribunais, porque eles tam
bém, neste nosso regime federativo, acabaram se
multiplicando pelos estados. Os Ministros do Tribu
nal de Contas - e isso absolutamente também não
me acomete nenhum sentimento menor...

O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - Es
teja V. Exª absolutamente à vontade, porque sou
egresso desta Casa. V. Ex!! terá resposta pessoal
não pessoal, mas sempre uma resposta técnica so
bre as observações que está fazendo. Não precisa
preocupar-se em que eu me sinto agredido ou ofen
dido. Fique absolutamente à vontade, para que seu
colega, ou ex-colega, possa responder sobre a visão
que tem do Tribunal hoje, e o que é o Tribunal de
Contas no mundo. Estou preparado para isso.

O SR. DEPUTADO AYRTON XERÊZ - Minis'
tro, é um privilégio poder dirigir indagação a alguém
que, como homem público e Deputado, já passou
por todas as etapas da vida que cada um de'nós,
Parlamentares, experimentou. Se tivesse dirigindo
esta pergunta a um tecnocrata, é claro que estaria
muito mais preocupado.

Veja V. EXª que, no curso da minha indagação,
disse que alguns Tribunais de Contas Estaduais
também fizeram proliferar sua ação administrativa,
multiplicando funções, cargos e inclusive salários. A
indagação que gostaria de fazer a V. Exª, na medida
em que pedi que abstraísse de sua elevada função
de julgador, de alguém que está controlando as fi
nanças públicas, algo que é tão importante para o
País, é a seguinte: será que não estamos ainda
diante de uma estrutura divorciada do Parlamento,
do Congresso Nacional, até porque V. EXª nos con
vida agora para um contato mais estreito por meio
de palestras, reuniões, cursos até, para que saiba
mos a extensão do trabalho que desenvolve o Tribu
nal de Contas da União? Vis-à-vis, o que a Consti
tuição Federal inscreveu em suas páginas, as Cons
tituições Estaduais o mesmo fizeram.

Ouço e leio denúncias já nos jornais hoje. E
quero dizer a V. EXª que sou um Deputado do
PSDB, do Rio de Janeiro. Não venho aqui motivado
a fazer "denuncismos" e outras coisas mais. Mas
como cidadão, como alguém que sente hoje nas
ruas a tristeza do povo pela dificuldade econômica,
financeira e salarial, pergunto - e peço a elevada
apreciação de V. Exª -: será que não estamos dian
te de uma criatura que hoje está maior do que o cria
dor?

Esta é a minha participação.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)

- Passo a palavra agora ao Deputado Simão Ses
sim.

O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Sr. Pre
sidente, Deputado Delfim Netto, quero mais uma
vez, como fiz na reunião passada, parabenizar V.
EXª pela iniciativa brilhante que teve em trazer a esta
nossa segunda reunião um membro do Tribunal de
Contas da União.

Esta seqüência de audiências com o BNDES,
com o Banco do Brasil e hoje com o Tribunal de
Contas da União, além de pertinente, é bastante es
clarecedora e vai dar frutos. Por isso, Deputado Del
fim Netto, continue a peregrinação por essas audiên
cias, pois a Comissão precisa ouvir primeiro para de
pois começar a trabalhar mais objetivamente.
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o fato mais importante nesta audiência de hoje
!-~ª-_o_.Trjl1unaL.de-Comas--ea-Unfão---está-repre-;-
sentado nesta Casa, a convite do Presidente Delfim
Netto, por um hOl"[lem que me deixa muito emocio
nado e, acredito, que também a muitos que convive
ram com ele. Emociona-me vê-lo ainda brilhante, de
pois de ter passado por esta Casa e deixado um re
gistro de saudosismo e nostalgia. Quem não se lem
bra de Humberto Souto nesta Casa, não na mídia,
mas na nossa convivência interna? De Humberto
Souto, colega de partido, fiel, devotado, que não ad
mitia nunca que seu partido estivesse abaixo em
qualquer discussão e se elevava, se exaltava? De
Humberto Souto dos almoços? Não há quem esque
ça do restaurante da Câmara dos Deputados, onde
acontecia nosso almoço conjunto, organizado por S.
Exl! De Humberto Souto nas viagens que a Câmara
fazia, de Humberto Souto chefe de família, exemplo
brilhante, de Humberto Souto, líder. Aprendi com
Humberto Souto muita coisa, Levei puxão de orelha
pelo voto que dei contra o Governo ou contra a Lide
rança, mas em seguida veio o ensinamento. Este é o
Humberto Souto que vemos agora, eu, o Deputado
Leur Lomanto, Ó Deputado Lael Varella, e tantos ou
tros que com ele conviveram. E tfJnho certeza de
que foi um dos Parlamentares mais 'sérios que pa~,~

saram por esta Casa.
E S. Exl! nos revela que lá no TCU faz exata~

mente o que fazia aqui. Ou melhor, como diz o João
de Almeida, S. ExA ainda não deixou de ser Deputa
do, pois falou várias vezes "nós, Parlamentares". S.
Ex!! quer que se aprove o projeto. Acompanha esse
projeto, sabe tudo o que acontece na Câmara dos
Deputados. É como o Ministro Paulo Afonso, que
também ainda sabe tudo sobre a Câmara. São pes
soas que vestiram a camisa desta Casa e defendem
o Legislativo.

Por isso quero dizer a meu colega de bancada
do Rio, Deputado Ayrton Xerêz, que tentou com mui
ta categoria expor seu ponto de vista a respeito do
Tribunal de Contas da União, que Humberto Souto,
tenho certeza, vai ser um excelente colaborador do
Legislativo, porque sabe interpretar a posição do
criador e da criatura.

Estas, Sr. Presidente, Sr. Ministro, seriam as mi
nhas palavras e por isso me inscrevi. O Sr. Ministro fez
uma brilhante exposição, chegando a dar detalhes per
tinentes. Expôs, aqui, no início de Legislatura, para
muitos que estão chegando a esta Casa, o que é o Tri
bunal de Contas da União, como ele trabalha, sua es
trutura, sua forma, como foi feita a sua modernização.
Isso foi importantíssimo até para nós que acompanha-

mos o Tribunal há seis mandatos. Sua_exposição foi
-âiâática e teve ilustrações brilhantes.

Por isso, Ministro Humberto Souto, quero ex
travasar minha emoção. Quero dar-lhe um abraço e
dizer que quero muito bem a V. Exl! e a toda a sua
família, pois muito ensinou-me nesta Casa. Ensinou
me seriedade, perseverança e o que é competência
do Parlamentar.

Deixarei, então, duas perguntas para não fazer
aqui apenas uma saudação. Seria bom que V. Ex!!
P4desse encaixar as respostas dentro de sua pales
tra. A primeira pergunta é sobre a função da Ciset
nos órgãos abordados e por que não se chega a um
projeto de verticalização do controle interno até os
Municípios, que não estão preparados para acompa
nhar as exigências do Tribunal? Não sei institucio
nalmente como se processa aquele exame prévio
par? chegar ao Tribunal. Por que a Ciset pode pedir
tomada de contas ao Tribunal? Eu queria mais algu
ma informação sobre esses detalhes.

Uma outra coisa: há 15 dias aprovamos um .
projeto - aliás, de minha autoria -, apensado a um
projeto do Deputado Alexandre Cardoso, que cria o
ISS sobre a cobrança de pedágio na lista de servi
ços constitucionais, gerando renda para os Municí
pios. E o que acontecia é que surgiram as conces
sionárias; e os Municípios que estão à margem das
rodovias nada recebiam. Aprovamos o projeto, cria
mos o serviço, a distribuição foi formalizada, o proje
to está no Senado Federal para ser aprovado, mas
houve uma grande discussão e a demora se deu por
um cláusula incluída pelo Relator, Deputado Max
Rosenmann, ao que foi cobrado anteriormente, já
que a concessão se deu há 3 anos. Então, pergunto
a V. Ex!! se isso seria uma consulta que esta Comis
são, por requerimento, faria ao TCU. Até hoje não se
chegou a uma conclusão.

Na planilha da tarifa dos pedágios, desde que
foi inipi?da a cobrança pelas concessionárias, estava
embutido o ISS. Então, as empresas o cobraram
porque ele existia e o DNER o considerava como um
dos itens da planilha. Quer dizer: todos que pagaram
pedágio pagaram ISS. Só que, por não ter sido res
peitado os princípios da anterioridade e da anualida
de, o valor não foi entregue aos municípios. E hoje
não se sabe o que fazer com esse dinheiro. Não foi
para o Tesouro, não foi para o Município e não se
sabe o que vai acontecer com esse dinheiro cobrado
até hoje.

A Liderança do Governo resolveu retirar esse
artigo para que, posteriormente, se iniciasse uma
discussão. Como V. Exl! foi meu professor, aproveito
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a oportunida~e de sua. -passagem por esta -Casa V. Ex" poderia -expor o problema ao Congres-
para -ver se é possível o TCU examinar como fica so Nacional e este dirigir-se-ia ao Tribunal de Contas
isso. Esse dinheiro vai para o Tesouro, vai para o da União solicitando informações. Então, verificar-
DNER, vai para o Município, vai para onde? Ele está se-ia se o Tribunal de Contas pode fazer uma reco-
hoje entregue às concessionárias. mendação. Não tenho a informação exata, porque

Gostaria aind~ de ouvir de V. EXª conceitos foge à competência do Tribunal o exame do contrato
mais modernos como a auditoria de resultados. Que- entre o Governo e o Estado de Minas Gerais. Esse
ria que V. Ex" também me explicasse como essa no- problema está muito mais afeito ao Senado Federal,
vidade chegará aos tribunais dos Estados para que que é quem examina esses contratos entre as Uni-
tenhamos os programas dos estados examinados da dades da Federação e o Governo e assim por dian-
mesmo forma. E se há possibilidade de intercâmbio te, mas o Tribunal está sempre aberto para receber
entre os Tribunais de Contas dos Estados e o Tribu- qualquer solicitação feita por um Parlamentar.
nal de Contas da União para uma modernização O Deputado Ayrton Xerêz fez uma indagação
conjunta. profunda sobre a análise do Tribunal. Confesso que

Quero reafirmar que esta é uma mai1tiã alegre quando fazia parte do Congresso Nacional - acredi-
por poder rever Humberto Souto, nosso mestre e to que isso se dá com 90% dos Parlamentares - não
amigo. tinha a preocupação de entender o que o Tribunal

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) poderia fazer, o que ele representava e assim por
- Muito obrigado. diante. Vejo que V. Ex" já chegou à Casa com uma

Antes de prosseguir, gostaria de saudar o De- preocupação maior.
putado José Carlos Aleluia, ilustre Presidente da Co- Em relação especificamente ao referencial do
missão de Constituição e Justiça e de Redação, que Tribunal de Contas, não vejo muita razão na obser-
muito nos honra com sua presença, e de dizer que vação de V. ExIJ, porque o País não pqde prescindir
nos associamos ao Deputado Simão Sessim pelas do controle, e V. Ex" concorda comigo,. Alguém tem
palavras elogiosas ao caro Ministro Humberto Souto. de fazer esse controle. Ele é imprescindível. O Con-

Peço aos companheiros que façam um esforço gresso Nacional, que detém esse poder constitucio-
extraordinário de síntese para que todos possam, na nal, o faz através de outro órgão, que o representa.
verdade, ter a oportunidade de argüir o Ministro Na verdade, eu e V. Ex!! sabemos - eu porque pas-
Humberto Souto. sei seis mandatos nesta Casa, depois de vir da Câ-

Tem V. Ex" a palavra, Sr. Ministro. mara de Vereadores e da Assembléia de Minas Ge-
O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - De- rais -, que em decorrência de suas funções políti-

putado Hélio Costa na verdade não tenho uma infor- cas, das suas injunções, o Congresso Nacional tem
mação exata para dar a V. Ex" sobre a competência com~etência, tem c~pa~idade~ ma~ não exerce ~ss~
do Tribunal para examinar o contrato, até porque funçao., N~ mundo inteiro, nao ha como prescindir
não tenho conhecimento da sua totalidade, da sua desse orgao.
complexidade. Mas V. Ex" poderia dirigir ao TCU, No Brasil, essa instituição foi inspirada, como
por intermédio desta Comissão, uma consulta ou V. Ex" bem sabe, no século passado, em Rui Barbo-
uma denúncia. sa, que imaginou que era preciso ter um órgão inde-

Fico muito preocupado porque, na verdade, pendente, capaz tecnicamente, que representasse o
pela Constituição Federal, somente o Congresso Na- Congresso Nacional e que tivesse independência do
cional pode examinar o contrato. O TCU examina Poder Judici~rio, para que pudesse exercera função
apenas o contrato. A partir daí, o Tribunal é obrigado de controle. E claro que o Tribunal passou por mui-
a comunicar ao Congresso Nacional para desconsti- tas fases e não tenho o direito de opinar se foram
tuir o contrato. Se o Congresso, após 30 dias não o boas ou ruins. Obtive informações sobre o Tribunal
fizer, aí sim, e só a partir daí, o Tribunal adquire a depois que cheguei lá.
competência para desconstituir o contrato. No caso, Conheço as críticas que se fazem ao Tribunal.
o contrato já existe. Louvo V. Ex!! pela preocupação Lembro-me de que quando eu estava aqui dizia-se
com o nosso Estado, o que, acho, deve ser respeita- que o Tribunal era usado para aposentar políticos.
do por todos. Pode existir diversas posições políti- Essa era a conversa que havia entre os Deputados.
cas, uns contra e outros a favor, mas acho que V. Usava-se para alocar se um político de prestígio se
Ex" está batalhando no sentido impessoal, não políti- aposentava, ou o Presidente da República, precisan-
co-partidário com referência a esse problema. do daquele lugar, pedia a ele q~e se aposentasse
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para colocar outro. Ao longo da história, o Tribunal viço, de comprometimento e de resultados sobre o
de Contas da União passou por muitas fases, assim que está sendo feito. É isso que estou fazendo, nes-
como passaram todas as instituições. No entanto, ta Casa, hoje.
posso informar a V. Exl sobre como funciona hoje, Estou aqui profundamente honrado e agrade-
depois da Constituição de 1988. cido à Comissão e ao Deputado Delfim Netto, que

Tem-se um outro Tribunal, vocacionado com o me deram a oportunidade de discutir este assunto.
Congresso Nacional, consciente das responsabilida- Estou aberto a discussões. Gostaria que todas as
des do Congresso Nacional. Um Ministro tem de pessoas trouxessem preocupações como a de V.
passar no mínimo cinco anos no Tribunal de Contas. ExA, para eu ter oportunidade de discuti-Ias.
Quem o escolhe não é o Executivo para fiscalizar a Não sinto que o que afasta o Tribunal da po-
si próprio, mas o Poder Legislativo. E dele, portanto, pulaçãQ seja a denominação utilizada de ministro,
a responsabilidade. A forma engenhosa, inteligente nem sua estrutura. Pelo contrário: quanto mais rica
da construção do Tribunal é espetacular. for a oompetência do Tribunal de Contas, mais im-

Confesso que não tenho muito interesse em portame ele será para o Congresso Nacional; quanto
ser chamado de Ministro. Preferia ser chamado de mais ~oisas ele puder examinar na administração
Deputado. Penso que o deputado é muito mais im- pública, mais importante é para o Congresso Nacio-
portante do que o Ministro. Ele é importante porque nal; se ele não se cinge apenas ao ~xame do Orça-
bebe o poder na origem, na fonte legítima, que é o mento,· na execução orçamentária, e se ultrapassa
povo. Neste País, a meu ver, só há uma autoridade isso por meio da Constituição e das próprias leis que
importante: o Parlamentar. Este, sim, tem legitimida- V. Exas. votam, determinando ao Tribunal de Contas
de. Tem tanta legitimidade que tem o direito de es- o qué· faça, acho que está enriquecendo o trabalho
colher o Ministro. do Congresso Nacional. Isso é importante. A cobran-

O fato de ser deneminado ministro ou de dei- ça de~sa realização deve ser feita. Como ela não foi
xar de ser chamado de ministro tem pouca importân- feita, idealizamos mandar para o Congresso, sema-
cia. Não sei se psicologicamente isso nos' afastaria nalmente, um informativo a respeito do que está
do povo. No Brasil, tudo que é institucional é afasta- sendo leito. Muitos não sabem. Para alguns o Tribu-
do do povo. Há algo mais afastado do povo do que o nal é aquela "casona" branca, aquele monstro, aque-
Congresso Nacional, que é eleito pelo povo, mas le elefante branco que está gastando o dinheiro do
quando se faz uma pesquisa, um ano após a elei- povo.
ção, o eleitor não sabe mais em quem votou? Se for .V. Exª sabe que a questão não é esta, que o
feita uma pesquisa sobre o que representa o Con- problema do País não é o gasto com o Tribunal de
gresso Nacional, V. Ex· já sabe qual será o resulta- Contas. O funcionário do Tribunal é bem pago,
do. V. Ex· tem dúvida de que há algo mais importan- mas quase a metade dos gastos do Tribunal é fei-
te no País do que o Congresso Nacional? Ninguém ta com os inativos, porque assim é a estrutura bra-
tem dúvida. Trata-se da instituição mais importante sileíra. Quem paga a aposentadoria do funcionário
do País, congrega a representação legítima do povo. do Tribunal é o Tribunal. O orçamento é de 300 mi-
Infelizmente, em nosso País, ninguém conhece as Ihões por ano. Destes, 150 milhões .são gastos com
instituições. aposentados, por exigência da lei. Essas críticas, às

Tenho muito medo quando se fala abertamen- vezes, levianas, despreparadas, pouco profundas,
te das instituições, porque transmitimos ao povo, não levam ao público o conhecimento da realidade
que é mal informado e que não tem essa preocupa- do Tribunal. As pessoas não têm interesse em aprow

ção, uma informação mais deformada ainda sobre fundá-Ias.
as nossas instituições, desmerecendo e tirando a im- Outro dia, conversando com uma pessoa so-
portância que ele tem na construção da sociedade. bre essas críticas todas, ela me disse que o Tribunal
É algo perigoso. Cabe ao Congresso cobrar do Tri- de Contas da União trabalha, produz e ainda fiscali-
bunal de Contas. Se ele é um órgão que auxilia o za. Acho que se a população tivesse a informação
Congresso Nacional no exercício da função de con- exata sobre o que o Tribunal faz, iria para a praça
trole, o Congresso tem de estar mais perto. Não se pública defendê-lo, porque ele incomoda mesmo.
trata de cobranças agressivas, às vezes até grossei- Tem um corpo técnico competente que vai a fundo
ras, sem muita preocupação com as instituições - é nos processos, embora sofra as limitações determi-
muito comum acontecer isso no Tribunal - mas de nadas pelas leis e pela Constituição, e essas somos
cobranças efetivas de trabalho, de produção de ser- obrigados a respeitar num País democrático.
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Fique V. E~ absolutamente tranqüilo, porque preocupado com as questões nacionais. Corajoso,
na minha visão de Parlamentar, de ex-eolega de V. Ex!!, está sempre votando de acordo com sua consciên-
há coisas para consertar. Estamos montando um cia. Acompanho-o sempre. Já o acompanhava nesta
grupo de pesquisa no Tribunal - faremos um grupo Casa e hoje continuo acompanhando-o, vendo que
de pesquisa imenso no Brasil inteiro - para desen- V. Exi! tem sempre compromisso com sua base, com
volver um trabalho de reestruturação, comparando-o sua região, com seu estado. Meus agradecimentos
com os órgãos semelhantes em países do mundo de irmão fraterno que não tem expressões para
desenvolvido e subdesenvolvido, verificando o que agradecer os elogios de V. Exi!
está acontecendo nos controles externos do mundo. A Ciset funciona no Poder Executivo. O nosso
Verificamos se há demora e como corrigi-Ia. Este ex- secretário é ligado ao ministro. Batalhamos para que
Deputado chegou lá - V. Ex!!·pode ter certeza -Ie- ele se ligue ao Presidente da República. Há toda
vando essa mensagem de que o Tribunal precisa uma luta na Ciset. Eles analisam os processos no
dar uma resposta em nome do Congresso Nacional. âmbito. Quando descobrem a irregularidade, consti-
Tenho certeza de que com esse trabalho teremos tucionalmente são obrigados a comunicá-Ia ao Tribu-
um resultado extraordinário no que se refere a aper- nal de Contas, que desfecha um processo de execu-
feiçoamentos tais como separar a parte judicante da ção, de penalização ou de fiscalização, em decor-
parte de fiscalização, verificar o que precisa andar rência da comunicação que for feita ao Tribunal.
mais depressa e o que pode andar mais devagar. O problema do INSS é muito mais afeto, como
Por exemplo, notifico o Presidente da Fundação Na- V. Exi! disse, aos municípios e estados. Foge à com-
cional de Saúde, dizendo que houve uma série de petência do Tribunal de Contas da União examinar o
coisas e o execro a todos os tipos de críticas. Esse INSS com referência à parte do Município. O Tribu-
homem tem de ter o direito de defesa. Ao conceder nal de Contas da União tem o costl)me, quando é
o direito de defesa, surge o processo. No regime de- consultado sobre matéria para a qual não tem com-
mocrático não há outro jeito. petência específica, de executar um estudo, por

Estamos estudando fórmulas de separar isso meio de seus técnicos. Sobre a matéria emite uma
da parte de fiscalização, para haver maior celerida- opinião, embora não seja decisiva ou oficial. Mas ele
de, para que o Congresso Nacional possa ter suas dá a você uma opinião - desculpe-me falar você,
solicitações atendidas cem mais rapidez. Esta é uma mas a nossa amizade é imensa, daí a informalidade.
constante preocupação do Tribunal e deste modesto V. Ex!! terá uma informação do Tribunal, que atende-
Ministro que vos fala, agradecendo muito sua inter- rá aos seus interesses, para que possa tomar as
venção. Com relação aos estados e municípios, não providências cabíveis, orientar a votação da matéria
tenho conhecimento exato da realidade. Acho que na Comissão e no Plenário. O Tribunal, às vezes,
essa deve ser uma preocupação do Congresso Na- não examina em forma de projeto e de decisão, mas
cional na reforma constitucional, mas com referência examina em forma de oferecimento de contribuição
à função que o Tribunal de Contas tem de repre- ao Parlamento. Não faz isso em todos os casos,
sentação, V. Ex!! tenha a certeza da honestidade, da mas em casos especiais.
dignidade e da independência do trabalho e da bus- O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
ca incessante pela melhoria dos serviços e do rera- _ Muito obrigado a V. Ex!! .
cionamento com o Congresso Nacional. Há erros?
Há. Precisamos consertá-los e contamos cóm a con- O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - Com
tribuição de V. Ex!! referência a esse relacionamento com os Estados,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) sobre as auditorias de resultado, tenho a impressão
_ Agradeço a V. Ex!! de que já estão sendo feitas. Alguns estados já as

estão realizando. Temos convênios de contribuição
Peço licença aos companheiros para agrupar e de colaboração, com todos os estados. Quando

os cinco argüidores restantes. eles necessitam, o Tribunal de Contas da União está
O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - sempre aberto ao debate.

Agradeço ao Deputado Simão Sessim os elogios Mas tenho informações de que alguns Tribu-
que partem do coração de um homem que conviveu nais de Contas dos estados estão caminhando nesta
comigo fraternalmente. Tenho por V. E~ uma prp-
funda admiração de amizade, coleguismo e compa- direção.
nheirismo. É um homem sério, um grande Parlamen- . O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
tar, tanto é que não perde eleições por estar sempre - Muito obrigado a V. Ex".
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Em primeiro lugar, esta Presidência quer pedir orientadora e condenatória do Tribunál de Contas da
desculpas ao ilustre Deputado Simão Sessim pelo União.
atropelamento cometido. Gostaria também de fazer alusão, rapidamen-

Peço licença à Casa para que juntemos os cin- te, a uma situação levantada enfaticamente pelo Sr.
co argüidores e o ministro possa responder a eles si- Ministro, quando ele, com coragem, afirma e reàfir-
multaneamente, já que o Ministro tem sessão 'logo ma que o Tribunal de Contas da União é um órgão
mais. de auxílio ao Congresso Nacional. Eu venho de Mi-

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Cleuber nas, trazendo de lá todos os influxos da nossa ativi-
Carneiro, posteriormente aos Deputados Jaime Mar- dade. Lá os nossos conselheiros parece que se en-
tins, Leur Lomanto, Luiz Carlos Hauly e, finalmente, vergonham de pertencer a um órgão de auxílio da
ao Deputado Serafim Venzon, nesta ordem. Assembléia Legislativa. Eles não têm este destemor,

Tem, portanto, a palavra.o ilustre Deputado esta coragem e esta disposição que notei no ilustre
Cleuber Carneiro. Ministro. Talvez seja porque a nossa Constituição

O SR. DEPUTADO CLEUBER CARNEIRO _ Estadual diz que o Tribunal de Contas do estado é
Sr. Presidente, sou amigo pessoal do Ministro Hum- um órgão auxiliar. Acho até que deveríamos mudar
berto Souto, seú companheiro político por mais de para "de auxílio à Assembléia Legislativa", mas
20 anos. Militamos juntos na nossa região, e fico eu achei muito enfático quando o ilustre Ministro reafir-
aqui hoje, estreante ,na Câm~ra l!iQs Deputados, em- mou, com a coragem que sempre sinalizou suas po-
bora no oitavo mandato, a admirar á trajetória do ho- sições, que o Tribunal realmente é um órgão de au-

xílio.mem público e o rastro que deixou em sua vida o
companheiro e amigo. Conhecendo-o como conhe- Então, gostaria de saber, para anotar, da sua
ço, fico envaidecido de ter priva80 sempre da sua opinião a respeito da ação psicológica, pedagógica,
amizade e de tentar seguir os seus passos. Ministro orientadora, fiscalizadora e condenatória dos Tribu-
Humberto Siouto, você me conhece e eu o conheço nais como órgãos de auxílio e se isso diminui a vali-
em profundidade. O sentimento que nutrimos, tenho dade dos Tribunais de Contas.
certeza, é o da mais absoluta' amizade, da mais ab- Era o que tinha a dizer.
soluta lealdade, do mais absoluto entendimento. Por O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
isso, quero aqui, no plenário desta Comissão, eu, - Obrigado a V. Exª.
que o conheço há tanto tempo e tive o privilégio de Concedo a palavra ao ilustre Deputado Leur
conviver por tanto tempo com você - olhe como sou Lomanto.
traído pela amizade -, registrar o apreço, a amizade, O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Sr.
a admiração e o respeito que sempre tivemos, diga- Presidente, nobre Deputado Delfim Netto, Sr. Minis-
se de passagem, um pelo outro. tro, cumprindo determinação do nobre Deputado e

Sr. Ministro, quando o senhor falou na ação Presidente desta Comissão, serei bastante breve.
psicológica e pedagógica do Tribunal. achei que Mas não poderia deixar de estar aqui presente,
realmente é uma pontuação nova que se quer dar quando esta Comissão convoca um dos mais i1us-
àquele tribunal e uma meta que se persegue com a tres Ministros do Tribunal de Contas e um dos mais
finalidade de chegarmos o quanto antes a este senti- representativos e destacados deputados que já pas-
mento aflorado de cidadania hoje em nossa Nação, saram por esta Casa, Deputado e hoje Ministro
onde se exige de todos e de tudo posições coeren- Humberto Souto, que, sem dúvida alguma, desta-
tes, corretas, transparentes, etc. Louvo sua preocu- cou-se na Câmara dos Deputados pela coerência,
pação à ação psicológica de sentirmos que o Tribu- pelo alto espírito público, pelo preparo, pela compe-
nal existe, é sério e presente que ele fiscaliza e tência e pela inteligência. Realmente o Presidente
pune. Isso é importante. Mas acho também que a Delfim Netto tem razão quando afirma que não foi
ação pedagógica, aquela que orienta, que baliza, surpresa para esta Comissão a brilhante exposição
que dá sinais e que é farol também é preponderante. que aqui proferiu o Ministro Humberto Souto.

Indago V. Exª, para que possa refletir sobre a Gostaria também de agradecer ao Ministro por
ação orientadora, fiscalizadora, punitiva e condena- nos ter dado a oportunidade de conhecer melhor a
tória do Tribunal, porque realmente este Parlamen- competência e as atribuições do Tribunal de Contas
tar, que você conhece tanto, que foi Vereador e Pre- da União, além da iniciativa oportuna da criação do
feito da nossa querida Januária e hoje está neste Boletim Informativo não apenas para os Srs. Parla-
Congresso, particularmente, acha tímida a ação mentares. Sugiro ao Sr. Ministro que estenda tam-
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bém esta distribuição aos Srs. Prefeitos, às Câmaras Concedo a palavra ao último orador inscrito,
Municipais, porque, Sr. Ministro, acontece de os Pre- ilustre Deputado Serafim Venzon.
ieítos-e-Vereadoressererll sarpreendtdus-e-atropeta=- -o--sR: DEPUTADO SERAFIM VENZON - Sr.
dos exatamente pela falta de informação e, daí, per- Presidente, Deputado Delfim Netto, Sr. Mi.nistro
dem prazos de recursos. A nossa sugestão é de que Humberto Souto, quero, em primeiro lugar, cumpri-
o Boletim Informativo seja estendido às Prefeituras e mentá-Io. Essas observações a respeito das institui-
às Câmaras de Vereadores. ções públicas, não só do Tribunal de Contas da

Quero, mais uma vez, cumprimentar meu no- União, mas de um grande número de instituições pú-
bre amigo. Chegamos aqui juntos, foi uma convivên- blicas e autarquias, devem-se ao somatório das be-
cia de quase 24 anos nesta Casa. Acompanhamos nesses das leis, muitas vezes aproveitadas através
de perto seu trabalho e seu brilhantismo, tanto nesta mesmo do corporativismo de algumas instituições e
Casa quanto no Tribunal de Contas da União. certamente do Tribunal de Contas, que faz com que

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) o cidadão tenha um conceito deturpado de algumas
_ Muito obrigado a V. Exª. de nossas instituições. Não digo especificamente do

Tribunal de Contas, mas da grande maioria das insti-
Passo a palavra ao ilustre Deputado Luiz Car- tuições justamente por usarem algumas benesses

los Hauly. da lei.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - .- _, Mas quero fazer uma observação, Sr. Ministro,

Sr. Presidente, Deputado Delfim Netto, caro Ministro com ·relação aos Tribunais e aos Conselhos Regio-
Humberto Souto, quero reiterar meu voto, que dei há nais profissionais. Há muito tempo, a OAB é inde-
alguns anos, em confiança, quando foi elevado a Mi- pendente do Tribunal de Contas na sua contabilida-
nistro do Tribunal de Contas, representando todos de, até por considerar que quem participa e quem
nós naquela corte de contas. contribui é exclusivamente o advogado e não o cida-

Quero ser· 'breve. Este Congresso Nacional, dão. E por isso é que não havia a necessidade des-
Câmara dos Deputados e Senado, np ano passado, se controle do Tribunal de Contas sobre a OAB, es-
aprovou um projeto de autoria da Câmara dos Depu- pecificamente.
tados criando uma página n~ Internet para todas as" Mal? todos os demais Conselhos, com exce-
contas públicas deste País. Tudo o que a Lei ri' ção da OAB, eram fiscalizados pelo Tribunal de Con-
4.320 exige que os Estados e Municípios da União' tas. Às vezes, o Tribunal tinha que se ater a peque-
publiquem no Diário Oficial da União será publicado nos orçamentos ou orçamentos de pequenas contas
na Internet. Discutimos muito naquela época sobre dentro desses Conselhos. Esse trabaltio poderia ser
se deviam fazer essa divulgação através da Comis- feito exclusivamente pelos Conselhos em si, sem te-
são de Fiscalização Financeira e Controle da Câma- rem que prestar contas ao Tribunal de Contas da
ra dos Deputados ou do Tribunal de Contas da União. Nos últimos dois anos, foi editada medida
União. Entendemos que o órgão adequado é o Tri- provisória que determina ao Tribunal de Contas a
bunal de Contas da União. não mais fiscalizar os Conselhos Regionais. Mas

Na semana passada fiz uma visita ao Ministro ainda prevalece o que dispõe a medida provisória,
Iran Saraiva, levando a questão até S. Ex!!, aguar- até que seja aprovada lei criando a independência fi-
dando a implementação. Acredito que com poucos nanceira desses Conselhos sem, porém, retirar a
funcionários e com uma estrutura bem pequena po- sua autoridade, como a do controle profissional.
der-se-ia dar essa transparência. Seria o sistema de O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
controle de contas mais transparente do mundo. - Agradeço a V. Exll .

Acredito que conseguiríamos estabelecer um convê- Com a palavra o ilustre Ministro Humberto
nio com os Tribunais de Contas dos Estados, trazen- Souto.
do as contas dos Municípios e dos Estados, publi- O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO _
cando mensalmente, como é da Lei nQ 4.320, todos Agradeço ao Deputado as referências elogiosas à
aqueles quadros que são os anexos exigidos, e V. minha pessoa. Fui Deputado Federal e Estadual du-
Exll

, sempre como um eterno Deputado, evidente- rante quatro mandatos e nosso convívio sempre foi
mente, estaria capitaneando isso no Tribunal de fraternal. São até suspeitos os seus elogios, mas
Contas da União. são importantes, porque partem de um homem sério

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) - e eu os recebo com muita honra -, do Deputado
- Obrigado a V. Exll• Cleuber Carneiro.
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Com referência ao fato de o Tribunal ser órgão houve liminar no sentido de que aquele dinheiro se-
auxiliar ou deixar de ser, há sempre confusão nesse ria legitimamente do próprio Município e que, por
sentido. Às vezes, um Parlamentar menos avisado essa razão, seria o Tribunal de Contas do Estado o
pode pensarque nós, Ministros, nãojulgamos nada. órgão fiscalizador. Criou-se a celeuma, o Tribunalde
Que esse órgão é auxiliar. O Ministro, por sua vez, Contas da União deixou de fiscalizar, teve que se
diz que o Tribunal não é órgão auxiliar. Acho que es- afastar, porque a liminar foi concedida. ~ecebemos

sas coisas não são importantes. Está na Constitui- muitos pedidos de entidades para que o Tribunal de
ção que o controle externo é da competência do Po- Contas fosse aos Municípios. O argumento era o de
der Legislativo. Isso acontece em todo o mundo, que a presença do Tribunal de Contas no Município
quer seja nas Câmaras de Vereadores, quer seja assusta a toda a região e que as pessoas passam a
nas Assembléias Legislativas ou no Congresso Na- corrigir os seus erros. Mas, infelizmente, o Tribunal
cional. Dadas as dificuldades que o próprio Parla- faz o seu trabalho por amostragem nos convênios,
mentar tem, de não ter condições de cuidar do con- ou por auditorias solicitadas pelas Câmaras de Ve-
trole financeiro, Rui Barbosa idealizou um Tribunal. readores, pelas Assembléias Legislativas, ou pelos
De lá para cá, o Tribunal vem-se especializando, próprios Parlamentares que pedem auditorias, ou
vem melhorando, vem-se aperfeiçoando cada dia nas auditorias já anualmente marcadas, que serão
mais, enraizando na alma do controle externo para feitas por amostragem em todo o País, apenas para
atender a esse mandamento da Constituição, que é que o Tribunal esteja presente, pela repre-
o de atender ao povo brasileiro, à sociedade brasilei- sentatividade dos órgãos, a fim de que a relação
ra, não atender ao Deputado. Na verdade, o Deputa- custo-benefício de uma auditoria não seja tão preju-
do representa o povo. Eu me sinto, como Ministro, dicado.
quando tenho de tomar uma providência grave, às Com referência ao trabalho pedagógico, o Tri-
vezes até contra a minha vontade - não gostaria de bunal tem feito esse intercâmbio. Geralmente, os
tomar, mas .sou obrigado a fazê-lo -, contrariado, Congressos e Municípios solicitam técnicos do mais
porque o povo me delegou este dever. Não posso alto nível ao Tribunal, que os coloca à dispesição
trair o povo. Sou obrigado a fazer. Por isso eu faço. para fazer conferências sobre fundos de participa-
Houve uma procuração do Congresso Nacional para ção, fiscalização, distribuição, e assim por diante.
que eu o representasse nesse sentido. Como eu Essa interação pode ser aumentada? Acho que sim.
acho que a coisa mais importante que o País possui Tem V. EX- razão, mas ela tem que partir dos pró-
é o Poder Legislativo, que é o Poder do povo, eu me prios Municípios, dos próprios Estados, que devem
orgulho muito de pertencer a um órgão que tecnica- solicitar ao Tribunal a presença de técnicos para mi-
mente representa este Poder. Não há nenhuma ver- nistrar palestras, cursos ou debates referentes a
gonha nem coisa nenhuma. esse controle externo nos Municípios. Acho que a

Como agigantaram muito esse prestígio, o dis- lembrança de V. Ex· é oportuna e verdadeira. Real-
tanciamento que tinha o Ministro do povo, o Tribunal mente ainda é tímida, em decorrência de nos Iimitar-
era um órgão que atendia, como disse, ao político, mos aos repasses feitos aos Municípios, porque, na
pode ser que naquele tempo existia esse fechamen- verdade, o Tribunal de Contas da União fiscaliza os
to do Tribunal e essa proteção do Poder Executivo. valores da União. Esse que é o valor precípuo. Mes-
Mas hoje não. O Tribunal está na chuva e no sol mo assim, escamoteiam muito esses resultados, fa-
igual ao Poder Legislativo. Por essa razão, eles têm zem os chamados fundo a fundo, transferem o di-
de estar de mãos dadas no sentido de cumprir, com nheiro para misturar com o dinheiro do Estado. Com
seriedade e competência, seu dever. Não há nenhu- isso, o Tribunal de Contas tem dificuldade em saber
ma diferença. Creio que logo os Tribunais de Contas o que pertence à União e o que pertence ao Estado.
dos Estados terão a consciência de que o importante É uma briga constante do Tribunal nesses organis-
não é ser Ministro e sim Deputado. mos, nessas Unidades da Federação para efetiva-

No que diz respeito à atuação pedagógica, mente buscar a contribuição, que é um dever. Acho
que V. Exll entende tímida, e, ao mesmo tempo puni- que a autoridade deveria se sentir satisfeita por ser
tiva nos Municípios, isso tem uma explicação. Logo fiscalizada, se ela está exercendo bem o seu mister
que saíram os fundos de participação, o Tribunal de de administrar a coisa pública.
Contas da União os fiscalizava, porque esse dinheiro O Deputado Leur Lomanto - também um dos
partia da União. Posteriormente, os Municípios en- meus velhos amigos nesta Casa, chegamos juntos
traram com mandado de segurança no Supremo, em 1974, ele ainda um garoto da Bahia, Estado que,



(Não identificado) - (Intervenção fora do micro
fone. Inaudível.)

O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - Sim.
Eu entendi. A sugestão pode ser anotada por nossa
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como sempre, envia pessoas inteligentes e compe- Assessoria a fim de que o boletim seja incluído na
tentes para o Congresso Nacional - fez uma obser- página da Internet.
vação interessante sobre a possibilidade de essas Infelizmente o nosso tempo está-se esgotando.
comunicações do Tribunal de Contas chegarem aos Mas o Deputaao Serafim Venzon, um dos últimos
Municípios e aos Prefeitos. Acho difícil, em decor- Srs. Parlamentares que nos deram a honra de nos
rência da quantidade de Vereadores, de Câmaras e interpelar, apresentou um tema muito importante.
de Prefeitos. Inicialmente, esse boletim só chegaria Realmente, já deixou de se fazer o controle interno,
aos Presidentes e membros da Comissões, aos líde- mas o controle externo ainda resiste a essa medida
res e às Mesas das Câmaras. Estendemos a todos provisória, que se transformou em lei. O Tribunal
os Srs. Parlamentares. Acho que é uma lembrança gosta muito de serviço. Na verdade, como V. Ex!!
oportuna de V. Ex~ Enquanto isso não é feito, espero disse, são Conselhos, às vezes pequenos, que não
que os Srs. Parlamentares, recebendo os boletins, têm n~nhum valor. E o Tribunal por entender que a
comuniquem aos seus Pr,efeitos o que está aconte- medida provisória é, grosso modo, inconstitucional,
cendo em relação aos seus interesses no Tribunal no qué se usurpa do Tribunal de Contas o dever de
de Contas da União. Ess~ foi o meu objetivo princi- fazer isso, tem procurado simplificar essas tomadas
pai. Estou, inclusive, prestando um serviço ao Paria- de contas especiais dos Conselhos, porque, de qual-
mentar quando ele, olhando no boletim, verifica um quer maneira, todas as entidades parafiscais, ou
problema de interesse do seu Município, telefona seja, 'aquelas entidades que· recebem contribuição
para o Prefeito e diz que este está tendo problemas obrigatória por lei, algumas com guias de recolhi-
no Tribunal; que convém a ele comparecer para veri- mento de impostos, têm o dever de fiscalizar, porque
ficar o que está acontecendo. Haverá maior partici- a lei .assim estabelece. A lei foi regulamentada pelo
pação do Parlamentar no sentido de ajudar os Muni- Congresso ~ a função do Tribunal de Contas é dizer
cípios e os seus Prefeitos, nessa oportunidade. que as entidades que recebem recursos parafiscais

(

O nobre Deputado Luiz Carlos Hauly, figura estão 'subordinadas à fiscalização. O Tribunal tem
extraordinária, financista e professor de Direito Tri- flexibilizado muito isso no sentido de facilitar, de sim-
butário, honra o Congresso Nacional. S. Exil elabo- plificarj as prestações de contas até pelo fato de não
rou projeto de lei, da maior importância, que dispõe ser importante, em decorrência dos seus valores e
sobre a transparência das contas públicas na Inter- do tamanho dessas entidades. No caso das entida-
net. Não é um trabalho simples, é muito difícil. Como des maiores, que recebem vultosas importâncias,
V. Ex" está pensando, vai onerar muito o Tribunal de constroem prédios imensos, têm um grande número
Contas da União, mas é uma lei, um dever, e o Tri- de funcionários, o Tribunal tem procurado dedicar
bunal terá de tirar gente daqui, tirar gente dali, e aca- uma fiscalização maior. Tem tido a sabedoria de
tar o que o Congresso determina. Quanto a essa de- avaliar cada caso na fiscalização.
terminação, recebi do Tribunal portaria constituindo O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
uma comissão, que já está estudando todo o preces- - Agradeço a V. Ex" as informações.
sarnento. Brevemente, dentro do prazo estabelecido Realmente a inscrição dos Srs. Deputados ha-
pela própria legislação, o Tribunal tem certeza de que via sido encerrada, mas concedo a palavra ao ilustre
tudo fará, cumprirá a determinação da lei e exporá as Deputado Jaime Martins para fazer a sua exposição,
contas públicas na Internet. Para mim - concordo com .porque ele havia se inscrito e não estava presente
V. Exª -, isso é uma das coisas mais importantes que no momento em que foi chamado. Por isso, concedo
temos para auxiliar a população brasileira a acampa- . agora a palavra a S. Exª.
nhar os gastos com o dinheiro público. O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sr. Pre-

(Não identificado) - (Intervenção fora do mi- .- sidente, agradeço a V. Exª a gentileza e farei uma rápi-
crofone. Inaudível.) da apresentação, devido ao adiantado da hora.

O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - Antes mesmo de fazer qualquer pergunta ao
Também. Mas acho que a entrega pessoal ao Parla- Sr. Ministro, devo dizer que tive de me retirar, por-
mentar... que estava relatando na Comissão de Constituição e

Justiça e de Redação assunto extremamente impor
tante: a imunidade parlamentar. Não pude aprovei
tar, como devia, a presença do nobre Ministro Hum
berto Souto. Mas, sobretudo, gostaria de usar da pa
lavra para saudá-lo, homenageá-lo, e tenho de con-
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cordar com o que disse o Deputado Hélio Costa: o mente todos os setores da vida pública nacional e
Ministro está rejuvenescido, com a disposição de pudéssemos fiscalizar com maior independência, so-
sempre. Causou-nos certa perplexidade, quando há bretudo as ações do Executivo e o Orçamento.
alguns meses soubemos que o Ministro Humberto Essa é a minha sugestão para que S. Exª pos-
Souto havia sido acometido por um problema de sa designar as assessorias, quando das alterações
saúde. Felizmente, está forte, entre nós, mostrando do Regimento Interno da Casa - Comissão, inclusi-
que tudo foi apenas um susto. ve, da qual fazemos parte. Estaremos à disposição

Sr. Presidente, na qualidade de ex-Presidente para levar a esta Comissão as sugestões da Comis-
desta Comissão, ressalto a importância do entrosa- são de Fiscalização Financeira.
mento entre esta Comissão.e o Tribunal de Contas. Um abraço, Ministro, e agradeço a V. Exª, Sr.
E quando Presidente, procuramos fazer essa inte- Presidente.
gração com o então Presidente daquela Casa, Minis- O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
tro Humberto Souto, a ponto de até mesmo propor a _ Muito obrigado a V. Exª Recolho as importantes
ele que mantivesse aqui uma assessoria parlamen- sugestões de V. Exª Estamos realmente abertos ao
tar - abriríamos um espaço físico na secretaria da diálogo. Posteriormente eu gostaria de conversar so-
nossa Comissão - para que o assessor pudesse es- bre essas sugestões. Vamos trabalhar junto à Co-
tar sempre disposto a dar instruções aos Parlamen- missão que irá mudar o Regimento para lhe dar to-
tares, inclusive fazendo a interligação pelo sistema dos os instrumentos de que necessita. E, tenho cer-
de informática entre aquela Casa e a Comissão de teza, de que a rica experiência de V. Exª vai nos aju-
Fiscalização. Daí os Parlamentares poderiam ter dar a atingir nossos objetivos.
acesso on fine do andamento de todos os proces- Concedo a palavra ao ilustre Ministro Humber-
sos e não ficariam, como ocorria anteriormente, a to Souto.
pedir auditorias que estivessem, às vezes sendo O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO _
reall'zadas, ou em fase adl'antada, ou concluída, .

Agradeço ao Deputado Jaime Martins a intervenção
Deixo, então, a minha saudação ao nosso ami- e dou o testemunho da contribuição que deu ao'

go Humberto Souto. Infelizmente ficamos privados Congresso Nacional, como Presidente desta Comis-
áe sua convivência. Pude conviver com V. Ex°, são, ao intensificar esse relacionamento. com o Tri-
como colega da bancada do PFl de Minas Gerais bunal de Contas, buscando o aperfeiçoamento ido
não mais do que uns 2 anos. Gostaria de poder ter a controle e da fiscalização, que é preciso neste País.
mesma convivência com o Deputado Leur Lomanto; Não sei se aproveito logo essa oportunidade
por uns 20 anos, usufruindo de ,sua sabedoria. para me despedir...

Aproveito também e trago a sugestão de que O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) .
temos atualmente nesta Casa uma Comissão, inte- _ Antes de V. Exª se despedir, digo que ficamos ex-
grada por diversos partidos, para estudar alterações tremamente felizes com a sua participação nesta
no Regimento Interno da Câmara. Acho imprescindí- Comissão. Todos nós conhecemos V. Exª, há muitos
vel, sobretudo pelo peso que tem nesta Casa o De- anos, talvez até antes de 1974. De forma que esta-
putado Delfim Netto como Presidente desta C"'omis- . mos disputando aqui a antigüidade da sua amizade
são, a contribuição de S. Exª no sentido_de estudar e e que, cada vez mais, honra a cada um de nós.
propor algumas alterações regimentais, porque eu,
como ex-Presidente, senti algumas dificuldades no Digo, em nome de todos os companheiros,
processo fiscalizatório. Esta Comissão já existiu num muito obrigado ao Ministro Humberto Souto, Vice-

Presidente do Tribunal de Contas da União, pelosdeterminado períodb, chegou, inclusive, a ser presi-
dida pelo Deputado Humberto Souto por mais de esclarecimentos que nos trouxe nesta manhã,
uma vez. Depois, a mesma desapareceu e voltou Tem V. EXª a palavra.
novamente. Agora está numa fase"de franca consoli- O SR. MINISTRO HUMBERTO SOUTO - Eu
dação. Mas acho que ainda precisa de alguns instru- disse, a par de ter ficado feliz, que eu me senti hon-
mentos regimentais para poder melhor oumprir a sua rado não só em ter sido convidado como pela opor-
função. Inclusive o próprio nome da Comissão hoje tunidade de estar aqui presente. Primeiro, de rever
é: Comissão de Fiscalização Financeira e Cóhtrole. -amigos, matar a saudade dos companheiros com os
Estávamos propondo que fosse retirado o termo "Fi-: ~uais convivemos anos e anos, como já mencionou
nanceira" para que a parte de fiscalização ficasse o Ministro Delfim Netto. Tanto aqui como nos diver-
mais ampla, a fim de que pudesse abranger real- sos pósfos que assumiu, tive o privilégio de desfrutar



Ata da Quarta Reunião (audiência Pública)
realizada em 24 de março de 1999

Às dez horas e dez minutos do dia vinte e qua
tro de março de mil novecentos e noventa e nove, no
Plenário n2 9, do Anexo 11, da Câmara dos Deputa-
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da amizade de S. ExA e estar sempre à sua porta pe- dos, reuniu-se, em audiência pública, a Comissão de
dindo conselhos e ajuda para os processos político e Fiscalização Financeira e Controle, sob a Presidên-
econômico. E não posso me esquecer dos amigos cia do Deputado Delfim Netto - Presidente, estando
que me deram a honra de conviver com eles aqui - presentes os membros titulares Deputados Márcjo
hoje grande parte esteve presente -, dando-me' o Reinaldo Moreira - 12 Vice-Presidente; Simão Ses-
prazer de matar essa saudade. sim - 22 Vice-Presidente, Luiz Fernando - 32 Vice-

Agradeço também a todos pela oportunidade Presidente, Ayrton Xerez, Eliseu Moura, Gilmar Ma-
de falar um pouco sobre esse assunto tão importan- chado, Hélio Costa, Jairo Azi, João Almeida, João
te, o controle externo no País, e mostrar como preci- Coser, João Leão, João Magalhães, Pauderney Ave-
samos intensificar esse relacionamento, esse nosso Iino, Rubens Furlan, Serafim Venzon, Valdemar Cos-
entendimento do Congresso com o Tribunal de Con- ta Neto, e os membros suplentes Deputados Antônio
tas, a fim de que efetivamente possamos, ao final, Biscaia, Avenzoar Arruda, Gastão Vieira, Lael Varel-
fazer com que a sociedade lucre com isso e tenha la e Nelson Meurer. Compareceram como não-mem-
os instrumentos estabelecidos pela Constituição, e bros os Deputados Cleuber Carneiro - PFUMG, Ro-
todo o suporte (lecessário para poder fiscalizar o meu Queiroz - PSDBIMG, José Pimentel- PT/CE,
bom emprego do dinheiro público, a orientação para João Caldas PMN/AL, Odelmo Leão - Líder - PPB
os administradores públicos '"Q sentido de zelar pe- e Átila Lira - PSDB/PI.
las suas funções e pela coisa"pUblica. Creio que é Abertura:
de suma importância esse controle ~ essa presença b Senhor Presidente declarou aberta a reunião
do Parlamento no direcionamento do uso da coisa de audiência pública destinada a debater a atuação
pública, que é quase indescritível. ( do Banco do Nordeste na destinação de recursos

O Tribunal de Contas vem-se enraizando, for- para o financiamento das exportações das pequenas
talecendo-se e conscientizando-se, a cada dia que e médias empresas visando o estímulo regional.
passa, mais dessa obrigação que tem de fazer a fis- Ordem do Dia:
calização das contas públicas,' em nome do Con- O Senhor Presidente agradeceu ~ presença do
gresso Nacional, e não podemos desprezar uma ins- Presidente do Banco do Nordeste, Dr: Byron Costa
tituição depois de construída, burilada, corrigidos os de Queiroz e em seguida passou-lhe apalavra para
erros e tornada instrumento importante para a socie- que tecesse suas considerações sobre o tema. Após
dade brasileira. a explanação do convidado, o Presidente esclareceu

Os Parlamentares do Congresso Nacional têm aos Deputados que estes dispunham de cerca de
de, nesse momento, conhecer, chegar mais próximo três minutos para fazer suas perguntas, e que se-
e utilizar o Tribunal de Contas para que possam, riam feitos blocos de três perguntas para que o ex-
cumprindo o mandato que recebem do povo, trazer a positor respondesse.
sua contribuição tão importante, como aquela que o Participaram da discussão os Deputados João
Poder Legislativo traz às sociedades democráticas Leão, Gilmar Machado, Eliseu Moura, João Maga-
brasileiras. Ihães, 'Hélio Costa, João Almeida, João Coser, Cleu-

Agradeço a todos. ber Carneiro e José Pimentel. Durante o debate, o
O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) Presidente se ausentou por alguns minutos, tendo

- Antes de encerrar, convoco os nobres companhei- sido a reunião presidida pelo 22 Vice-Presidente, o
ros para reunião na próxima quarta-feira, dia 24, Deputado Simão Sessim. Tendo retornado à Mesa o
quando receberemos o ilustre Presidente do Banco Presidente Deputado Delfim Netto, o Deputado José
do Nordeste, o Dr. Byron Queiroz, que nos irá escla- Pimentel solicitou que fosse distribuído aos mem-
recer sobre a utilização do Banco para o estímulo re- bros da comissão uma cópia do Relatório do Tribu-
gional. nal de Contas da União contendo dados sobre a

Agradeço a todos. atuação do Banco do Nordeste e ainda que fosse
Está encerrada a reunião. feita uma reunião reservada para discutir as informa

ções constantes no Relatório.
O Senhor Presidente declarou estar de acordo

com o pedido feito e garantiu que o relatório seria
distribuído aos membros da Comissão. No decorrer
do debate, o Deputado João Magalhães sugeriu que
as Audiências Públicas fossem realizadas às quin-
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tas-feiras e que as quartas-feiras fossem reservadas perto, junto à sociedade, à população, a atuação do
para deliberação de proposições. Banco do Nordeste. Obviamente, todos eles têm

E-m-segukla-o-Presidente disse qye iria consi- muita contribuição a dar para o processo de aperfei-
derar a sugestão e passou a palavra aos últimos De- çoamento conSlante-e permanente de suas ações.
putados inscritos para-debate. Como tema básico, temos de falar um pouco

O Deputado Hélio Costa ao fazer uso da pala- sobre a atuação do banco no eixo das exportações.
vra sugeriu ao Presidente fechar o ciclo de convite a Tenho certeza de que isso justifica uma contextuali-
presidentes de bancos convidando o Presidente da zação mais ampla da atuação do banco, mesmo por-
Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN. Nes- que a questão das exportações, seja do lado das
te momento, o Presidente informou que está progra- empresas, seja do lado de todos os atôres envolvi-
mada a vinda do Presidente da Febraban. Agrade- dos no mecanismo para estimulá-Ias, sobretudo ago-
ceu a presença de todos, especialmente a do convi- ra c~mo um tema vital. para o País, tem a ver com a
dado Dr. Byron Costa de Queiroz, e informou que na qualificação de todas as intervenções de todos os
quarta-feira próxima, dia trinta e um de março do atores que devem estar no processo, porque, num
corrente, haverá reunião informal para assuntos in- mercado competitivo, os conceitos que levam à ca-
temos. pacidade de exportar precisam ser extremamente

Encerramento. bem cuidados.
Nada mais havendo a tratar, às doze "floras e Em se tratando da atuação do banco num con-

trinta e oito minutos, o Senhor Presidente encerrou texto'mais amplo, tenho certeza de que estaremos,
os trabalhos. acima de tudo, abordando de maneira específica e

com propriedade o tema essencial, que é a questão
O inteiro teor da reunião foi gravado, devendo da atuação do banco nas exportações.

ser transcrito, posteriormente, para compor esta Ata.
Creio que se intensifica cada vez mais o con

E, para constar, eu, Maria Helena Pinheiro
Monteiro, Secretária, lavrei a presente Ata, que lida, ceito de empresa válida, seja ela empresa privada,
discutida e aprovada, será assinada pelo Senhor seja ela pública, no sentido de que todas elas têm de

contribuir para a melhoria de condições da soeieda-
Presidente, Deputado Delfim Netto, ê publicada no de, para a construção do progresso a partir natural-
Diário da Câmara dos Deputados. mente das condições de vida da população..E o eixo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) para isso é essencialmente o eixo privado, o eixo
- Declaro abertos os trabalhos da presente reunião produtivo, o eixo de inserção da grande maioria dos
ordinária de audiência pública, que objetiva debater brasileiros no processo de produção.
a atuação do Banco do Nordeste e a destinação de Em se tratando de entes públicos e de empre-
recursos para financiamento a pequenas e médias sas públicas, esse conceito tem de ser extremamen-
empresas, visando ao estímulo regional e à criação te aprofundado, a partir do próprio questionantento,
não só de capacidade empresarial, mas de suporte a se empresa pública, da validade dessa empresa, do
essa capacidade empresarial por meio de financia- porquê de ela existir a expensas ou, quando não a
mento. expensas, sob o patrocínio ou risco, sendo empresa,

Sendo esta a nossa terceira reunião ordinária, sob o risco, do ponto de vista de pano de fundo, dos
tenho grande satisfação e honra de passar a palavra Governos, enfim, da sociedade através dos Gover-
ao Exmo. Sr. Presidente do Banco do Nordeste, Dr. nos. Então, essa questão de empresa válida é o ele-
Byron de Queiroz. mento éssencial que deve presidir, que vem sendo o

Tem V. Sª a palavra. elemento que orienta nossa reflexão no Banco do
O SR. BVRON COSTA DE QUEIROZ - Cum- Nordeste desde 1995.

primento inicialmente o Exmo. Sr. Deputado, profes- Temos de passar por um questionamento
sor e ex-Ministro Delfim Netto, Srs. Deputados aqui consciente da razão da existência do Banco do Nor-
presentes e demais participantes desta reunião. deste. É necessário existir o Banco do Nordeste?

Agradeço esta oportunidade de, ao compare- Essa é uma primeira pergunta. Ela só pode ser res-
cer aqui, poder conversar um pouco sobre o Banco pondida se efetivamente tratarmos também da forma
do Nordeste, e, acima de tudo, receber, como tenho como o Banco do Nordeste deve atuar. Mas é preci-
certeza, contribuições extremamente importantes a so entrar um pouco na questão conceitual.
partir de críticas e sugestões dos Srs. Deputados, Sabemos que a razão de ser da fundação do
que efetivamente têm a presença local e sentem de Banco do Nordeste, há 47 anos, pelo Presidente Ge-
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túlio Vargas, foi a preocupação de atenuar os gran- cada de 70, por investimentos que foram feitos na
des desequilíbrios regionais, com ênfase na questão região, por um grande avanço no processo de infra-
do Nordeste, como a maior região, a região de maior estrutura e de investimento. Mas houve uma distor-
problema paia o País, cujos índices eram extrema- ção forte .na maneira como esse desenvolvimento
mente alarmantes do ponto de-vista das diferenças, aconteceu. E aquele fluxo mi.gratório que acontecia
sobretudo os sociais e os econômicos com repercus- no sentido Nordeste para o Sudeste passou a se dar
são no social. no sentido interior para as capitais.

Houve muito avanço a partir daí. Apesar de Então, cidades como Fortaleza, Recife, Salva-
uma certa descontinuidade de políticas e de uma sé- dor, enfim, praticamente todas as capitais do Nor-
rie de distorções que temos de reconhecer ao longo deste estão hoje inchadas de favelas e periferias
do caminho - não vamos olhar para trás - houve completamente fora de condições, apesar de todos
avanços significativos. os esforços feitos. Ou seja, desviou-se o fluxo migra-

Se encararmos, por exemplo, o elemento cha- tório, que passou a ser para as capitais.
mado renda per capita, que já contempla uma série Se intervenções estruturadas não continuarem,
de questões que têm a ver com o desenvolvimento, não forem "eficientizadas", vamos ter problemas nas
veremos que, em 1960, tínhamos no Nordeste uma cidades médias. Qualquer cidade acima de 10 mil
renda per caplta de cerca de 700 dólar~s.:O dado habitantes também vai inchar, vai se favelar, vai ter
mais recente, de 1997, aponta que essa renda per todas as mazelas do ponto de vista de saneamento,
caplta está em torno de 2.800 dólares. de saúde, de segurança, de marginalidade, enfim,

Se falarmos em indicadores sociais como o da de todos os males que, sabemos, afetam esse pro-
expectativa de vida ao nascer, veremos que, naque- cesso de falta de ocupação na base onde as pes-
la época, 1960, era de 41 anos e, hoje, já se equipa- soas nascem, vivem e gostariam efetivamente de
ra à do brasileiro, 64 anos; a mortalidade infantil, que morar e de ter uma vida digna inserida no processo
chegava perto dos 200 óbitos por cada mil crianças de produção.
nascidas em 1960, hoje caiu para menos de 60. Ob- Só isso justificaria, obviamente dependendo da
viamente, o quadro é alarmante ainda, mas temos sua forma de atuar, um mecanismo de financia-
de reconhecer os progressos. mento e de suporte, com uma série de outras va-

Na questão das infra-estruturas tanto econômi- riáveis, a esse financiamento de uma empresa
cas como sociais, do conhecimento dos Srs. Depu- como o Banco do Nordeste. E por que ela tem de
tados, houve uma grande evolução nesse período. ser pública? Ela tem de ser pública, porque o ban-
Apesar disso, as distorções continuam, e é necessá- co não pode ser apenas um comprador e vende-
ria que se prossiga com ações num conceito diferen- dor de recursos. Há exemplos muito nítidos, até
te, não aquele de política regional, que contemple contando com bancos públicos, por exemplo,
uma região isoladamente e que tenha intervenções como é o caso do BNDES, que tenta financiar a
com oaráter assistencialista ou mesmo, se no eixo operação mais simples, menos onerosa, mais des-
produtivo, isolada do ponto de vista de querer deixar, burocratizada, por meio da rede privada, nas fun-
com menos repercussão do ponto de vista da vida ções de desenvolvimento, que é uma operação de
das pessoas, os males da própria distorção com re- Finame para uma máquina, para um equipamento
ração às regiões desenvolvidas. Não. O conceito de de um artífice ou até de um produtor, e não chega-
desenvolvimento hoje tem de ser o das regiões ria praticamente nenhum centavo ao Nordeste
como partíoipes de um desenvolvimento nacional para o financiamento de uma só máquina se a rede
equilibrado. E o Nordeste tem demonstrado bastante privada efetivamente não se interessasse por isso.
que tem condições de dar respostas e que precisa Esse é apenas um exemplo. Há uma série de ou-
acelerar a capacidade dessas respostas. tros que, ao longo da nossa conversa, vamos de-

Se ànalisarmos o que aconteceu do ponto de senvolver e que, por eles mesmos, não apenas
vista social, a partir dos fluxos migratórios do Nor- justificam, mas atestam a necessidade da presen-
deste em direção ao Sudeste nas décadas Qe 50, 60 ça do Banco do Nordeste. Agora, tem a ver com a
e início da de 70, em que houve praticamente uma sua forma de atuar. Só isso não basta. Ele não pode·
explosão demográfica nas capitais como São Paulo querer propor ser apenas um oomprador e vendedor
e Rio de Janeiro e um pouco em Belo Horizonte, por de recursos. Ele tem de ter uma ação diferenciada,
falta de condições locais, veremos que houve uma acima de tudo pela capacidade de contemplar ações
reversão desse processo a partir de meados da dé- antecedentes ao crédito, ações que tenham a ver
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com as variáveis que vão dar suporte e justificar a 1995, porque, embora não pudéssemos considerar
sustentabilidade do crédito, porque vão ser elemen- que o banco tinha excesso de funcionários, tinha
tos de progresso e de sustentabilidade dos próprios concentrações exageradas de funcionários na dire-
empreendedores. ção-geral, sobrefudo nas capitais. Para se ter uma

A primeira questão bastante clara na definição idéia, em Fortaleza, dos 5.400 funcionários do banco
da própria existência de uma empresa como o Ban- em 1995, tínhamos 1.600 funcionários na direção-
co do Nordeste é ele saber quem é seu cliente. E tal- geral.
vez seja mais fácil negar quem não deve ser o seu Adotamos como meta uma requalificação, uma
cliente. Então, um cliente do Banco do Nordeste não mudança de perfil de novas oportunidades de treina-
deve ser um correntista, um tomador de cheque es- mento. Para se ter uma idéia, de 1995 até esta data,
pecial, um tomador de cartão de crédito, um pagador o banc%fertou a uma média de 4.600 funcionários
de serviços de luz, águas, de contas etc. Enfim, o - porque houve as reduções de quadro (não demis-
cliente do Banco do Nordeste tem de ser o agente sões, mhs reduções de quadro) pelos processos de
produtivo, tem de ser aquele que é um empreende- aposenti:ldoria 'ou pedido de demissão voluntária,
dor, que, em todas as dimensões, por sua iniciativa sem prç,grama de demissão voluntária - o banco
em qualquer dos setores, gera emprego, gera renda, ofertou mais de 35 mil oportunidades de treinamento
complementa as atividades econômicas, gera de- para um quadro de aproximadamente 4 mil funcioná-
senvolvimento e integra naturalmente cada ambiente rios. E criamos uma figura chamada agente de de-
onde ele atua, um ciclo bastante ordenado que se senvo"íiínento.
precisa buscar à integração das cadeias produtivas, O que é o agente de desenvolvimento? É o
contribuindo para o progresso de cada local. Portan- banco em pessoa. Um agente de desenvolvimento
to, é a intervenção local, é a presença local sistema- cuida de cada 4 municípios. O banco só tem 174
tizada. Para isso, o bancortem de cuidar bastante da agênci~s. Se tirarmos 15 agências das capitais, há 3
sua forma de atuar, que, a partir desse conceito de agências extra-regionais de captação de recurso, o
quem deve ser o seu cliente, precisa ser estruturada banco t~m cerca de 150 agências nos 10 estados
em certos focos. onde atLia e nos 1.875 municípios onde vinha atuan-

O pano de fundo daatuação do banco é contri- do até o mês de janeiro, que agora passam de
buir para o desenvolvimento sustentável da região 1.930, com a inclusão de Municípios do norte do Es-
Nordeste, por meio do suporte financeiro, de capaci- pírito Santo e do norte de Minas. Mas vamos falar
tação e de articulação naturalmente das outras va- dos 1.~75, que eram objeto de atuação.
riáveis que vão interferir na disponibilização do crédi- Então, criamos esse quadro de 450 agentes
to. Mas ele tem de ter focos para que isso tenha or- de desenvolvimento - significa que cada um cuida
ganicidade, para que isso aconteça de forma orgâni- de quatro Municípios. Essa estruturação foi ante-
ca. E que focos são esses? Primeiro, um foco no cedida de um levantamento criterioso da base
cliente: voltar-se para o cliente, o agente produtivo, geoeconômica e fisiográfica de cada município,
esse cliente identificado como agente produtivo. Se- utilizando sejam as estatísticas disponíveis, sejam
gundo, ampliar e aprimorar as suas relações sócio- os dados do banco, a pesquisa do banco. Foi um
políticas e institucionais, para agregar as parcerias trabalho in loco; passamos mais de um ano e
necessárias dos outros atores, sejam eles públicos, m'eio realizando esse trabalho, e cada agente de
sejam privados, nacionais, estrangeiros ou interna- desenvolvimento foi treinado: ele chega lá com
cionais, no sentido daquelas outras intervenções que seu notebook, seu microcomputador, já com essa
vão colaborar para a formação do ambiente de atua- base de dados dos Municípios, equipado com fax
ção do banco. Terceiro, cuidar dia sua auto-sustenta- modem, e vai fazer a intervenção antecedente ao
bilidade. O banco é uma empresa e, por isso, tem de crédito. Ele não vai dar o crédito, ele vai fazer a in-
ser auto-sustentável. Isso tem de se fazer por meio tervenção antecedente ao crédito. Vai reunir as Ii-
instrumentos. deranças, vai discutir a questão dos gargalos exis-

Na questão do foco no cliente, que instrumen- tentes de infra-estrutura, de capacitação, de orga-
tos o banco tem de ter para que essa questão do nização da comercialização, as questões que têm
cliente aconteça? Primeiro, ele tem de ter presença a ver com melhoria tecnológica, as questões que
local. Ele não precisa ter agência local, mas presen- têm a ver com a própria inserção competitiva por
ça local. Esse foi um primeiro ponto em que tivemos meio de informação de associações, de consór-
de fazer uma reestruturação muito forte a partir de cios, de cooperativas; enfim, é todo um trabalho
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de articulação local. Para isso, passa de três'a qua- ser executado em âmbito local nessa agência itine-
tro dias úteis por mês em cada Município, retoma à rante e vai sendo cada vez mais aperfeiçoado.
sua base com os seus dados, com essa questão es- Outro instrumento importante desse foco no
truturada. cliente, com essas características do banco, foram

Isso tem uma importância muito forte até na os comitês que foram criados nos municípios. Nos
própria elevação do debate político local, porque as 1.875 municípios, nesta data hoje, estamos com
questões deixam de ser canalizadas, o ·que em ter- 1.836 comitês criados, com representações com a
mos de Município, todos os senhores sabem, é bas- sociedade. A finalidade desses comitês, no primeiro
tànte acirrado, para o âmbito n:teramente oficial - a momento, era validar operações de crédito dos mi-
estrutura do Prefeito ou a estrutura dos que são con- cro e pequenos, pela característica de esses crédi-
tra o Prefeito -, e o debate passa a ser onde a socie- tos não comportarem garanti~ e precisarem natural-
dade, representada do ponto de vista bastante verti- mente de um conhecimento de pessoas localmente
cal, passa a discutir as questões. Muitas vezes, há instaladas no município, da fidedignidade, da hones-
falta de uma ponte, há a falta de um ramal de ener- tidade, enfim, da autenticidade daqueles microtoma-
gia elétrica, há a falta de um centro de treinamento, dores. Mas agora estamos evoluindo, e esse comitê
há a falta de um programa de capacitação conse- vai ser um ambiente já com certo upgrade ou um
qüente num processo de armazenamento, há falta de ambiente mais natural da atuação do agente. Esta-
uma estrada, há falta de uma tecnologia que precisa mos fazendo agora o que chamamos de potenciali-
ser agregada àquele ambiente ou àquela atividade, e, zação desses comitês, agregando mais repre-
então, todas essas questões são discutidas, porque, sentantes. Até o final de abril, já estaremos com cer-
às vezes, por falta de uma delas, você não teria como ca de 600 potencializados, como chamamos, instru-
dar o crédito. Então, aí vem uma primeira diferencia- mentados com o processo eletrônico, com atas, com
ção forte do Banco do Nordeste: ele não pode chegar agendas de compromissos. Então, contará com rep-
lá e dizer que não vai dar o crédito porque não tem resentantes dos órgãos estaduais, representantes
i~so, porque não tem aquilo, porque, senão, você teria dos órgãos municipais, representantes dos órgãos
que desabitar quase todos os municípios. Mas ele vai de capacitação, representantes das associações dos
mobilizar a sociedade numa ação, para que essas va- empresários, dos sindicatos dos trabalhadores de
riáveis aconteçam, e, por isso, ele possa chegar com o toda ordem, enfim, para que das discussões saiam
crédito, e este, a partir daí, ser sustentável e ter, acima compromissos concretos. E nós já temos uma expe-
de tudo, a sua finalidade atendida de desenvolver o riência importante, porque a rede do banco, a sua In-
município. A base de atuação passa a ser aí o municí- tranet, já contempla essas questões; vai ser uma
pio, com a preocupação também de integrar as mesor- coisa sistematizada, com agenda de compromissos,
regiões, a questão dos pólos. com data, com responsável e com um processo de

follow up de reciclagem, para que essas intervençõ-
"Seqüenciando" o trabalho dos agentes de de- es fiquem bastante transparentes do ponto de vista

senvolvimento para caracterizar essa presença, foi da sociedade e todos aqueles entraves, todos aque-
criada a figura da agência itinerante. Nós atuamos les gargalos a que me referi, sejam de infra-estrutu~
em 1.875 Municípios no ano de 1998, çomo disse, e ra, sejam de capacitação, sejam de intervenções
tivemos 4:400 presenças do ponto de vista oe agên- que têm a ver com o Poder Público ou com associa-
cias itinerantes. Ou seja, o funcionário de determina- ções ou eixo de parceria entre Poder Público e priva-
da agência se desloca de caminhonete ou furgão do, possam ser resolvidos com a participação da so-
para aquele município ou distrito - porque, se são ciedade.
quatro mil e poucos, os senhores estão notando que
há bastante distrito envolvido nisso - e, numa asso- Então, há essa questão do foco do cliente, afo-
cjação, num órgão público ou, de preferência, que ra questões outras do ponto de vista do aprimora-
gere um ambiente de convergência, um Sebrae, en- mento do processo de concessão de crédito.
fim, num órgão público ou que seja adequaei.o~·'colo- Para se ter uma idéia, o banco levava, em mé-
ca Já uma plaoa: "Nesses dois dias, estará funcio- dia, numa pesquisa feita em 1995, cerca de 217 dias
nando aqui a agência itinerante do Banco do Nor- com- um projeto circulando nele. Nós fizemos, logo
deste". Aquele trabalho que o agente de desenvolvi- nos primeiros seis meses, uma reestruturação forte
mento tem realizado antes de levantamento de nesse sentido e estipulamos segmentações de acor-
dado, de discussão, que conduziu já para uma inter- do com o tamanho dos créditos. Para os senhores
venção de crédito, então, aquele trabalho já passa a terem uma idéia, hoje trabalhamos, em operações
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de até 35 mil, com prazos máximos de 21 dias; ope- volvimento, a agência itinerante, os comitês agora
rações entre 35 mil e 100 mil, máximo de 40 dias; potencializados, os comitês locais e com um serviço
operações acima de 100 mil, seja lá qual for o valor, que temos de orientação que se chama cliente con-
máximo de 60 dias. Isso.vem funcionando. O cliente sulta. Passamos uns seis meses fazendo uma pro-
recebe um protocolo, é acompanhado, as razões da paganda massiva de rádio desse serviço, disponibili-
não-liberação ficam bastante claras no processo de zando um número gratuito, treinando 16 funcionários
acompanhamento desse protocolo - se são razões numa central em Fortaleza, com todas as informaçõ-
do cliente ou razões do banco - e o fato é que; se o es do banco. Não é uma central de atendimento de
cliente atender às exigências, que minimizamos bas- reclamação, é uma central de orientação para pou-
tante, sobretudo nesses créditos até 35 mil, o recur- par etapas ao cliente. Por exemplo, há um pescado
so é liberado. Esses prazos vêm sendo cumpridos. do município tal que quer criar camarão em cativeiro:
Temos um percentual de quase 90% de efetividade ele tem aquele número, vai a um telefone público,
no compromisso desses prazos. disca gratuitamente para o banco e diz: "Sou fulano

Então, temos, a partir desse tipo de atuação de tal, do município tal" - o funcionário já vai puxan-
chamado foco do cliente, resultados que são extre- do o nome do Município para ver qual é o seu perfil
mamente significátivos. - e quero criar camarão em cativeiro, o que devo fa-

Em 1994 - refiro-me ao ~no de 1994, porque é zer?" O funcionário lhe diz: "Olha, o senhor, primei-
o ano antecedente ao' Gover~à-Fernando Henrique, ro, faz isso e isso, procure o seu agente de desen-
a essa nova configuração, a nossatEÍdministração no volvimento, que estará aí dias tais e tais..." Então,
banco -, tudo que o banco financiava eram 27 mil poupa-se uma série de procedimentos.
projetos. Esse número cresceu, e

t
em 1998, nós fi- Esse encadeamento todo de focar no cliente

nanciamos 517 mil projetos. E não são operações de não significa que essas ações se voltem apenas
cheque especial. São operações estruturadas, são para os micro e pequenos. Obviamente, dos micro e
operações a longo prazo; quer dizer, são operações pequenos nós temos de estar próximos, temos de
de fomento, de desenvolvimento, e isso repercute di- pegar na mão, temos de ser catequéticos. Porém,
retamente nó emprego: são 650 mil empregos. Ve-não existirão os grandes sem que existam os micro
jam como há uma coerência, quer dizer, a média de e pequenos, e vice-versa. Então, ao tratarmos dos
emprego por projeto não chega a dois, mas aí é uma pequenos, da sua inserção nas condições de com-
coisa contada, não é estimativaJ é visível! O sujeito petitividade, estaremos naturalmente facilitando o
financia dez barcos de pesca, tem lá o pescador e trabalho dos grandes.
mais três auxiliares; financia uma sorveteria, está lá Com relação ao crédito aos grandes, temos
a sorveteria. No turismo é uma coisa extremamente que ter a sabedoria cada vez mais acurada: para
forte do ponto de vista do exemplo dessa integração que o médio e o grande sejam merecedores do cré-
em termos de cadeia. dito do Banco do Nordeste, eles deverão, antes, ser

No turismo, Presidente Delfim Netto, nós finan- merecedores do crédito de qualquer banco privado.
ciamos, no eixo público, com o aval do Tesouro Na- Agora, o Banco do Nordeste vai dar preferência...
cional, o Prodetur, que são os aeroportos, o sanea- Porque ele não trabalha por tesouraria, ele não quer
mento, as estradas e os corredores turísticos, a re- ganho de tesouraria. O banco tem 12 bilhões de ati-
cuperação dos patrimônios históricos, isso tudo no va, quase 13 agora - 12 foram no balanço de de-
eixo público. No eixo privado, hotéis cinco estrelas, zembro; 12 bilhões são emprestados, dos quais,
pousadas, restaurantes, barraca de praia, quitanda 90% emprestados a longo prazo! Então, o banco
de vender comida típica, quitanda de venda de arte- não tem recurso de tesouraria, ele empresta a longo
sanato e carrinho de pipoca, de picolé, numa jnte- prazo. Se nós olharmos sob o ponto de vista da ex-
gração completa em termos de turismo. Também ta- pansão e dos resultados, retornando àquele gráfico
buleiro de acarajé para os bons baianos! (Risos.) em que demos a quantidade de projetos, veremos

Então, é uma coisa extremamente forte essa os valores a seguir.
integração. Isso vale para o turismo e também para Em 1994, o banco aplicou - isso é fluxo, não
outras intervenções como os pólos agroindustriais, são valores cumulativos - 615 milhões de reais na
para o artesanato, enfim, uma série de outras inter- economia nordestina, dos quais 508 no fundo consti-
venções. tucional; ou seja, o banco era escravo do fundo

Então,o foco do clíente conta com esses ing- constitucional, tinha oitenta e tantos por cento do
trumentos a que me referi: com o agente de desen- fundo constitucional.
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Em 1998, as aplicações foram de 3 bilhões e ser ágil, tem que ser competitivo. Como é que um
200 milhões. O fundo constitucional cresceu para banco público pode tratar do financiamento a um-
700 milhões, mas agora está uma coisa civilizada: cliente com um burocrata seu, do lado da mesa des-
ela é um instrumento de alavancagem, ela importan- se cliente, dizendo que não vai financiar seu projeto,
tíssima para alavancar, mas não pode ser um fator porque ere nãô e competitivo nisso, não é naquilo,
de dependência do banco! Por que se conseguiu sem que ele mesmo olhe para a sua çarapuça e se
isso? Porque o banco cuidou de se reestruturar. Pri- pergunte onde o banco está sendo competitivo?
meiro, transferiu os funcionários para onde era ne- Onde está sendo racional, produtivo? Se o banco
cessária a atuação do banco. Então, aqueles quase tem de preceituar e cobrar competitividade, inserção,
1.700 funcionários que estavam na direção-geral es- modernidade e inovação tecnológica, ele tem de se
tão restritos hoje a 390. Os senhores imaginem cuidar nesse aspecto.
como era agradável morar em Fortaleza, curtir suas No campo das despesas, por exemplo, tínha-
praias, o turismo e todas as belezas que Fortaleza mos,' em 1994, em valores corrigidos pelo IGP-DI,
tem a dar, sem falar nos remanejamentos que fize- 645 milhões de despesas administrativas, dos quais
mos em outras capitais, e depois ter que sair para 555 de pessoal. Não fizemos programa de demissão
morar em outra cidade. Mas é uma opção de quem voluntária, não fizemos demissões; reduzimos as
quer trabalhar no banco. O banco tem de contar com despesas para quatrocentos e sessenta e poucos e
as pessoas onde é necessária a sua atuação e onde a de pessoal para 282, mas tivemos que enxugar
delas precisa, que é onde está o cliente. Ó' cliente uma..séria de gorduras. Tivemos de tirar horas ex-
está no Município, no distrito.....,Obviamente, se a pes- tras, anuênios, ganhos de incorporações de remune-
soa achar que tem outra oportunidade, peça para rações por anuênios e uma série de outras coisas,
sair e fique em Fortaleza, mas alógica não pode ser para dar sustentabilidade ao banco. O banco existe
outra, sobretudo porque foi feita uma requalificação para atender 46 milhões de nordestinos, não é para
e um processo muito forte de melhoria do ponto de estar a serviço de quatro mil e poucos funcionários.
vista de enriquecimento profissional, de diversifica- Outra coisa fortíssima na questão do ajuste foi
ção de habilidades, para ensejar qu~ aquelas pes- a caixa de previdência: aposentado ganhando hora
soas que estavam na direção-geral e nas capitais extra sob argumento de direito adquirido. Como se
pudessem ter uma atuação importante no interior. tem direitq adquirido de ganhar hora extra como

aposentado? E uma se'rie de outras situações. Ago
Com relação à questão da auto-sustent~bilida- _

de, obviamente o banco tem de ser visto cbmo uma ra, o problema da caixa era muito dela também, por-
que ela quebraria e quebraria o banco. Então, tive-

empresa que necessita de dois eixos de auto-sus- mos que cuidar da reestruturação da caixa, num lon-
tentabilidade: a cobertura dos custos na sua ação de go processo de negociação, de diálogo e de reuniõ-
fomento, mesmo não visando a lucro. Fica muito fá- es, num ambiente em que, muitas vezes, a palavra
cil quando ele· tem uma ação descentralizada, por- diálogo tem que ser sempre traduzida por conces-
que, se ele atua em mil novecentos e poucos muni- são. Então, você conversa cem vezes e, depois, é
cípios, e cada municípios tem dezenas e até cente- cobrado porque não há diálogo, porque você tem de
nas de associações de cooperativas, então, essa fazer o que precisa ser feito e não deu a concessão,
ação de fomento fica quase que imperceptível para porque, para fazer o que precisa ser feito não pode
cada ente desses, seja prefeitura, sejam as associa- fazer a concessão. Então, a palavra diálogo é substi-
ções e cooperativas, na remuneração de um agente tuída pqr concessão. Mas o processo foi importante
de desenvolvimento que atua em cada quatro muni- do ponto de vista do resultado para o banco..Então,
cípio, por exemplo. Então, há a cobertura da ação de em termos de indicadores de produtividade, de ren-
fomento. Agora, no eixo das questões onde ele tem tabilidade e de lucro... Por exemplo, lucro e rentabili-
que competir com o setor privado, no eixo dos gran- dade sobre patrimônios. Vejam aí.
des empréstimos, no eixo -dos serviços outros que Em 1994, a valores corrigidos, um lucro de 15
têm a ver pela própria existência da sua rede, ele milhões, subiu progressivamente para setenta e pou-
tem que ser competitivo; logo ele tem de agregar. cos milhões em 98; e a rentabilidade, que era 3%,
Obviamente, também com a diferenciação, \porque subiu para quase 10% - está compatível com o sis-
ele não vai ser oportunista; ele vai ser coerente, sa- tema financeiro e com forte suporte do ponto de vis-
tisfazendo-se com um nível de remuneração que jus- ta de controle dos ativos.
tifique a sua auto-sustentabilidade. Do outro lado, do
lado dos custos, tem de ter produtividade, tem que
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A inadimplência do banco é abaixo da média,
beira os 10%. Mas, se tirarmos 30 grandes operaçõ
es do passado, cai para menos de 4%. E a dos mi
cro e pequenos, que hoje representam mais de 70%
das aplicações que fazemos, não chega a 3%, dois
vírgula poucos por centro. Então, essa é uma das
questões do banco que está realmente sob controle.
Temos de correr atrás, como muita ênfase, desses
grandes devedores do passado.

Portanto, a questão da quantidade de operaçõ
es, daqueles quinhentos e poucos mil financiamen
tos, quase 90% foram para micro e pequenos, e o
restante para médios e grandes. Em termos de va
lor, cerca de 70% para micro e pequeno, e o restan
te para médios e grandes.

Então, do ponto de vista da auto-susténtabili
dade, era isso aí.

Do ponto de vista do aprimoramento das rela
ções sóciopolíticas e institucionais, que obviamente
conduzirá mais especificamente para essa questão
das exportações, o banco trabalha de forma estrutu
rada, firmando protocolos e convênios com Estados
e Prefeituras, focando intervenções que mereçam a
contemplação daquelas variáveis a que nos referi
mos: obrigando um pouco, dando transparência e
mobilizando a sociedade. Por exemplo, recuperação
da citricultura em Sergipe, recuperação do sisal em
uma certa região da Bahia, recuperação do algodão
em todos os estados, programas voltados para a pisci
cultura. Enfim, uma série de intervenções que são fei
tas agregando-se às parcerias, sem falar naqueles as
pectos mais de aspecto macro de parcerias com uni
versidades estrangeiras como a MIT, a Universidade
de IlIinois, Universidade de Barcelona, universidades
de São Paulo, do Rio de Janeiro, fundações especiali
zadas em capacitação gerencial etc. Então, tudo é feito
de forma sistemática nessa questão das relações só
ciopolíticas e institucionais. Aliás, todos os funcionários
do banco têm obrigação nesses três focos: de estar
voltado para o cliente, de buscar auto-sustentabilidade
e de aprimorar e ampliar as relações sóciopolíticas e
institucionais através da agregação das parcerias. Tem
de haver uma reflexão permanente de cada ambiente
e de cada funcionário que está contribuindo; e, na ava
liação do funcionário, há uma ficha de avaliação, onde
isso é bastante detalhado dentro de cada um desses
focos: auto-sustentabilidade, atendimento ao cliente,
foco no cliente e as buscas de parcerias para a efetivi
dade da ação do banco.

Portanto, nesse contexto, a questão das expor
tações tem merecido uma atenção especial já há
mais de um ano. Antes mesmo da estruturação des-

se processo de gerenciamento do Governo Federal,
já vínhamos, no âmbito do banco, tratando da ques
tão das exportações por uma evidência chocante.

Em 1960, as exportações do Nordeste apre
sentavam 19,5% das exportações do País. Em
1998, esse percentual caiu para 7%. Então, há um
grande espaço a ser percorrido, mas, acima de tudo,
o trabalho tem de ser de mentalidade. O crédito, a
não ser nessa emergência agora que todos conhe
cemos da crise, do problema cambial, da mudança
dessa fase de adaptação, a não ser isso, que acho
que não deveria ser o assunto enfocado, porque já
está passando, o crédito, pelas articulações que te
mos com o BNDES, pelas linhas de créditos exter
nos que temos, não é o problema, não é onde está a
grande distorção. O problema é muito mais da inser
ção competitiva, da qualificação, dos requisitos de
competitividade, da formação de consórcios, do ga
nho de escala, dos requisitos de qualidade, da orga
nização da produção. E uma coisa mais importante
ainda e que contempla os médios e as âncoras, que
têm de existir em cada um dos setores, sobretudo na
questão da agroindústria, é uma abertura de mentali
dade para a formação de parcerias com interesse
societário, para que o fator mercado possa ser con
templado. Temos trabalhado bastante tentando atrair
investidores. Temos trazido grupo de investidores,
temos levado investidores lá fora em setores estraté
gicos, para tentar fazer com que essa aproximação
se dê através, naturalmente, de um interesse perma
nente no negócio. Isso tem sido motivo da presença
do banco nos eixos que têm a ver com a própria es
truturação que o Governo fez dos 58 setores, dos
quais 28 estão no Nordeste. Esse setor é apenas
uma metodologia para focarem-se questões que são
mais favoráveis do ponto de vista de respostas mais
rápidas. Mas estamos trabalhando em todos os ou
tros setores, seja no artesanato, seja na formação
de consórcios voltados para âncoras na área agroin
dustrial. É um trabalho que requer, acima de tudo, a
formação de uma mentalidade, a formação de uma
cultura que efetivamente contemple a questão de
competitividade, as variáveis de competitividade, de
qualidade, sobretudo no pequeno.

Então, fiz questão, talvez até roubando um
pouco a paciência dos senhores, de detalhar essa
questão do aspecto orgânico que estamos procuran
do dar à presença local, porque não se faz milagre.
Não é o discurso que vai resolver o problema da
competitividade, da inserção, da formação das ca
deias produtivas, enfim, da formação dos eixos das
mesorregiões ou dos setores que precisam ser agru-
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pados para gerar oportunidade de haver essa com- Vamos agora paSSí:i; a palavra aOf nossos
petitividade mais rapidamente. Isso se faz com orga- companheiros. Já temos aqui alguns inscrit )s, e pe-
nicidade. Quer dizer, isso se faz naturalmente dentro diria aos companheiros que limitassem as suas ex-
desse aspecto de que a exigência do banco tem de posições a 3 mJnutos. Acho que, se concordarem,
ser, acima de tudo, voltada par~ essa atitude de não vamos continuar com o sistema que já instituímos na
negar o crédito pela falta das condições, mas dispo- Comissão. O Dr. Byron responderá simultaneamente
nibilizar o crédito, sendo ele um agente pró-ativo. E aos três companheiros que farão as perguntas, e as-
aí é importante ele atuar de forma não vou dizer su- sim iremos avançando.
prapartidária, mas suprapolítica local. Quer dizer, Os primeiros inscritos são o Deputado Cleuber
que não tenha os vieses das injunções locais, exata- Carneiro, o Deputado João Leão e o Deputado GiI-
mente para que o seu trabalho possa ter, além de mar Machado, nesta ordem.
mais isenção, mais qualificação do ponto de vista D~u, portanto, a palavra ao ilustre Deputado
das intervenções e exerça uma certa legitimidade de Cleubef Carneiro.
ser coercitivo até ao impor certas condições. Que fi- O: SR. DEPUTADO CLEUBER CARNEIRO _
que claro para a sociedade que não está disponibili- Presidente Delfim Netto, quero registrar a minha ale-
zando crédito em determinado ambiente, porque... (fa- gria de participar de três fóruns de debate nesta Co-
lha na gravação) ... de coagir um pouco, no bom senti- missão. Esse é o segundo de que participo. Isso nos
do, determinados atores que precisam ter a responsa- mostra a vitalidade, a importância e o caráter que V.
bilidade de dotar uma base local favorável à interven- Exª iITJprime a esta nossa Comissão na Casa.
ção do crédito, e a construção, naturalmente, do pro- Quero saudar o Dr. Byron Queiroz, nosso Pre-
gresso e da expansão da atividade da região. sidente. do Banco do Nordeste, dizendo a S. Sa. que

Talvez já tenha me alongado mais do que devia nós, cio norte de Minas, confiamos na ação do Ban-
nesta intervenção inicial. Creio que o lado mais impor- co do Nordeste. Quero dizer a S. Sa. que as pala-
tante aqui devam ser as ~rguntas, os questionamen- vras do Presidente Delfim Netto, no início desta reu-
tos, as críticas. Estou completamente à disposição nião, quanto à ação do Dr. Byron e a seu trabalho,
para elucidá-Ias e para deixar respondidas as questõ- que precederam a presidência do banco, nós tam-
es e cobrir aquilo que por qualquer omissão não tenha bém a~ encampamos, porque sentimos que o nosso
sido tratado nessas minhas primeiras palavras. banco é hoje um outro banco, é uma outra instituição

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) na nossa área.
- Agradeço a V. Sª. É uma grande alegria tê-lo entre Os mineiros do norte, nordestinos que somos
nós. Para mim, pessoalmente, não foi nenhuma sur- pela nossa geografia, pelo nosso sentimento, pelo
presa o brilhantismo da sua exposição e os resulta- nosso sofrimento, podemos, de cátedra, também
dos do banco. Quero dizer a V. Sª que a inovação atestar que o Banco do Nordeste é a grande alavan-
da sua administração o precedeu. Já tínhamos conhe- ca da nossa região.
cimento disso, e é exatamente por causa disso que a A minha cidade, Januária, que o senhor conhe-
Comissão decidiu convocá-lo para esta exposição, ce e que já lhe deve muito, está a pleno vapor com o
num debate aberto com os nossos companheiros. financiamento da cachaça de qualidade. Temos que
Acho que isso mostra o papel decisivo de um mecanis- falar a palavra cachaça mesmo, aguardente, sem
mo governamental para mudar, na verdade, a ecologia sofisticação, a cachaça de qualidade de Januária,
local. O que nenhum banco privado poderia fazer, o que é hoje financiada pelo banco. Éramos cheios de
que nenhum banco privado teria condições de fazer só complexos de que cachaça é coisa de terceira cate-
pode ser executado por um organismo como esse e goria, e sabemos que hoje que é um produto que
por essa mudança de mentalidade, que prepara, na pode gerar riqueza, emprego, e tem grande impor-
verdade, o ambiente, que prepara inclusive o operador tância na nossa região, porque produzimos qualida-
do banco. É uma forma muito interessante de supera- de. A cachaça de qualidade está lá, Presidente By-
ção das grandes dificuldades do sistema financeiro, ron, financiada pelo Banco do Nordeste!
que são as dificuldades de se saber o que o sujeito vai A Frangoleto, a Ave Norte, aquele empreendi-
fazer com a grana depois que ele passou a mão nela, mento grande que V. Sª encampou com o Marcos
e a simetria de informação. Barroso, superintendente dinâmico que atua no Es-

De forma que gostaria de cumprimentá-lo por tado de Minas, está lá. Hoje, as suas três unidades,
esse avanço. a do campo, a fábrica de ração e a indústria já estão

com 174 empregados.
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Presidente Byron, lá não temos o problema do Diamantina está lá com a exploração do dia-
desemprego. O nosso problema foi sempre falta de mante esgotada. Não há mais o gerente econômico
emprego. Lá não há desemprego, não há desempre- da exploração e vê, na vertente do turismo, como ci-
gado; lá nunca tivemos desempregados. Então, é dade turística de primeira qualidade que é, a ressur-
muito importante essa ação pontual e positiva que o reição do diamante, o que ela quis ser sempre.
Banco de Nordeste tem dado hoje. Os segmentos A pergunta é sobre a possibilidade da criação
das cooperativas e as associações dos produtores de uma agência do Banco do Nordeste em Diamanti-
são assistidas pelo Banco do Nordeste. na. A minha segunda indagação, Presidente Byron,

O Banco do Nordeste tirou aquela capa oficial é saber da atuação do Prodetur, em Minas Gerais.
pesada de impor medo e receio ao cliente. Conside- Acho que chegamos atrasados também no Prodetur
ra-se hoje um banco cidadão. Essa inovação do e vimos o milagre feito no Ceará, Pernambuco e, na
agente de desenvolvimento é das coisas mais espe- Bahia, nem se fala, com a atuação do Prodetur -
taculares que pudemos ver e sentir na atuação do não fiquem com ciúme, não, realmente a Bahia mu-
sistema financeiro que se popularizou e busca o dou depois do Prodetur. O Pelourinho é o grande
cliente. O cliente não é mais um pedinte diante do testemunho disso.
gerente. Ele é itinerante, vai a todo lugar. O Banco Uma outra indagação: para o ano de 1999, ao
do Nordeste hoje é a nossa grande alavanca, incl~si- que nos parece, o banco ainda não se reuniu para
ve para a conseqüente geração de empregos na fazer a destinação dos recursos do FAT. São essas
nossa região. as indagações que faço, Dr. Byron, na certeza, mas

Presidente Byron, tenho uma preocupação. V. Sª também consciente de que o Banco do Nordeste é a
há de compreender a nossa atuação Parlamentar. grande alavanca do desenvolvimento do norte minei-
As nossas coisas são realmente o terra-a-terra, o ro. O Banco do Nordeste, pela afeição e pelo caráter
chão. Sempre discuti as coisas com muita precisão. novo que V. Sª imprime à instituição, ao estabeleci-
A Associação Comercial e o Prefeito João Antunes, mento, será realmente um ponto de apoio decisivo
de Diamantina, ao saberem de sua vinda a esta Co- para que o norte de Minas se integre ao desenvolvi-
missão, telefonaram-me - tenho a honra de repre- mento global de Minas Gerais e do próprio País.
sentar aqui a terra de Juscelino - e me falaram: "De- Muito obrigado.
putado, somos Sudene. O Jequitinhonha está intei- O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
ramente na Sudene. Não achamos que chegamos Muito obrigado.
fora de hora, na undécima hora, que a Inês é morta, Antes de passar a palavra ao ilustre compa-
o trem passou, o cavalo arreado passou, não monta- nheiro João Leão, gostaria de fazer duas observaçõ-
mos. Entendemos que a atuação do Banco do Nor- es sobre o que disse o nosso companheiro Cleuber.
deste já justifica todo o movimento, toda a nossa es- A primeira é que Minas nunca chega atrasado. O
pera, no aguardo dos benefícios que a Sudene pode tempo começa a contar quando Minas chega. (Ri-
nos trazer. Mas estamos ainda desejosos de marcar sos.) E a segunda é pedir a V. Exª que deixe de ser
um encontro com o Presidente Byron para estudar, egoísta e envie para a Comissão uma amostra grátis
como primeiro passo efetivo da inclusão do Jeqliiti- da cachaça de Januária. (Risos.)
nhonha na Sudene, a criação de uma agência do O SR. DEPUTADO CLEUBER CARNEIRO -
Banco do Nordeste na nossa Diamantina." Disse- Tenha a certeza, Sr. Presidente, que V. Exª recebe-
lhes que ia agendar com V. Sª e que certamente as rá a amostra e vai ser inscrito no livro dos consumi-
ações de criação de agência dependem do Ministé- dores, porque este, Deputado, é o produtor da me-
rio da Fazenda e de outras áreas, mas que lhe leva- Ihor cachaça de Minas Gerais.
ria essa preocupação. O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)

Esta é a minha primeira indagação em nome - Tem a palavra o nosso ilustre companheiro João
da Associação Comercial de Diamantina e do Prefei- Leão.
to Dr. João Antunes, no cargo pela terceirq vez, que O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Meu caro
diz ser esta a maior ação que ele antevê pafã-o seu Presidente, tem sido um prazer estar nesta Comis-
município, que é o Banco do Nordeste em Diamanti- são, que, como disse na última vez que aqui estive,
na, hoje patrimônio mundial, diferente, Byron;' de está deixando de ser Delegacia de Polícia. Sua filo-
Ouro Preto, que é uma cidade também patrimônio so~ia mudou. A finalidade da nossa Comissão é fis-
mundial, mas muito institucional, muito Tiradentes, e calizar, controlar, olhar para o patrimônio público; é
Diamantina é muito Xica da Silva! também "fazer esse tipo de trabalho que desempe-



Além disso, pela produtividade e seriedade que
vejo no banco, só tenho a dizer, meu caro Presiden
te, parabéns!

Presidente Delfim Netto, foi uma honra receber
nesta Comissão um exemplo como este. O Presi
dente do BNDES e o Presidente do Banco do Brasil
deveriam ter vindo depois para vermos esses teste
munhos da ajuda à pequena e média empresa, prin
cipalmente a ajuda àquele que não tem empresa al
guma, ao associado de uma associação. Nenhum
outro banco está fazendo isso. O único banco que
vejo trabalhando com a associação de pequenos
produtores no Brasil é o Banco do Nordeste. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
- Passo a palavra ao Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO 
Obrigado, Sr. Presidente. Fiquei preocupado. O
Cleuber já me conhece. Se continuarem crescendo
mais alambiques de cachaça vão dizer que o meu
trabalho não vai crescer muito, porque atuo exata
mente no sentido contrário. Ou seja fazer com que
as pessoas não consumam álcool.

Então, já vi que vai ser muito difícil o meu servi
ço, que é exatamente o de recuperar as pessoas,
para que não gastem mais em hospitais e desestru
turem suas famílias, já que a bebida tem causado
muitos problemas. Trabalho com o pessoal dos Al
coólicos Anônimos nos centros de recuperação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
- Isso é quem usa cachaça de má qualidade e em
excesso. (Risos)

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO 
Está certo. Vou trabalhar com isso então; vou expli
car isso.

Sr. Presidente, a exposição feita foi muito im
portante e interessante e, se acompanhamos os de
poimentos anteriores dos representantes do BNDES
e outros, vimos que o atendimento ao pequeno é
grande.

Quero fazer duas indagações básicas. Primei
ro, V. Sª disse na sua exposição que hoje o Nordes
te representa o apoio dado pelo Banco do Nordeste.
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nhamos hoje. Dou-lhe os meus parabéns pela vinda Mas outro testemunho que quero dar, lá na re-
do Presidente do Banco do Nordeste, Dr. Byron gião da Orla Marítima, na Bahia, no Município de
Queiroz, a esta Comissão. Lauro de Freitas, é que o Banco do Nordeste incenti-

Sr. Presidente, quero ser testemunha do belo vou a recuperação de todas as barracas de praia, os
trabalho que o Banco do Nordeste vem fazendo. tabuleiros de acarajé, financiou até a vestimenta.da
Sou representante de uma série de Municípios do baiana, no sentido de melhorar o visual e tornar a
Estado da Bahia, entre os quais destaco dois, que praia de Pitanga num lugar onde o turista se sinta
têm atuação efusiva e completa do Banco do Nor- bem. E isso devemos ao Banco do Nordeste do Bra-
deste. Um é o Município da Barra, que, antes do sil.
Banco do Nordeste, estava totalmente alijado, vivia
do passado. Lá não havia estrada, desenvolvimento,
absolutamente nada. Procuramos o superintendente
do banco, que nos atendeu e disse: "Olha, Leão,
não temos absolutamente nada com política. Nós
queremos ajudar as pessoas. Se você está vindo
aqui para ajudar, nós vamos estar com você. Se o
outro lado político do município que você representa
vier aqui querendo ajudar também, nós vamos aju
dar juntos".

Assim, encaminhou-nos umêcfgente de desen
volvimento. Foram fundadas inicialmente 46 associa
ções de pequenos produtores nepse município. Es
sas associações começam a receber recursos do
Banco do Nordeste. Foi fundada uma associação
mãe, comandando todas essas associações, com
absoluta ajuda do Banco do Nordeste, onde se
criou um departamento técnico para dar assistência
técnica.

O pessoal do Banco do Nordeste começa a
agilizar esse trabalho junto com os técnicos agríco
las. Não adianta absolutamente nada receber o di
nheiro e não ter uma assistência técnica. Então, o
banco também começa a analisar esse caso da as
sistência técnica no Município de Barra. Esse proje
to, que começou a nascer com a ajuda da Codevasf,
do Ministério da Saúde, é o projeto Brejo da Barra,
no qual o Banco do Nordeste vem efetivamente tra
balhando.

Na região do São Francisco há um município
onde se fabrica uma cachaça maravilhosa também.
Vamos copiar a aguardente do Brejo da Barra, ainda
no engenho de cana, movido a boi. O seu já está
mais sofisticado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
- Só verificaremos depois da prova. (Risos)

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - A sua já
está mais sofisticada. A nossa é movida a boi e a
alambique de barro. A filosofia do Banco do Nordes
te é não modificar essa estrutura. É continuar traba
lhando com o alambique movido a boi, porque se
torna uma cachaça de excelente qualidade, melhor
do que a de Januária.



Abril de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça~.:feira 20 16909

As exportações chegam, no cômputo geral do País, partir de depoimentos como o que foi dado, aumenta
em torno de 7%. Já atendeu mais e hoje está nisso. a responsabilidade de todos os que fazem o Banco

O dado que nos foi passado é de que, no ano do Nordeste avançar.
de 1998, foram aplicados 170 milhões em investi- Antecipo também meus agradecimentos aos
mentos para aspectos de exportação. Não entendi Srs. Deputados João Leão e Gilmar Machado pela
se foi em exportação. participação. Digo a S. Exas que vamos tomar toaos

O SR. BYRON COSTA DE QUEIROZ - Sim. esses depoimentos muito menos como um reconhe-
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO _ cimento de que coisas boas foram feitas e muito

Sendo que o Banco do Nordeste entrou com 49% e mais como um compromisso e um estímulo para que
as demais instituições, 51 %. se aperfeiçoe, para que se melhore, para que se

O SR. BYRON COSTA DE QUEIROZ _ Não. faça de cada ação positiva e também das negativas
O Banco do Nordeste, sozinho, entrou com 170. um trampolim para acertos maiores. Agradeço preli

minarmente aos três as referências elogiosas.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Com relação à primeira indagação do Deputa-

Perfeito. do Cleuber Carneiro, a respeito da agência em Dia-
O SR. BYRON COSTA DE QUEIROZ - Na- mantina, a oficialização, no que se refere ao Banco

quele de capacitação tecnológica, de vinte e oito a do Nordeste, da participação seja no Espírito Santo,
cinqüenta e poucos. seja no caso do Vale do Jequitinhonha, deu-se ago-

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - En- ra no: mês de fevereiro.
tendi. O que quero saber é-e seguinte: para 1999, O Banco, contudo, já vinha trabalhando nesse
qual é a projeção que o Banco,está fazendo e qual a sentido, desde que houve a primeira aprovação da
perspectiva de aumentar esse aspecto da sua ex- inclusão no âmbito da Sudene. As outras adaptaçõ-
portação para que ele possa dar uma contribuição es que vieram depois, porque havia legislação espe-
maior no cômputo geral do País nesse processo e o cífica. Foi preciso que fossem editadas medidas pro-
que isso represéntaria em termos de aumento de visórias para contemplar outras facetas da atuação
quantidade de emprego. do Banco do Nordeste.

Outra preocupação é com relação à inadim- Entretanto, estamos fazendo um trabalho inter-
plência. Como é que está a inadimplência no Banco no de levantamento de dados dos Municípi~s, a par-
do Nordeste, já que vimos que nos outros bancos há tir dos dados dos órgãos oficiais do Estado, fazendo
problemas? o planejamento geográfico e, até o final do mês de

Estamos trabalhando numa nova etapa. Pelo abril, esperamos fazer uma visita in loco aos Municí-
que senti gom sua exposição, V. Sª considerou que, pios, instalar os agentes de desenvolvimento e es-
se tivermos o pagamento c;laquelas pessoas do pas- truturar o atendimento por meio das agências itine-
sado, teríamos um acréscimo no ap9rte de capital rantes.
muito maior. Gostaria que V. Sª pudesse àxpllç!.'lr Vamos ter mais do que uma agência. Vamos
melhor isso. Essa inadimplência é grande, é peque- ter agências itinerantes cobrindo inclusive distritos.
na? Quanto está devendo? Qual a providência que o Isso será mais viâve! çlo ponto de vista de custo. Va-
Banco está tomando para poder recuperar, porque - mos escolher, dentro dos iifve!ê de proximidade,
para encerrar -, como disse o Deputado Cleuber quais são as agências já instaladas em Minas Que
Carneiro, há uma grande expectativa no Estado de vão se responsabilizar para contabilizar essas ope-
Minas Gerais, principalmente no Vale do Jequitinho- rações,'mas num sistema eletrônico.
nha, de uma intervenção maior do Banco do Nordes- A freqüência dessas agências itinerantes vai se
te, já que o norte de Minas em parte já está sendo dar de acordo com a demanda de cada local. Trata-
atendido. Então, como é que V. Sª vê isso? Muito se de coisa muito mais moderna, ágil e mais até efi-
obrigado. ciente do que uma referência de um prédio do ponto

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) de vista de agência em todos os cantos. Não é bem
- Muito obrigado a V. Exª Tem a palavra o ilustre o caso fazermos estratificações do ponto de vista
Presidente do Banco do Nordeste. administrativo. Temos de ter uma presença intensa,

O SR. BYRON COSTA DE QUEIROZ - Agra- usando os instrumentos, tanto da alta tecnologia de
deço preliminarmente ao Deputado Cleuber Carneiro comunicação de dados como de presença mesmo.
pelas referências, pelo estímulo, pelo testemunho e, Então, vamos estudar isso, debater e vamos, tenha
obviamente, pelo compromisso que cada vez mais, a a certeza, fazer o que for melhor para o atendimento
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adequado aos níveis que estão sendo praticados na tos, extremamente favoráveis à atuação do Banco.
região do norte de Minas e em outras regiões. Esse V.Exas continuam nos apoiando. A ajuda do Deputa-
é o nosso compromisso. do João Leão tem sido importantíssimá nessa articu-

A partir da segunda quinzena, vamos ter a lação da Bahia. O conhecimento do Deputado com
presença dos agentes de desenvolvimento no tra- os outros atores de cada Município facilita bastante
balho -de articulação e na organização das deman- o trabalho do Banco, porque, além de-gerar a mobili-'
das para começarmos a atuar com as agências iti- zação de vida de todos os atores que vão participar
nerárias. Todo esse trabalho interno já está sendo do processo, que é compartilhado, da visibilidade
executado. motiva e aumenta, pela própria importância do papel

Com relação ao Prodetur, em seu primeiro do Deputado que representa os Municípios, o com-
programa, o norte de Minas não tinha sido contem- promisso, a responsabilidade e exerce até um certo
pIado por uma questão de iniciativa, na época, de ar- controle também social sobre os funcionários do
ticulação. Nessa época, em 1994, eu não estava no Banco cumpram bem suas tarefas num processo
banco. Quando cheguei já encontrei a coisa andan- descentralizado como tem sido o nosso de atuar.
do. Evoluímos nos estudos para, não com o nome O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Byron,
Prodetur, porque ele é uma marca que tem a ver os pólos de desenvolvimento foram uma grande cria-
com a fonte de recurso, que é um repasse dõ BID e ção do Banco do Nordeste. Eles são muito importan-
aquela concepção, mas com um instrumento seme- teso Parece que na Bahia vocês dividiram 6 ou 7 pó-
Ihante, buscando outras fontes, atendermos. los de desenvolvimento, e esses pólos vão trabalhar,

Há um projeto lá no Banco e já foi analisado, o agente vai à ponta buscar...
mas houve um problema que fugiu completamente à O SR. BYRON COSTA DE QUEIROZ - Ele
nossa condição de atender. Refiro-me à questão do vai desdobrando, ele motiva a demanda.
entendimento do ponto de vista da renegociação da O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Vai desdo-
dívida do Estado. Quer dizer, não houve espaço brando e levanta aquilo que é viável, deixa o fulano
para inclusão desse financiamento naquele momen- lá. Ele sabe que naquele determinado local, naquele
to. Houve problema de instâncias do ponto de vista Município, mandioca não dá. Não adianta fin-anciar
do Tesouro, do Senado, que precisa ser retomado essa cultura, vamos botar capim..
dentro de uma nova circunstância. A capacidade fi- O SR. BYRON COSTA DE QUEIROZ - Ele
nanceira do Estado, que, como não tinha entrado qualifica.
antes, como foi o caso dos outros Estados, não foi O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Ele qualifi-
possível conseguirmos com essa outra fonte, embo- ca o produto. Isso é uma coisa fenomenal. Realmen-
ra já tivéssemos até articulações para fazê-lo. Espe- te, vocês estão de parabéns nesse sentido.
ramos que agora, na retomada e nas renegociações O SR. BYRON COSTA DE QUEIROZ - É, e
do Estado de Minas com o Governo Federal, possa vamos intensificar bastante. É uma informação que
se chegar a um bom termo e abrir espaço para esse passo a V.Exas., em 1999, esse trabalho articulado
tipo de intervenção. da questão dos pólos, seja dos pólos da fruticultura,

Com relação ao FAT, ele depende de recursos nas áreas irrigadas, seja na área dos cerrados, que
orçamentários. Estamos negociando com o Ministé- contempla os três Estados, Bahia...
rio do Trabalho. Houve um retardamento geral, no O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu sou
âmbito do País como um todo. Não cessamos o apaixonado pelo trabalho de vocês, Byron. Um
atendimento porque tínhamos um estoque de re- exemplo é na região de Irecê. Lá se dependia exclu-
cursos que passou do ano de 1998 para 1999, sivamente da chuva para a plantação de feijão. O
dentro do atendimento às propostas, mas a orça- Banco do Nordeste começa agora a financiar peque-
mentação de 1999 já está negociada do ponto de nos instrumentos de irrigação para desenvolvimento
vista técnico, e creio que nas próximas duas se- e está se plantando feijão irrigado na região. É um
manas deverá ficar definida e toda a programação negócio viável. Tem-se 100% de certeza de boa sa-
de 1999 ficará coberta. fra. A terra é boa, a chuva não cai. O céu é fraco,

Mais uma vez agradeço a V. Exª pela perti- mas a irrigação funciona. Parabéns, Presidente.
nência das perguntas e creio que ficou esclarecido o O SR. BYRON COSTA DE QUEIROZ - Muito
que foi perguntado. obrigado a V. EXª, Deputado João Leão.

Ao Sr. Deputado João Leão, renovo o compro- Com relação ao questionamento do Sr. Depu-
misso de melhorar cada vez mais. Ouvi depoimen- tado Gilmar Machado, a respeito da projeção para
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1999 das exportações, o que estamos trabalhando é rações são amparadas por garantias reais. Como
para atender a demanda e conseguirmos estruturá- disse, 90% dos recursos do banco são destinados a
la do ponto de vista da necessidade. Quer dizer, tra- longo prazo. O financiamento a longo prazo requer
zer uma parceria forte, com os segmentos entre o garantias" reais; então, elas são todas contempladas
BNDES, o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. com garantias reais.
O Presidente do BNDES inclusive deverá estar co- Estamos em processos fortes de execução.
nosco no início abril em Fortaleza, com sua Direto- Obviamente, contamos com as limitações do Poder
ria, e sua Superintendência, para estruturarmos a Judiciário, dos artifícios que o sistema de advogados
questão, cujo foco principal será as exportações. imprimem a esse tipo de execução. Estamos fazen-

Precisamos de competitividade. Temos de ter do parcerias com o Banco do Brasil, com outros ban-
o cuidado de não motivarmos uma exportação sem cos públicos, para identificação de formas mais ino-
sucesso porque houve o financiamento. yadoras de tratarmos da questão.

Temos que ter um cuidado muito forte com a Através do COMIFF, Comitê das Instituições
estruturação da exportação, para que ela seja dura- Financeiras Federais, estamos com uma base de
doura, estimule o empreendedor, o exportador a dados comum para atuarmos e negociarmos essas
continuar porque se deu bem com a atividade. soluções. Estamos buscando, naqueles casos que

Creio que, dentro dessa característica, a partir não implicam distorções mais sérias do ponto de vis-
dessa demanda orgânica, conseguiremos realizar - ta de desvio de recursos etc., reestruturar essas em-
pela articulação que estamos fazendo com o Presi- presas para fazer operações de negócios corporati-
dente do Banco do Brasil, Andrea Calabi, porque na vos para repassar a indústrias.
parte dos créditos comerciais da exportação esse Enfim, o trabalho é muito árduo. O panorama
banco tem agências lá fora - um belo trabalho. Com conjuntural e econômico dificulta determinadas inter-
relação aos financiamentos provenientes do venç5es. Quando me referi à minha estada aqui, fe-
BNDES, como o (Eximbank e outros, vamos traba- 'lizmente esse fluxo é agora regressivo, porque se ti-
Ihar articuladamente para que essa demanda seja rarmos, como disse, trinta empresas que repre-
atendida. Não me arriscaria a fazer uma previsão sentam mais da metade...
hoje. A emergência da exportação é tão séria do O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO ~ Do
ponto de vista do Brasil que os recursos não podem valor.
ser fator de limitação.

Temos de, neste momento, como disse na mi- O SR. BYRON COSTA DE QUEIROZ - Na
nha exposição inicial, deixar um pouco entre parên- Inadimplência de 10% sobre uma aplicação de um
tesis a questão dessa transição das linhas externas bilhão, você tem trinta empresas com quatrocentos e
de adiantamento de contrato de câmbio. Trata-se de tantos, quinhentos milhões a receber, suportadas
problema mais geral, mais macro, que já estão vo- por garantias sólidas e reais; quer dizer, não são
tando a sua regularização. Agora, quando houver fo- créditos que viraram pó.
mento à atividade exportadora a partir do financia- Nos créditos do banco, além dos fundos de Ii-
mento estruturado, não poderemos cometer o peca- quidez para as operações de curto prazo, todas as
do de deixar faltar recurso para uma coisa tão emer- outras operações, mais de 90% de todos esses re-
gente. O "nós" a que me refiro é o Governo repre- cursos, quase 100%, são suportados por garantias
sentado pelos três agentes: o BNDES, o Banco do reais.
Brasil e o Banco do Nordeste. A dificuldade é o fluxo desses recursos, por-

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - que você não realiza essas garantias reais e há
Então, o Banco do Nordeste deve superar os 170 artifícios jurídicos que prolongam bastante esse
milhões. processo. Contudo, temos tido sucesso. A inadim-

O SR. BYRON COSTA DE QUEIROZ - Não plência tem sido decrescente, porque, como os mi-
tenha dúvida! cro e pequenos, que são hoje responsáveis por

Há outra pergunta sobre a inadimplência. 70% das nossas aplicações, realmente pagam bem
Como me referi, a inadimplência geral do banco é - a inadimplência dos micro e pequenos está em
em torno de 10%. Se tirarmos cerca de 30 operaçõ- torno de 2% - então, a tendência é que isso melho-
es, essa inadimplência cai para 4%. Nessas 30 ope- re bastante.
rações, há umas problemáticas. Uma característica, O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
pela própria atuação do banco, é que todas as ope- - Muito obrigado a V.Sa. Veja que o Banco do Nor-
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deste confirma aquela proposição do Banco do Bra- caso concreto do BNB, já tivemos a nota técnica nº
sil de que pobre paga! 20, de autoria do Ministério da Fazenda, que o trans-

Vamos passar aos outros três argüidores. Pe- formava num banco de segunda linha, numa agência
diria aos nossos companheiros que restringissem de fomento.
sua exposição a no máximo três minutos, para que Gostaria de levantar outro tema. É sobre um
pudéssemos dar oportunidade a todos. Vão falar os BNB que não foi ainda falado. E vou pegar exata-
Deputados Eliseu Moura, José Pimentel e João Co- mente o Relatório do Tribunal de Contas da União,
ser, nesta ordem. enviado a esta Comissão no dia 28 de janeiro de

Tem a palavra o Deputado'Eliseu Moura. 1999. Seria muito importante, Deputado Delfim Net-
O SR. DEPUTADO ELISEU MOURA - Sr. to, que se passasse uma cópia para cada membro

Presidente, Deputado Delfim Netto, Sr. Presidente desta Comissão, para que vissem o outro lado do
do Banco do Nordeste, Dr. Byron, os testemunhos BNB.
desta Comissão, nas ações do Banco do Nordeste, Esse relatório diz respeito ao não-compareci-
podem ser estendidos a todos os nordestinos. mento do Dr. Byron a esta Casa para conversar so-

Tenho passado por alguns Municípios do Nor- bre operações eurobônus. Da outra vez que convi-
deste, a exemplo de Oeiras, São João do Piauí, Sim- damos o Sr. Presidente do BNB, sua agenda estava
plício Mendes, no Piauí, Bacabal e Pirapemas, no cheia, não nos restou outro caminho senão recorrer
Maranhão. Em todos eles se encontra a marca posi- ao Tribunal de Contas da União.
tiva do Banco do Nordeste. E vemos mais de 500 mil O objetivo era exatamente discutir o emprésti-
contratos de financiamentos. Isso demonstra que a mo em eurobônus no valor de 350 milhões de dóla-
atuação do banco é exatamente nas ações dos mi- res. No dia 12 de julho de 1995, 50 milhões; em 14
cro, pequenos e médios empreendimentos. E são de maio de 1996, 100 milhões; em 14 de maio de
nesses micro, pequenos e médios empreendimen- 1996, mais 50 milhões; em 18 de dezembro de
tos, no Nordeste, que não há interesse das institui- 1996, 100 milhões; e em 7 de março de 1997, 50 mi-
ções privadas. Ihões, num total de 350 milhões. Desses 350 milhõ-

Portanto, preocupa-me essa falácia da privati- es, 55,65% que deveriam ser investidos na Região
zação dessas instituições financeiras federais, inclu- Nordeste para geração de emprego e também ren-
sive do Bando do Nordeste. da, conforme previa a sua captação, que estava cor-

Pergunto ao Presidente do Banco do Nordeste reta, foram destinados à compra de títulos da Dívida
se a área econômica do Governo já o notificou no Pública Nacional.
sentido de privatizá-lo. Essa aplicação, sob o aspecto da legalidade é

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) legal, mas sob o aspecto da destinação, houve des-
- Passo a palavra ao nobre Deputado José Pimen- vio. Indago a V.Sa: faltaram tomadores desses re-
tel, para as suas perguntas. cursos na Região Nordeste? Foi esse o motivo que

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. levou o BNB a comprar títulos da dívida pública, ou
Presidente da Comissão, nobres Deputados, fico foi porque os negócios na Região Nordeste dariam
muito feliz em ver o Dr Byron Costa de Queiroz nes- menos lucro ao banco? Dos 44,35% aplicados, Sr.
ta Casa, uma vez que possui agend_a muito cheia de Presidente, ele tinha, na época da auditoria, em
compromissos e, muitas vezes, não pode compare- 1998, 71 % inadimplentes. Ou seja, de uma aplica-
cer em nossas audiências públicas. Esta Comissão, ção de 207 milhões, já em reais, esses 44,35 % da
durante a legislatura passada, teve a sensibilidade operação eurobônus foram aplicados em 42 empre-
de convidá-lo por duas vezes. Infelizmente, devido a sas apenas, e um total de 147 milhões estão inadim-
agenda muito cheia aqui não pôde comparecer. plentes, representando 71 % das operações.
Hoje, graças a Deus, estamos podendo trocar idéias A segunda pergunta: como o banco pensa em
e explicar um pouco sobre o BNB, até porque a área pagar essas operações eurobônus, já que as empre-
econômica do Governo tem uma posição muito clara sas que as receberam em empréstimo não devolvem
sobre o papel dos bancos públicos- oficiais e fede- ao banco?
rais. A terceira pergunta. V.Sa. dizia, com muita ên-

Um termo firmado com o Fundo Monetário In- fase, que o grande cliente do banco deve ser mere-
ternacional prevê que, no ano 2000, a participação cedor de crédito de qualquer banco privado. No en-
dos bancos oficiais federais será de, no máximo, 7% tanto, essas empresas que operaram com eurobô-
dos depósitos a vista do País; hoje temos 35%. E no nus estavam todas proibidas, ou seja, a maioria das
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inadimplentes estava proibida de operar no merca
do. E vou citar algumas. Uma delas é a MAíSA 
MOSSORÓ AGROINDUSTRIAL S/A, que foi impedi-

.da de operar com a Caixa Econômica Federal, ins
crita no CADIN, enfim, com uma série de irregulari
dades. No entanto, é uma das grandes devedoras,
inclusive com uma alta concentração de Crédito.
Outro caso concreto é a MASTER INCOSA ENGE
NHARIA S/A, que recebeu 30% de uma das opera
ções de 100 milhões de d61ares, exatamente 30
milhões e poucos mil d61ares numa única opera
ção. Está vencida e também nã~ paga. Outro dado
interessante: V.Sa. diz, com muita precisão, que
todas essas operações vencidas terão retorno cer
to. E vou ler os termos: "Todas as operações são
garantidas por garantias reais·. Excelente coloca
ção, e acho que está correto todo administrador de
banco, principalmente de~nço público, assim
proceder. No entanto, a empresà'Ç>MEGA CONS
TRUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. assim
não consta. E mais grave ainda: há uma empresa
aqui que s6 tem 30% das operações garantidas, e
está no Relat6rio também. A CARISA AGROPE
CUÁRIA LTDA. fez uma operação no dia 7/11/95,
que venceu no dia 28 de março de 1996, na sua
gestão. E essa operação, nó dia 25 de maio de
1998, quando foi feita uma reavaliação do seu pa
trimônio, s6 tem 30% de garantia da dívida, não
tendo mais como receber. .

Portanto, é preciso que 'COnversemos sobre
um outro BNB. Muitas vezes, Sr. Presidente, não pa
ramos para refletir. Para n6s, as instituições públicas
pertencem ao povo e à Nação brasileira. As adminis
trações passam, e operações como essas, que
constam do Relat6rio do Tribunal de Contas da
União, depõem contra o que aqui ouvimos.

Pediria à Presidência dos trabalhos que o dis
tribuísse, se possível, para todos os Deputados des
ta Casa, para que S.Exas. tomassem conhecimento
dele. Ele foi entregue a esta Comissão no dia 28 de
janeiro de 1999. Até para que possamos refletir so
bre outra situação dq BNB

No segundo bloco de perguntas, Sr. Presiden
te, gostaria de falar sobre o Procera.

Em julho de 1995, o Governo Federal baixou
uma medida provis6ria, determinando que 10% dos
fluxos constitucionais seriam destinados ao aumento
de capital social dos bancos que abrissem agência
bancária nas Regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste, numa flagrante inconstitucionalidade.

Pois bem. Abrimos esse debate e, em novem
bro de 1995, essa medida provis6ria foi transforma-

da na lei 9.126/95, que, no seu art. 7Q
, determina

que esses 10% - que eram destinados a aumentar
capital social de bancos que abrissem agência ban
cária nas Região Nordeste a fundo perdido, não de
volviam um centavo aos fluxos constitucionais - fos
sem destinados ao Procera, com rebate de 50%.
Hoje, esse é o dinheiro mais barato que há nas Re
giões Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

No entanto, para o ano de 1999, o BNB desti
na 2 milhões de reais para o Estado do Ceará. É
verdade que essas medidas são traçadas pelo Mi
nistério da Reforma Agrária e Política Agrícola. O IN
CRA traça as metas; o banco as executa. É preciso
registrar isso. O banco não tem culpa nesse percen
tual. Nossa indagação é se haveria espaço político
para se discutir, para que o banco pudesse executar
o montante de recurso que está no seu orçamento e
que tem um impedimento, oriundo de outro Ministé
rio, no caso o Ministério da Reforma Agrária e Políti
ca Fundiária, que traça essas metas, que para nós
seria de fundamental importância, porque esse é,
efetivamente, o dinheiro mais barato que o banco
tem. E ele tem aplicado bem os recursos que têm re
tornado ao banco a tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
- Muito obrigado a V. Exl .

Tem a palavra o ilustre Deputado João Coser.
O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Pre

sidente, Delfim Netto, Sr. Presidente do Banco do
Nordeste, primeiro gostaria de cumprimentá-lo pela
presença em nossa Comissão. Sou João Coser, do
Espírito Santo. Portanto, um pedacinho do Nordeste,
27 Municípios. Nossa intervenção tem o caráter de
um Estado que está começando a entender um pou
co o papel do banco e, automaticamente, algumas
pergunta vêm no sentido dessa aproximação do
banco com o Estado.

Antes, em função de demandas e de presen
ças aqui, gostaria de fazer algumas perguntas para
confirmar e, principalmente, para que V. Sa tenha
oportunidade de explicá-Ias.

A primeira pergunta é com relação à aplica
ção. Informações nos chegaram de que, neste ano,
não têm sido feitas operações com o FNE e FAT e,
sim, com recursos do BNDES. Esses recursos não
têm as mesmas condições de juros, rebatem nas ta
xas desses fundos. Isso é verdade - o senhor falou
en passant - e por que isso está acontecendo? Ou
tra coisa que gostaria de perguntar é com relação à
capacidade. V.Sa. citou também que, a partir de
agora, vai ser analisada, mais detalhadamente, a
questão da capacidade mercadológica, setorizada.
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Temos informações de que o banco acabou incenti
vando, sem talvez o cuidado devido, alguns equívo
cos; E-ntáG,-se 1SS0aGORtecel:l-;-pOF EleseuiElo-e\;/-per
falta de condições" ~ algo que preocupa o banco
hoje. Estamos tendo um direcionamento diferencia
do? É muito grave se fazer investimento numa área
em que não se tem qualquer capacidade de retorno.

Então, são duas perguntas: se aconteceu e se
o banco está agora mais preocupado com isso.

A terceira pergunta é com relação ao coopera
tivismo. Faço parte da Frente de Cooperativismo. Al
guns Parlamentares me disseram que têm informa
ções de que as cooperativas estão sendo valoriza
das nesse processo." Nós temos informação de que
- principalmente alguns setores - na capital e nas
grandes cidades, a presença delas é muito pequena,
principalmente as de pequeno e médio porte.'Então,
precisaríamos de uma informação para saber se é
possível potencializar isso, se11 banco está estudan
do e se há algum movimento que incentiva esse tra
balho mais coletivo. Achamos que o cooperativismo
é um fator determinante de desenvolvimento e,
quando se faz um. trabalho mais coletivo, se' tem
condições de obter resultados melhores. Então, é
uma pergunta especificamente sobre a. participação
das cooperativas nesse setor.

Um quarto ponto é com relação à aplicação
dos recursos da agricultura familiar, do PRONAF.
Nesta semana, aqui, tivemos um grande número de
trabalhadores, muitos da região Nordeste, cobrando
isso, expondo todas as dificuldades para liberação
de recursos nessa área. Então, o senhor 'tem dados
do que foi utilizado em 1997 e 1998 e previsão para
1999? Infelizmente, temos uma região... Estamos
importando arroz, milho, uma série de produtos, e a
agricultura familiar, na nossa avaliação, é determi
nante nesse processo e na mudança desse perfil.
Então, especificamente, como está sendo tratado
isso e por que esse reclamo dos colonos em função
da dificuldade de aplicação desses recursos?

As minhas perguntas são essas. Agora, quero
fazer dois pedidos. O primeiro - e um Deputado já o
fez, mais ou menos de forma idêntica, com relação
ao Estado de Minas Gerais - refere-se a como o Es
tado do Espírito Santo vai ser inserido nesse proces
so. No caso concreto, para nós, que somos lideran
ças políticas no Estado, precisamos ter mais infor
mações. Então, primeira coisa, uma audiência formal
com o Presidente ou representante do banco que
pudesse, junto à bancada federal do Espírito Santo,
Deputados e Senadores, fazer uma exposição, uma
apresentação de tudo que o banco tem, o que colo-

ca à disposição, para que pudéssemos socializar
isso com a nossa gente da melhor forma possível,
-iReItisive-com--as-vantagens 'que-existern:-Basica-
mente, essa é a principal pergunta. '

As perguntas são de caráter bem pontual 
como só temos 27 Municípios, nosso tempo também
é menor, não é, Sr. Presidente? De qualquer forma,
precisamos de mais informações. Agora,.no caso da
agricultura familiar, das cooperativas e dessa utiliza
ção dos recursos, são questionamentos que nos
chegam e que diferem do depoimento de alguns
Parlamentares. Então, gostaríamos dos esclareci
mentos de V.Sa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
- Muito obrigado a V. Exª Tem a palavra o ilustre
Presidente do Banco do Nordeste.

O SR. BYRON COSTA DE QUEIROZ - Muito
obriga~'o, Presidente Delfim Netto, obrigado Exmos.
Srs. Deputados Eliseu Moura, José Pimentel e João
Coser por suas intervenções, que responderei uma a
uma.

Deputado Eliseu Moura, em primeiro lugar, de
sejo agradecer as referências favoráveis à atuação
do banco, que V. Exª testemunhou nos Estados do
Piauí e Maranhão.

Com r~lação à privatização do Banco d,o Nor
deste, se houve. uma notificação, efetivamente, essa
questão nunca foi tratada no âmbito de Governo.
Pelo contrário, ficou muito claro que não se questio
na com relação à privatização. O que está aconte
cendo, e que nãovale apenas para o Banco do Nor
deste, mas para todo o sistema financeiro público'fe
deral, é um processo de racionalização, um estudo
com cruzamento de informações, com avaliação
do que possa parecer superposições para que
haja mais produtividade na atuação dessas institui
ções, para que se evite, naturalmente, desperdí
cios a partir de uma ação desconectada sob todos
os aspectqs.

Devo dizer que, com relação ao Banco do Nor
deste, como foi explanado nas nossas palavras ini
ciais, vínhamos antecipando uma série de questões
que têm a ver com essa racionalização, embora o
processo de mudança e aperfeiçoamento das em
presas, de uma maneira geral, tenha que ser perma
nente. Elas têm que conviver com as variáveis exter
nas, têm que, a cada dia, adotar novos parâmetros e
novos paradigmas de atuação, tendo em vista as
mupanças que acontecem no mundo, e as empre
sas precisam se adaptar a elas. Enfim, é um fenô
meno inexorável, do qual não podemos fugir, mas
creio que será menos sentido no Banco do Nordeste
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tudo isso que está se falando com relação à reestru- de ficar comentando a respeito.empresas. Devo di-
turação do sistema financeiro, pelo que já se avan- zer, em um caráter bastante genérico, .que o banco
çou até aqui. Isso está claro no próprio ambiente do funciona, do ponto de vistl'Lda concEtssão.de crédito,
Governo,-no Comitê das Institu-içõeS" Finãnceiras Fe- com comitês. Ninguém no banco tem capacidade _t

derais, que contempla todos os bancos federais, no nem o Presidente, nenhum dos diretores, nem o ge-
Ministério da Fazendo e mesmo no Banco Central. rente - de dar crédito sozinho. Qualquer que seja o
De modo que não há' nenhuma conversa, nenhuma volume de crédito, passa por um comitê, mesmo um
previsão, nenhuma notificação que levante essa micro produtor, comitê no âmbito de agência, comi-
questão de privatização no caso do Banco do Nor- tês no âmbito de direção geral, que são vários, até
deste. chegar à Diretoria. Os recursos são tratados com cri-

Respondendo ao Exmo. Sr. Deputado José Pi- térios.
mente', creio que a primeira parte de sua pergunta Há determinadas questões que foram objeto
fica também respondida com a resposta que acaba- do comentário do relatório do TCU. Quando se fala
mos de dar ao Deputado Eliseu Moura. Com relação em contratação maciça de "x" milhões, no caso es-
aos eurobônus, obviamente que o concei!o de ina- pecífico de duas empresas, por exemplQ, não são
dimplência - e precisamos ver em cada caso o que é contratações maciças, são acomodações com a Ii-
inadimplência, impontualidade ou um processo de nha de recursos que foram anteriormente concedi-
permanência de recursos pela importância deles no dos, de financiamentos já concedidos com bastante
estágio das empresas, a partir de renegociações ou antecedência. Se em um determinado momento -
realocação de outras tranchas, como se chama, de porque tem que haver um caSamento entre a fonte
outras linhas para que não se cause problemas mais do recurso, chamado funding e a disponibilização
graves às empresas pela exigência do pagamento para o tomador - um funding se exaure, é preciso,
quando o recurso está sendo extremamente impor- obviamente, cobrir com outro. É o que se chal1)a de
tante para o momento da empresa, se ela está ope- uma contratação de "x" por cento concentrado; não
rando bem, se merece o crédito. Então, efetivamen- éo "x" diferente de uma contratação, mas um pro-
te, esta questão dos eurobônus não existe como cesso de reacomodação em uma composição de dí-
questão de inadimplência, salvo raríssimas exceçõ- vida. Portanto, não posso entrar em detalhes a res-
es, como eixo de agravamento que leve à expectati- peito de situações isoladas de empresas.
va de que esses recursos são irrecuperáveis. O que Nas instâncias de fiscalização, que são extre-
há é um~ estratégia empresarial de não deixar as mamente abundantes... Quer dizer, nós, do banco
empresas desassistidas pela coincidências de deter- gastamos... Um dia desses fiz um levantamento,
minadas tranchas. Então, como temos determinadas Presidente Delfim. Netto. Temos satisfações a dar e
outras tranchas, reservas de recursos, fazemos a sempre tivemos a presença local de cerca de quator-
realocação desde que a empresa obviamente mere- ze instrumentos de fiscalização no banco. Então,
ça, esteja trabalhando e em condições de receber o gastamos uma grande força de trabalho dando expli-
crédito. cações, que, acho, são razoáveis, são até confortá-

Com relação à aplicação em títulos, é um veis do ponto de vista de termos certeza de que as
momento. Quer dizer, o banco não pode, porque coisas estão ocorrendo dentro dos parâmetros que
não transfere recursos a fundo perdido, disponibili- precisam ser adotados.
zar recursos sem uma conseqüência do ponto de No que se refere ao recurso do Procera, 2 mi-
vista do momento do tomador. Existem determina- Ihões foi a previsão e a negociação feita com o In-
das atividades que têm um caráter cíclico do ponto cra. Ontem mesmo antecipamos uma parcela por
de vista das questões até Jocais, de safra, de mo- força de uma emergência que estava havendo, ex-
mento de mercado, há uma série de particularida- tremamente legítima, que era a questão do custeio.
des. Então, colocar os recursos em títulos é uma Fizemos uma negociação, ouvimos os sem-terra.
forma de esperar o momento adequados para sua Embora a questão não fosse do banco, nós demos
disponibilização dentro dos parâmetros da boa audiência ao sem-terra. Ou seja, não se trata de
prática do crédito, tendo em vista a adequação do uma defensa cômoda dizer que o problema é do IN-
recurso em seu momento face às características CRA. Não, o problema é também do banco. Obvia-
de cada um dos tomadores. mente, é uma coisa conjugada. Dissemos que, o que

Sobre informações pontuais acerca de empre- dependesse do banco nas questões de metodologia
sas, infelizmente, sou impedido pelo sigilo bancário de alocação do crédito, da desburocratização, enfim,
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da facilitação do acesso, temos que aperfeiçoar isso equívocos. Agora, há um cuidado de se fazer as coi-
e vamos aperfeiçoar. E o montante pode ser revisto. sas de forma estruturada, que precisa ser aprimora-

o problema foi uma orçamentação, que é ba- do, precisamos estar sempre conversando in loco;
seada na estruturação dos próprios empreendimen- quer dizer, essa presença local ajuda essa questão
tos dos assentamentos que o INCRA levanta, mas tecnológica, seja ri'o setor agrícola, contando com a
há possibilidade desses recursos' serem ampliados. Embrapa, com a extensão rural, com inovações tec·
Só para terem uma idéia, em 1995, para o PROCE- nológicas de toda ordem, com a questão dos merca·
RA, foram feitos 6 mil 598 financiamentos no valor dos, enfim, precisamos aperfeiçoar cada vez mais
de 29 milhões; em 1996, foram 17 mil financiamen- esse trabalho estruturado.
tos no valor de 82 milhões; em 1997, foram 24 mil e No âmbito dos pólos, realmente, como foi cita-
800 financiamentos no valor de 99 milhões; em do pelo Deputado João Leão, é uma atitude extre-
1998, foram 35 mil financiamentos no valor de 94 mi- mamente/ alavancadora. Hoje, os dez Estados em
Ihões e 500 mil. Então, no período entre 1995 e que'atuamos estão com focos de pólos que envol-
1998, foram destinados 305 milhões em todo o Nor- vem uma! parcela importantíssima do volume de Mu-
deste. É um número extremamente expressivo e nicípios ~e cada Estado. Esse é um trabalho estrutu-
uma progressão bastante razoável do ponto de vista rado, cOÇn agenda de compromissos, ficando nítido
de se estar percorrendo caminhos. Nesse sentido, quem está e quem não está cumprindo a sua parte
louve-se também o trabalho do INCRA, pois a possi- como entes públicos - prefeitos, secretários de Esta-
bilidade desse prosseguimento do ponto de vista da do, órgãos do Governo Federal, órgãos' de assistên-
expansão seqüencial, de 1995 a 1998, tem a ver cia técn'iéa, universidades, ciência e tecnologia. En-
bastante com os trabalhos do Ministério da Reforma tão, é algo que fica nítido. É um sistema que inclusi-
Agrária e do INCRA. ve está'n'o computador. Na região do Deputado João

Respondendo ao ExmQ Sr. Deputado João Co- Leão, por exemplo, lá em Barreiras, para ver a ques-
ser, com relação aos recursos do FNE e FAT, não tão do .q~rrado, se faz uma reunião com todas as co-
significa que não estejam sendo aplicados recursos munidades, com todos os Municípios envolvidos,
do FAT e do FNE. O que acontece é que, como o com ata, com uma agenda de compromissos que se
banco trabalhava bastante com o Fundo Constitucio- chama nb computador. O banco tem uma Intranet,
nal, e depois agregou o FAT... Mas existe um mix de um computador por funcionário. Qualquer funcioná-
recursos. O que temos feito é mix de recursos, que rio do.banco acessa e sabe o que está acontecendo
é uma forma de aumentar os recursos. Como mos- em tempo real nessa questão, com as atas das reu-
trei no começo, tínhamos 600 milhões em 1994, e, niões. Ç>u seja, efetivamente se tem tido um resulta-
em 1998, fomos para 3 bilhões e 200 milhões refe- do importante e que estamos disponibilizando, com
rentes à disponibilização de recursos. Aí, fomos obri- a experiência que o banco adquiriu com os seus
gados a uma certa mixagem desses recursos, obvia- sistemas internos, para os nossos parceiros, para
mente que, dentro de determinados atividades, as estruturas dos pólos. Essas informações vão
quando não comporta, contemplamos. Sobretudo no facilitar cada vez mais essa sustentabilidade do
caso dos micromicros que têm uma atividade mais crédito e minimizar, tenho certeza, os equívocos,
estruturada do ponto de vista de recursos hídricos, porque tudo fica transparente, as questões são
que não têm uma resposta imediata, disponibiliza- discutidas localmente e as contribuições, a agre-
mos recursos mais favoráveis, mas temos que esti- gação de valor de cada parceiro, fica bastante nítida
mular o mix porque, senão, reduzimos a quantidade e disponível pelos ambientes que se criam para se
de recursos. Se fôssemos ficar 'no Fundo Constitu- tratar do assunto.
cional, ficaríamos nos 700 milhões. Quer dizer, fo- No que se refere ao cooperativismo, realmente
mos para 3 bilhões e 200 mil exatamente pela possi- a valorização precisa acontecer. É verdade que nas
bilidade do mix de recursos. grandes capitais a coisa não está como devia. Esta-

Sobre o levantamento da capacidade merca- mos intensificando agora, mas isso requer um traba-
dológica, avançamos bastante. É preciso haver, lho e já temos algumas experiências-piloto. Por
cada vez mais, um trabalho neste sentido - e aí te- exemplo, Fortaleza, Natal, Salvador são algumas de-
mos que contar com todas aquelas parcerias. A sua las, e vamos estender a experiência para os outros
pergunta fala em equívocos. Equívocos sempre Estados, fazer o que se chama desenvolvimento 10-
existem. Não vou aqui ser repetitivo, porque todos cal nessas capitais visando a formação e processo
sabemos que, onde há participação humana, há de qualificação dessas cooperativas. Temos um con-
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vênio com o PNUD - o Programa Banco do Nordes- uma outra intervenção que efetivamente repercute
te/PNUD -, um programa das Nações Unidas volta- bem na atuação do banco.
do para essa área de capacitação, que tem dado re- No Espírito Santo, recebemos o Secretário de
sultados bastantes expressivos. Planejamento, fizemos a primeira base de estudos.

Para se ter uma idéia numérica, em termos de Ontem mesmo tive uma conversa com o Governador
quantidade de associações e cooperativas, por e estamos com uma primeira reunião marcada com
exemplo, em 1998, tivemos, ativamente assistidas o Governador e o Secretariado para estruturar, a
pelo banco, 2 mil e 802 associações e cooperativas. exemplo do que vamos fazer em Minas Gerais. E va-
É um dado expressivo, pois elas abrigam cerca de mos, a partir de abril, estar com tudo estruturado no
312 mil pessoas, e disponibilizamos recursos de 800 Espírito Santo. Quanto à reunião com a bancada,
milhões de reais. É algo extremamente significativo. estamos às ordens. É só agendar, mas depois des-
E só um dado sobre capacitação: foram treinadas 22 se momento talvez seja melhor, porque já estaremos
mil micros e pequenas cooperativas em 1996,31 mil' com algo mais concreto para falar. Mas estamos
em 1997 e 156 mil em 1998. Esse processo de trei- completamente às ordens para marcar.
namento foi patrocinado pelo banco, adequando o O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
processo de crédito, como me referi, ao processo de - Concedo a palavra novamente ao ilustre Deputado
capacitação. Então há muito para se fazer, mas são José Pimentel, dizendo que, de acordo com sua su-
avanços que, obviamente, já nos animam e indicam gestão, vamos distribuir esse ofício a todos os mem-
que o caminho está sendo bem percorrido. bros da Comissão.

Com relação ao Pronaf, os números são os O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Fico
seguintes. Em 1996 foram 21 mil financiamentos, no grato, Sr. Presidente. Agora, o Sr. Presidente do
valor de 75 milhões de reais; em 1997,31 mil finan- BNB, Byron Queiroz, levanta um tema que é proce-
ciamentos, no valor de 176 milhões de reais; em dente, a questão do sigilo bancário. Como o papel
1998, 156 mil e 300 financiamentos, no valor de 671 desta Comissão também é o de acompanhar essas
milhões de reais. Esses dados são extremamente operações para evitar a inviabilidade do banco no
significativos, porque o Pronaf no Brasil todo foi de 2 dia de amanhã, sugeriria discutirmos posteriormente
bilhões e pouco, e só no Nordeste aplicamos 671 mi- a possibilidade de realizar uma audiência reservada
Ihões de reais. Quer dizer, dos 700 milhões de reais nesta Comissão. Não queremos deliberar hoje. Que-
aplicados no Nordestes, 671 milhões... Foram me- remos discutir essas questões, porque a situação é
nos de 800 milhões aplicados no Nordeste em 1998, gravíssima.
e 671 milhões foram do Banco do Nordeste no Pro- As operações para impedir o inadimplemento
naf. Então tem havido um progresso importante, por- são renovadas recorrentemente. No caso da Maísa,
que esse atende lá embaixo mesmo. no dia 28 de março de 1996, ela renovou um em-

Aproveitando o gancho, houve uma outra in- préstimo de 6 milhões e 100 mil dólares; no dia 25
tervenção, que não é bem sobre cooperativa, mas de outubro de 1996, ela renova novamente já por 9
sobre uma faixa que estava completamente à mar- milhões 564 mil dólares, e no dia 30 de abril de 1998
gem, que é o informal das capitais e das grandes' a dívida já estava em 19 milhões e 500 mil reais.
cidades. Então, está fazendo um ano agora, Sr. Aqui, Sr. Presidente, há uma série delas, e isso não
Presidente, que instituímos um programa de mi- é confidencial, porque essas dívidas já foram execu-
crocrédito, estruturado em 51 cidades. São crédi- .tadas, boa parte delas está na Justiça. Agora, o que
tos de cem a mil reais. Financiamos mais de 50 mil . as caracterizam são operações feitas sem observân-
em um ano. Temos aí disponibilizados quarenta e cia de mercado, com empresas impedidas de operar
poucos milhões de reais. Para o sapateiro, para a no Cadin, na rede privada, no Estado, na região, o
vendedora de frutas é um capital de giro; para que coloca em risco o patrimônio do banco, que é
aqueles que, de acordo com uma pesquisa que fi- público. Ressalvamos principalmente o acordo de
zemos, obtinham os recursos de agiotas e de for- Basiléia, que nos impõe limitações, e do qual o Bra-
necedores, que nada mais eram' do que agiotas si! é subscritor.
travestidos de fornecedores. Fizemos umapesgui- Sei da atenção que V. Exª tem tido nesta.
sa nessas cidades e a média de juros variavam en- Casa, como Deputado, nestas questões. Há os ins-
tre 9% e 18% ao mês, cobrado antecipadameQte. trumentos do Banco Central, que são controladores,
Estamos cobrando uma taxa de 5%, uma taxa ho- e rlgidos, dessa matéria. A nossa preocupação é a
nesta, correta do ponto de vista financeiro. Então é de 'não se inviabilizar o banco no dia de amanhã.



Concedo a palavra ao ilustre Deputado Sera
fim Venzon.

O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON - Sr.
Presidente, Sr. Presidente do Banco do Nordeste,
Dr. Byron Queiroz, sou Deputado por Santa Catarina
e nós, do Sul, torcemos muito pelo ajuste de Brasil
inteiro e, naturalmente, compreendemos muito bem
o potencial que o Nordeste tem. Certamente, toda a
Região Nordeste é vítima de um sistema fiscal e tri
butário, de um sistema de distribuição da renda irre
gular, injusto, modelo esse que atualmente concen
tra demasiadamente a renda nos grandes centros,
concentra a economia de forma que as regiões con
sumidores estão pagando muito caro em favoreci
mento das regiões produtoras. Acredito que temos
que mudar essa conceituação, e espero que a refor
ma tributária venha a fazer essa equalização para
valorizar, acima de tudo, o consumidor e não o pro
dutor. Naturalmente, nada temos contra o produtor
em si.

O Banco do Nordeste é, acima de tudo, um
banco de fomento, ou seja, estimula a produção.
Nos últimos quatro anos - estive acompanhando os
mapas que estão sendo expostos aqui e o balanço
que nos foi apresentado -, se pode perceber que
houve um aumento muito grande de financiamentos.
Segundo, multiplicou-se praticamente por quatro o
número de ofertas de empregos e o lucro também.
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Não estou pedindo para deliberar nada. Deixo ape- ria que até que tivesse o Banco do Nordeste na mi-
nas como sugestão, para que V. Exª, com cuidado, nha região, mas infelizmente estamos na Sudene_
veja a possibilidade de se realizar uma reunião re- Infelizmente. Então eu gostaria de parabenizá-lo
servada com a Presidência do BNB para se discutir pelo trabalho do Banco do Nordeste. .
o que está neste relatório, porque é muito grave. Sr. Presidente, gostaria de parabenizá-lo pelo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) nível das audiências públicas desta Comissão. Na
- Tem a palavra o ilustre Presidente do BNB. primeira audiência tivemos do Presidente do Banco

O SR. BYRON COSTA DE QUEIROZ,':':' Volto do Brasil e o Presidente do BNDES; na segunda já
a dizer que a questão do sigilo bancário vale e eu tivemos o Vice-Presidente do TCU, Ministro Humber-
não posso estar comentado aqui. O que se chama to Souto, e, hoje, o Presidente do Banco do Nordes-
de operação nova e contratada sob argumento irre- te. Mas gostaria de chamar a atenção, Sr. Presiden-
guiar são acomodações de empr.esas que estão fun- te, para o fato de temos diversos assuntos na Co-
cionando, até para não quebrar as empresas e para missão, denúncias a apurar, inclusive casos recen-
oferecer novas oportunidades, para tentar salvar não tes que temos que apurar com rapidez, como o caso
o empresário, mas o empreendimento e todas as da Lightpar e outros casos, como o das infovias e
suas repercussões. Então é bastante precipitado e muitos outros. Então gostaria de dar a idéia de que
subjetivo fazer juízo de valor a partir de um comentá- as audiências públicas sejam marcadas sempre às
rio extremamente pontual, queJem um passado. Es- quintas-feiras e que as quartas-feiras sejam reserva-
sas operações são operações que" já foram encon- das para o debate, para apurar qenúncias, que, te-
tradas no banco, que esta administração já encon- mos certeza, irão aumentar muito.
trou no banco. Muito obrigado, Sr. Presidente.

É preciso ressaltar uma corsa. O banco, mais O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
do que ninguém, tem como objetivo ter boas aplica- - Obrigado a V. Exª Vamos est:Jdar essa sua suges-
ções para ter bons resultados, para ter bom retorno tão.
e ter seu papel cumprido. Ninguém mais do que os
dirigentes do banco, porque são inclusive responsá
veis civil e criminalmente pelas suas ações no ban
co, tem tais preocupação. Então, todos os procedi
mentos são adotados. Agora, não podemos contra
riar uma realidade natural e temos que ser sábios
para, não sendo radicais, não quebrarmos as empre
sas e matarmos as galinhas dos ovos de ouro. Não
se trata de salvar o empresário, mas salvar o em
preendimento dentro de normas e parâmetros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
- Muito obrigado a V. EXª Vou conceder a palavra
agora aos quatro últimos oradores inscritos para que
V. Exll possa responder.

Vão falar o ilustre Deputado João Magalhães,
o Deputado Serafim Venzon, o Deputado Hélio Cos
ta e o Deputado João Almeida, nessa ordem.

Concedo a palavra ao Deputado João Maga
lhães.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES 
Sr. Presidente, Deputado Delfim Netto, Sr. Presiden
te Byron de Queiroz, gostaria de parabenizá-lo pela
atuação no Banco do Nordeste. Recentemente, esti
ve na cidade de Janaúba, em um congresso de ba
nanas, onde o banco possui inúmeros projetos de fi
nanciamento, e o trabalho do Banco do Nordeste foi
muito elogiado. Lá ninguém gosta do Banco do Bra
sil, nem mesmo de ouvir falar o seu nome. Eu gosta-



Abril de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira20 .16919

Naturalmente que nessas oQ~r.a.ÇÕes. existe um lu- prometido; podem estar querendo privatizá-lo ou
-ero,-que-é-refnVêsfídõ-em--diversos setores de infra- acabar com ele. Vai ser assim.
estrutura etc. Eu fiquei ainda mais preocupado quando o se-

Eu levanto a seguinte questão. Certamente nhor disse que, infelizmente, Minas Gemis_não-pôde
isso não depende apenas do Presidente do ~~nÇ.Q.....partioipar-doProctétuniórque o contrato da dívida

.JJJJàs_deverá-ser-discut1da.-Na-VéYdãae~-sé-um- banco assinado pelo Governo anterior, do Sr. Eduardo Aze-
tem lucro, é porque, certamente, alguém está pagan- redo, não permitia, não dava espaço para, na rene-
do por isso. É uma carteira, um sistema auto-finan- gociação da dívida, a participação de Minas Gerais
ciado, e alguém está pagando por isso. Existe uma nesses recursos internacionais que vêm 'através do
cooperativa que eu conheço muito bem - banco não banco. Pergunto, então, ao senhor, se agora, quan-
é cooperativa, mas pode copiar algumas coisas -, a do nós temos em Minas Gerais um Governo que não
Unicred, que seria o banco da Unimed do Brasil, que compromete os recursos do Estado da forma como
periodicamente divide o lucro entre aqueles que to- o governo anterior os comprometeu, há condições
maram o dinheiro emprestado - na verdade, quem de conversarmos com o banco e encontrar cami-
pagou aquilo foram as pessoas que tomaram dinhei- nhos para atender a Minas Gerais.
ro emprestado, de forma que seria uma maneira até Na semana passada, fazendo parte da banca-
de diminuir o juros, ou diminuir o custo do dinheiro. da mineira do PMDB que foi falar ao Presidente da
Não sei até onde uma aplicação em infra-Éistrutura República, eu cometi a imprudência de pedir ao Pre-
vai estimular a produção, m,ªs, o sistema tendo di- sidente que fosse mineiro por um dia, tentando abrir
nheiro para investir dessa maneira como investe o uma porta, e S. Exª acabou batendo com a porta na
Banco do Nordeste, não seria melhor diminuir o cus- nossa cara. Então, venho pedir ao senhor hoje que
to do dinheiro, diminuindo o juros, ou repartindo esse seja mineiro um pouquinho, com o seu Banco do
lucro entre aqueles que investiram e pagaram as Nordeste. De repente, Minas Gerais vai ficar muito
suas contas, pagaram seus empréstimos, o que é grata ao senhor.
uma forma também de fazer um estíl.o? Porque, se Eu queria fazer uma sugestão ao nosso Presi-
ele está tendo lucro, de algum lugar esse lucro está dente, Deputado Delfim Netto, acompanhando as I
vindo. palavras do Deputado João Magalhães. Na década

Desculpem-me por minha ingenuidade finan-· de 60 as coisas aconteciam, e as empresas de co-
ceira dentro do sistema bancário em si, mas, talvez, municação, notadamente a televisão, não podiam
dentre tantas pessoas bem intencionadas, que que- noticiar porque isso era proibido. Os jornais que se
rem encontrar uma forma para diminuir o custo da aventuravam a dar algumas notícias contra o Gover-
produção, entendo que uma solução é diminuir o no, eram censurados. Mas as coisas não deixalJl de
custo do dinheiro. existir porque são ignoradas. E eu, então, queria fa-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) zer a seguinte sugestão. Fecharíamos este ciclo de,
- Muito obrigado a V. Ex". convites a Presidentes de bancos - como o Banco'

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Hélio do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento
Costa. Econômico e Social, agora o Banco do Nordeste, e

O SR. DEPUTADO HÉLIO COSTA - Sr. Pre- ainda até com a participação do Vice-Presidente do
sidente, Deputado Delfim Netto, Sr. Presidente do TCU -, convidando, por exemplo, o Presidente da
Banco do Nordeste, Byron Queiroz, inicialmente Febraban . O senhor o convidaria para vir aqui falar
quero cumprimentá-lo por sua exposição. Cada vez da expansão dos bancos brasileiros, e nós aprovei-
que o vejo fazer essas exposições sobre a participa- taríamos a oportunidade para perguntar a ele como
ção de bancos oficiais em determinadas regiões do conseguiu fazer com que a indústria dos bancos no
Brasil, eu, mineiro, que conheço todos os Municípios Brasil tivesse um lucro em janeiro superior ao de
do norte do meu Estado, morro de inveja. todo o ano passado. E ele poderia trazer a tiracolo,

Conforme disse o Deputado Cleuber Carneiro, para nos dar informações também - porque, afinal de
sentimos que, infelizmente, as coisas em Minas Ge- contas, estamos aqui para aprender - sobre como a
rais acontecem assim: quando conseguimos incluir Lightpar consegue fazer suas ações subirem
Minas Gerais na Sudene, ela está defasada, pratica- 3.000%.
mente vai acabar; se conseguirmos convencer o se- Eu confesso que ficaria muito interessado em
nhor a aplicar recursos do Nordeste em Minas Ge- ver essas coísas, porque não sei como os bancos no
rais, cuidado que seu banco certamente estará com~ Brasil conseguem ser mais lucrativos do que na Eu-
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ropa e nos Estados Unidos. É uma coisa fascinante
isso, e eu quero aprender. Mas eu preciso que V.
Exª convide as pessoas que me podem ensinar,
conforme V. Exª fez agora, o que é muito ilustrativo

_e importante para nós.
Mas não podemos esquecer os problemas do

momento. As coisas estão acontecendo, estão nas
primeiras páginas dos jornais, o povo está contest
ando, e eu sinto que a nossa Comissão, se não rea
gir depressa, não vai cumprir o seu papel de ser
uma comissão de fiscalização e controle. Nós não
estamos aqui para ser polícia. O Deputado tem ra
zão nesse ponto. Mas nós queremos, no mínimo, fis
calizar e, se possível, atuar como controladores.
Essa é uma função desta Comissão, e eu espero
que V. Exª atenda, então, a nossa sugestão 'oe tra
zer essas duas personagens importantes, que po
dem falar sobre situações do momento presente.

Mais uma vez agradeço ao Presidente do Ban
co do Nordeste, porque situações que foram citadas
aqui não são da sua administração. O senhor, na
realidade, está respondendo a algumas perguntas
que são relativas a outros Presidentes da organiza
ção.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)

- Antes de passar a palavra ao ilustre Deputado
João Almeida, gostaria de fazer duas observações
ao nosso companheiro Deputado Hélio Costa. A pri
meira é no sentido de que ninguém se arrisca a ser
mineiro por um dia, porque pode se viciar. (Risos.)

A coisa é complicada.
A segunda observação é que, realmente, esta

va programada a vinda a esta Comissão do Presi
dente da Febraban, e eu acho que vamos convidá-lo
para que possa vir aqui nos expor alguns fatos. A
explicação que V. Exª pede eu acho que ele dará
com facilidade. Penso que V. Exª deveria perguntar
é por que eles cobram tão caro! (Risos.)

Finalmente, parece-me que o importante, no
caso da Lightpar, é o seguinte. No dia em que acon
teceu, eu telefonei para a instituição, pedi ao Diretor
Financeiro que oficiasse imediatamente à CVM para
a apuração desse processo e que, no caso de haver
alguma dúvida sobre concentração de negócios, que
o negócio fosse cancelado. Portanto, no mesmo dia
em que aconteceu o fato, a Comissão tomou uma
iniciativa, e espero que ele nos respondam agora.
Vejo que, de fato, há medidas diversionistas. As coi
sas começam a murchar sem que a CVM nos tenha
dito ainda se houve ou não concentração. Mas, aten
dendo a V. Ex'!, vou reclamar mais uma vez, e se ele

não der uma resposta adequada, vamos trazê-lo
aqui para que nos explique.

O Sr. Deputado Hélio Gosta - Vejo que V. Ex!!
é um paulista mineiro: trabalha em silêncio. Nós não
sabíamos disso. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
- É que na verdade a Comissão está permanente
mente vigilante. Graças à Maria Helena! (Risos.)

Concedo a palavra ao último orador inscrito,
nobre Deputado João Almeida.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Ilus
tres Presidentes Delfim Netto e Byron Queiroz, meus
companheiros, eu não vou rasgar seda, porque ela
já foi bem rasgada aqui, e os números são bem evi
dentes, de modo que dispensam até comentários. O
Banco do Nordeste tem se credenciado mais e mais
como um agente de desenvolvimento do Nordeste, e
essa condição se ampliou muito na gestão do ilustre
Presidente que está aqui conosco hoje.

Quero abordar aqui algumas questões para
que o Presidente do Banco do Nordeste as analise
e, eventualmente, sobre elas reflita.

Eu tenho a impressão de que o Banco do"Nor
deste não tem cuidado - e não sei se é só o Banco
do Nordeste ou se são os bancos oficiais, de um
modo geral·, ainda, adequadamente, e ninguém
pode esperar que o banco vá fazer tudo de uma vez
só, da recuperação de créditos. Não me preocupa
tanto só o aspecto patrimonial, mas muito mais o as
pecto de que V. Ex!! falou há pouco, quando falava
da Maísa, de recuperar o negócio, manter o negócio
funcionando, para gerar emprego e renda.

Eu tenho andado muito na região oeste da Ba
hia ultimamente, e tenho observado a quantidade de
empreendimentos desativados que há naquela re
gião. Naturalmente tenho acompanhado muitos de
les para ver o que são, e tenho percebido que na
grande maioria foi o modelo de produção adotado
que os inviabilizou completamente, além dos juros e
essas cominações todas, como Plano Collor etc.
Mas há um patrimônio técnico e financeiro extraordi
nário investido naquela região, que precisava ser
posto em movimento, e empreendimentos inteira
mente abandonados, cujas instalações que restaram
estão sendo depredadas. Será que não há uma for
ma de interferir nisso? Eu diria que agora, inclusive,
com a perspectiva nova de elevação dos preços dos
produtos agrícolas na zona da importação, lá naque
la região que se apresenta como uma região muito
futurosa para a agricultura, para cultivo do café, será
que não se pode fazer um esforço para ver se se
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põe aqueles empreendimentos para funcionar, tro- e que deve ter a participação de todos. A anuncia-
cando de mãos ou buscando composições? ção dos programas do banco, seja no âmbito fede-

É uma coisa difícil. Eu compreendo que é mui- ral, estadual ou municipal, deve ter sempre um cará-
to difícil. Há muita dificuldade judicial pelo meio, mas ter universal, -para que dê acesso atodas as forças
era preciso que se dedicassem mais intensamente a políticas, de modo que todos possam participar disso
isso pela potencialidade que esse negócio revela e e entrar no jogo.
possui, por um cumprimento de dever de geração de Eu não tenho a fazer nenhuma acusação dire-
emprego e de renda, que é o essencial que tratar- ta de discriminação. Não, não tenho, absolutamente.
mos agora. Mas tenho conhecimento de um pouco de Iicenciosi-

Eu teria muitos méritos a destacar na atuação dade, talvez pela relação mais próxima do agente
do banco. Mas acho que num determinado momento político que está no poder do próprio banco. Acho
_isso é coisa de banqueiro - falta a informação, com ,que Jsso é uma coisa de que o banco precisava cui-
absoluta transparência que precisa haver, sobre cer- dar rpais para ter ainda sua imagem mais e mais ain-
tas questões. Os agricultores, os empresários, en- da drescente, porque verdadeiramente é um instru-
fim, vamos chamá-los todos assim, pleiteiam recur- me~to valiosíssimo de desenvolvimento do Nordes-
sos do banco, e o banco não tem o dinheiro, porque te, e a capilaridade que o banco tem hoje - e isso se
a fonte esgotou, porque o Governo não repassou, deve muito à ação de V. EXª - é uma coisa extraor-
porque há dificuldades. Eu acho que a conversa de- dinária. Esse movimento de todos os agentes de de-
veria ser clara. O banco é um agente. Ele atua com senvolvimento e essa facilidade ao acesso e à orga-
recursos de outras fontes. O FNE, agora, até por um nização da associação deu ao Banco essa condição.
bom trabalho do banco, é pouco expressivo; não é Não'conheço nenhum outro agente público de can-
tão expressivo como era outrora. Então é dizer clara- trole do Governo, nem privado, que tenha uma con-
mente: não vai dar para atender porque não há re- dição tão excepcional de atuação. Por isso, sempre
cursos, o Tesouro não liberou. É dar a informação estaremos aqui defendendo mais dinheiro para o
segura para que os agentes políticos se movimen- Banco do Nordeste, porque ele está sabendo traba-
tem. Às vezes, até se desgasta a imagem do banco, Ihar pem com o dinheiro que lá é posto.
porque não se fala claramente sobre a dificuldade .Muito obrigado.
real. Eu acho que o jogo tem de ser claro, aberto: O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
não tem dinheiro, não houve aporte, o recurso não - Agradeço a V. EXª e concedo a palavra ao ilustre
veio, pronto. Seu projeto está pronto, está aprovado, Presidente do Banco do Nordeste.
mas não há dinheiro, não há recurso, não há aporte. O SR. ·BYRON COSTA DE QUEIROZ - Ao
A fonte esgotou, ou o que seja. Isso para melhorar ilustre Deputado João Maranhão, que acaba de sair,
sempre essa relação do tomador do dinheiro, do já tive a oportunidade de agradecer. Também ao
agente produtivo com o agente de desenvolvimento questionamento do Deputado Hélio Costa acerca de
em que se constituiu o banco. Minas Gerais eu já respondi pessoalmente, pois S.

Enfim, era isso. Eu acho também, Sr. Presi- EXª também tem outro compromisso e teve de sair.
dente, que nós precisamos cuidar um pouco mais do ExmQ Sr. Deputado Serafim Venzon, quanto à
banco, porque em algumas regiões do País ele tem destinação do lucro, creio que V. Exll tem razão, de
sido muito usado muito de forma eleitoreira. E aí eu acordo com o tipo de empresa. Quer dizer, V. Exª se
sei que a deficiência não é do banco, mas do outro referiu a uma empresa que funciona como uma coo-
parceiro. Eu não digo que o banco está entrando perativa de crédito, cuja configuração jurídico-em-
para bancar a campanha de ninguém, mas as ações presarial foi montada com essa expectativa. No caso
do banco são capitalizadas por determinados grupos do Banco do Nordeste, talvez eu tenha omitido, e
que estão de alguma forma no poder, e que, por peço desculpas pela omissão; trata-se de um banco
isso, têm uma relação mais direta com o banco. Não misto, porque tem ações em bolsas e, além do Go-
quero aqui condenar a parceria que o banco tem vemo, tem acionistas privados. É uma empresa de
buscado - e deve buscar sempre, de forma crescen- capital aberto. Então, para ter a possibilidade de ala-
te - com o Estado e com o Município, sem partidari- vancar mais recursos de todas as fontes, nacionais e
zação. Mas, aqui e acolá, nós encontramos sempre internacionais, ele precisa, obviamente, ter respaldo
alguma evidência de que um determinado grupo po- financeiro, o que se consegue com o lucro. E, além
Iítico se apropriou mais do resultado da ação do ban- disso, deve-se priorizar a satisfação dos acionistas
co, quando o banco é uma instituição federal, aberta que confiam e compram ações do banco em Bolsa.
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Quer dizer, o banco tem mais de 20% de ações nas O SR. BYRON COSTA DE QUEIROZ - V. Ex!!
mãos do público, mais 10% nas mãos de empresas tem razão. Nós precisamos avançar nisso. Já esta-
que representam também o público, isto é, empre- mos avançando, ao tratar com o Presidente Andrea
sas de previdência privada. São mais de 30% dos Calabi; vamos estar com o Presidente Pio Borges
recursos do banco de que deve-se prestar contas ao que, na próxima semana, estará em Fortaleza. Esse
acionista privado, ao acionista que espera o lucro, é um assunto da pauta que precisamos avançar, V.
onde também há o conceito da relação lucro-segu- Ex!! tem toda a razão.
rança. Temos de ter um equilíbrio. Com relação à questão das informações a res-

Devo acrescentar que os recur~os que são ge- peito de recursos, precisamos esclarecer. Estamos
rados a partir do lucro qo banco são reinvestidos e provocando a demanda de recursos a partir das ini-
voltam todos. Faço aqui um registro que é preciso ,ser ciativas dos agentes de desenvolvimento, de articu-
feito ao Presidente Fernando Henrique Cardoso e ao (ação, de mobilização, criação dos pólos, essa coisa
Ministro da Fazenda, Pedro Malan.Há cerca de 12 toda. Isso é um dado.
anos, quando assumimos o banco, ele não contava Para o atendimento à demanda que é provoca-
com aumento de capital. Conseguimos, a partir de da a partir da nossa iniciativa, não t~m havido pro-
uma iniciativa legislativa amparada pelo Executivo, blema de recurso. Creio que V. Exª se refere - e tem
pela equipe econômica e pelo Ministério da Fazenda razão _ a um problema que houve no ano de 1998,
na nossa gestão, aumentar o capital do banco em que tem a ver com o crédito da emergência para a
mais de 300 milhões de reais. Isso é uma coisa inédita. seca. Na ocasião, houve um grande problema, por-
O nosso professor, caro amigo, Deputado Delfim Net- que tratava-se de um recurso do Tesouro, um recur-
to, sabe que, na circunstância da época, de constran- so especializado, em um momento de constrangi-
gimento financeiro, isso significa uma prioridade do mento financeiro. Em menos de três meses, foram
Governo ao fortalecimento da região e do banco. disponibilizados 450 milhões, mas a aflição e a mas-

Ao Exmº Sr. Deputado João Almeida, primeiro sa de necessitados era tão grande que, mesmo não
com relação à recuperação de crédito, acho que pre- sendo um valor a se jogar fora, para uma interven- .
cisamos avançar bastante para conseguirmos salvar ção rápida, como foi a que aconteceu, muita gente fi-
os empreendimentos. Temos feito um grande esfor- cou sem ser atendida. Quer dizer, houve uma expec-
ço na articulação com o Banco do Brasil, com o tativa maior do que a quantidade de recursos que foi
BNDES, com a Caixa Econômica, que são também disponibilizada. Felizmente conseguimos, mesmo
do âmbito do Governo, credores de alguns empreen- com a gama de recursos normais, dar prossegui-
dimentos em termos comuns. Há uma grande dificul- mento, sem obviamente a condição privilegiada que
dade nas questões judiciais. Hoje, o maior empeci- tinha aquele crédito de emergência. Pelo menos não

. lho são as questões judiciais. Não conseguimos ficamos de todo sem atender.
avançar, do ponto de vista das soluções. Avança- A respeito da questão política, obviamente é
mos nas negociações, mas, na hora de efetivarmos, preciso confirmar de quem é a iniciativa. Eu até gos-
há uma trava por meio de uma decisão judicial que taria de conhecer os casos concretos, porque a rela-
não estimula e não anima os interessados a COfre- ção institucional é uma relação muito forte. O prefei-
rem qualquer tipo de risco sem a coisa perfeita e to tem responsabilidades e obrigações, e as parce-
acabada do ponto de vista jurídico. Esse é um gran- rias têm de acontecer de forma natural, do mesmo
de impedimento. Mas reconheço que precisamos modo como deve ocorrer entre os governos esta-
avançar com soluções rnais engenhosas, mais ino- duais e outras entidades. O grau de entusiasmo e
vadoras até nessas questões judiciais. Acho que V. publicidade de quem participa na parceria, talvez,
Exª tem toda a razão. precisasse ser contraposto, e nós estamos, cada

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Tenho vez mais, preparando o ambiente para deixar essa
sugerido ao Presidente do Banco do.Brasil. medidas relação bastante diversificada. Como já falei a res~
legislativas, porque são casos que'se. repetem. peito dos comitês, agora estamos fazendo a poten-

O SR. BYRON COSTA DE'QUEIROZ· "": AJgu- cialização dos mesmos, colocando mais pessoas
ma medida legislativa que possa inibir determinado onde elas irão simbolizar um pouco o ambiente de
tipo de iniciativa. neutralidade do banco do ponto de vista da participa-

o SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Ou aju- ção da sociedade para tratativa dessas questões.
dar a resolver. Quer dizer, há muitos casos que se Créio que dessa forma vamos dificultar qualquer
repetem com a mesma característica. apropriação que possa ser indevida, o que nunca vai
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ser evitado, porque institucionalmente as estruturas. co mais os aspectos concretos a partir da sensibili-
estão instaladas, seja em âmbito municipal ou esta- dade de V. Exª'.
dual. Há uma disputa de loquacidade, de oportunida- O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Pois é,
de de acesso à mídia. Porém, gostaria de conhecer quando houver aquelas reuniões que o banco faz
as distorções e empenharei todo o interesse e ener- com regularidade, muito produtivas, toque no assun-
gia para coibir o que, do lado do banco, possa estar to com os agentes de desenvolvimento. Na verdade,.
sendo contemplando. E estou à disposição para re- é lá na base que eles sentem de forma expressiva o
ceber qualquer tipo de comentário a esse respeito. problema.

Era o q~e tinha a dizer. O SR. BYRON COSTA DE QUEIROZ - E ago-
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Se o ra está facilitado o acesso, porque funcionamos, a

Sr. Presidente me permitir mais uma vez, gostaria de partir de Fortaleza, com a via da conferência. Para
dizer que tenho participado de discussões com os V. Exª ter uma idéia, fizemos em março uma via de
pequenos agricultores e temos ouvido relatos de difi- conferência para mil pessoas simultaneamente com
culdades tão elementares com relação à inadimplên- interatividade, vamos dizer, em tempo real. Quer di-
cia que julgamos poderiam ser facilmente resolvidas. zer, mil gestores do banco oriundos de dez estados.
Toda vez que o Governo propõe uma medida, quan- O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Nós
do chega no pequeno mesmo, àquele que é mais aqui podemos colaborar muito mais se o banco nos
desgraçado e nece~sitado, -r;íão·~urte o efeito. Vou procurar a respeito do assunto e disser que tem tal
dar um exemplo: a securitização dO crédito tem um medida legislativa que pode resolver o caso.
valor a partir do qual é feita. A partir dali, quando se O SR. BYRON COSTA DE QUEIROZ - Tem
chega no bem pobre. no miserável, não vale a pena toda a razão V. Exª, e nós vamos aperfeiçoar isso.
fazer porque o registro da cédula busta mais caro do
que o dinheiro que ele tem. Quer dizer, o banco que O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA - Haverá
conhece esse problema e que o encontra no seu dessa forma uma relação mais proveitosa com o
dia-a-dia deveria ter uma int«;lração maior conosco Congresso, especialmente nessa área para garantir
para discutir essas coisas, para propor até medidas a recuperação de crédito. Eu sei que há uma dificul-
legislativas. Compreendeu? Mas com o respaldo do dade infernal.
banco, isto é, do agente financeiro, é muito mais fácil O SR. BYRON COSTA DE QUEIROZ - V. Exª
conseguir uma definição. tem toda a razão. Vou falar com o Marcos Barroso

O SR. BYRON COSTA DE QUEIROZ _ V. Exª para convidá-lo e a mais algum outro interessado a
tem razão, e eu até proponho que façamos isso de participar de uma reunião com os agentes de desen-
forma bem objetiva. Já que essas questões estão volvimento. É uma atitude bastante aberta que ajuda
aflorando mais na sensibilidade de V. Exlã, vou reco- o banco.
mendar ao Superintendente da Bahia, Sr. Marcos Agradecemos a V. Exª a iniciativa e a participa-
Barroso, que marqu,e um encontro na próxima ida de ção.O
V. Exª à Bahia para detalhar melhor essas questões. O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Temos todo o interesse porque isso é importante - Agradecemos a V. Ex~.

para o banco. É fundamental o grau de satisfação Com a palavra o Deputado João Coser.
sobretudo dos micro e pequenos, que são os que
mais precisam. Temos de ser catequéticos, temos O SR. DEPUTADO JOÃO COSER - Sr. Pre-
de ser quase que apostólicos, como se diz, no aten- sidente, apenas gostaria de prestar um reconheci-
dimento ao micro e ao pequeno. mento. No ano de 1997, fizemos uma comitiva de

O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA _ Mas parlamentares representando o Congresso Nacional
em viagem a quatro países da Europa para discutir

veja, Sr. Presidente, tenho a melhor das relações sistema cooperativo. Tivemos a felicidade de ter co-
com o Superintendente da Bahia, pessoa que nos nosco o Sr. Tarcísio Murta, à época, Superintenden-
atende com toda presteza e atenção, muito dedicado te do banco, hoje em Fortaleza, que teve um papel
e muito ativo, mas imagino que haja um departa- fundamental. Foi de fato o orgulho da comitiva, e
menta do banco que possa analisar essas coisas, de gostaria de aproveitar para mandar um abraço a ele.
forma mais global. Tínhamos o Diretor do Banco do Brasil, Dr. Ricardo

O SR. BYRON COSTA DE QUEIROZ - Eu sei, Conceição, e o Dr. Tarcísio, representante do Banco
mas digo i$slJ ror'"1!.'e 008t8rie (le r:onher:er um pou- do Nordeste. Foi realmente um trabalho esplêndido
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e a presença do representante do banco foi muito
significativa. -

Gostaria de fazer esse registro, porque a em
polgação, a determinação e a garra que ele passava
em nome do banco, a vontade de fazer com que as

- Goisas-andassem-na-sua r.eQiãGera-algo que-motiva
va a Comissão.

O SR. BYRON COSTA DE QUEIROZ - Farei
o pronunciamento de V. Ex<l chegar ao Dr. Tarcísio
Murta e à equipe que trabalha com ele. Agradeço a
V. Exll pelo gesto de reconhecimento. Realmente,
esse lado do cooperativismo, V. Exll tem razão, pre
cisa de mais atenção. Além da ida do Dr. Tarcísio
Murta, de que estou bem lembrado nessa missão, ti
vemos duas outras funcionárias do banco que pas
saram um período bastante longo no Canadá, que é
um país com experiência bastante bem sucedida em
cooperativismo, e estamos introduzindo muitas ex
periências interessantes a partir desse tipo de rela
cionamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
- Agradeço a V. Exll a participação e gostaria de
agradecer ao Presidente do Banco do Nordeste, Dr.
Byron Costa de Queiroz, a magnífica exposição que
nos fez. Quero ainda cumprimentá-lo pelo progresso
extraordinário que está realizando 6. pelo trabalho
magnífico de mudança que está sendo feito no siste-.
ma de concessão de créditos no Nordeste, que é
uma coisa absolutamente importante.

Na próxima quarta-feira, teremos uma reunião
informal para tratar de assuntos internos da comis
são.

Agradeço a todos a participação.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os

trabalhos da presente reunião da Comissão de Fis
calização Financeira e Controle.

Está encerrada a reunião.

Ata da Quinta Reunião Ordinária (audiência
pública), realizada em 7de abril de 1999

Às dez horas e trinta e nove minutos do dia
sete de abril de mil novecentos e noventa e nove, no
Plenário 9, Anexo 11, da Câmara dos Deputados,
reuniu-se em audiência pública, a Comissão de Fis
calização Financeira e Controle, sob a Presidência
do Deputado Márcio Reinaldo Moreira - 1Q Vice-Pre
sidente, no exercício da Presidência, estando pre
sentes os membros titulares Deputados Affonso Ca
margo, Ayrton Xerêz, Eliseu Moura, Gilmar Macha
do, Hélio Costa, João Almeida, João Leão, João
Paulo, Luiz Fernando, Pauderney Avelino, Rommel
Feijó, Rubens Furlan, Serafim Venzon, Simão Ses-

sim, Valdemar Costa Neto, e os membros suplentes
Depütãdos·Antõniõ Cailós Biscã:iá, Fern-àrido Zuppo,
Gastão Vieira, Jaime Martins, Mário Negromonte,
Pastor Valdeci e Pedro Corrêa. Compareceram
como não-membros os Deputados Jorge Tadeu Mu
.cIalen--=--EMDB/SP-,-Milton.T-emer...,. -ETtRJ-= e Odel
mo Leão, Líder do PPB.

Abertura:
. O Senhor Presidente declarou aberta a reunião

de audiência pública destinada a ouvir'os' senhores
Dr. Alberto Dias de Mattos Barretto, Vice-Presidente
Executivo da área internacional do Banco Itaú S.A. e
o Dr: Eduardo Vassimon, Diretor Setorial de assunto
internacional da Febraban e Diretor do Banco BBA
Creditanstalt S.A. O Senhor Presidente informou aos
palestrantes que eles teriam 20 (vinte) minutos para
as suas exposições e aos Senhores Deputados que
disporiam de 3 (três) minutos cada, destinados ao
debatê.

Ordem do dia:
O Senhor Presidente passou a palavra ao Dr.

Alberto Dias de Mattos Barretto, que iniciou sua ex
posição agradecendo as palavras iniciais do Deputa
do Márcio Reinaldo Moreira, na Presidência da Co
missão, dizendo que gostaria de expressar sua sa
tisfação e a da Febraban em atender ao convite da
Comissão. Discorreu destacando a importância das
diversas linhas de comércio existentes no mercado,
que financiam as importações e exportações, e co
mentou as crises mexicanas, russa e asiática e o im
pacto da economia mundial sobre o processo de ex
portação nacional.

Considerou que em face da política governa
mental brasileira e de o País ter exposto com trans
parência a demonstração dos seus números da ba
lança comercial, estão retornando as linhas de crédi
tos para o processo de financiamento das exportaçõ
es. Enfatizou a gestão do Governo na condução dos
recursos disponíveis versus taxa de juros. Informou
que o volume do fluxo de exportação mensal brasi
leira está em torno de quatro bilhões e que QS ban
cos privados participam com 70% do financiamento
desse processo.

Disse, ainda, ser de suma importância o papel
da Camex, do Banco do Brasil e do BNDES, espe
cialmente no que se refere às pequenas e médias
empresas. Finalizando, lembrou que o financiamento
no período de 199611997 foi bastante difundido com
prazos acima de um ano, com carências para paga
mento em 18 (dezoito) e 24 (vinte e quatro) meses.
Esses recursos agora estão muito mais escassos,
mas já começam a aparecer, agora há linhas de um
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ano e, em algumas instituições específicas muito ra- O Senhor Presidente convocou reunião ordiná-
- tas, de dois anos. Encerrou colocando-se à disposi- ria para a próxima quarta-feira, dia 14 ~este, às 10

ção dos senhores parlamentares para outros escla- horas, com pauta a ser divulgada posteriormente.
recimentos. Encerramento:

O Senhor Presidente agradeceu ao Dr. Alberto Nada mais havendo a tratar, às doze horas e
Dias de Mattos Barretto. Em seguida,-pass0u-a-pala- dezesseis minutos, o Senhor Presidente encerrou os
vra ao Dr. Eduardo Vassimon, que agradeceu a trabalhos.
oportunidade de participação na audiência e iniciou O inteiro teor da reunião foi gravado, devendo
sua palestra destacando três pontos fundamentais ser transcrito, posteriormente, para compor esta ata.
no processo e exportação. Primeiro, enumerou a E, para constar, eu, Maria Helena Pinheiro Monteiro,
classificação do produto, considerando a adequação Secretária, lavrei a presente Ata, que lida, discutida
e competitividade. e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,

Mencionou a redução dos custos, a agregação Deputado Delfim Netto, e publicada no Diário da
de tecnologia e o estímulo as mecanismos que facili- Câmara dos Deputados.
tem o processo de reexportação. O SR. PRESIDENTE (Deputado Márcio Reinal-

No segundo, discorreu sobre a adequação da do Moreira) - Declaro aberta esta reunião ordinária
política de divulgação e sobre as ações coordenadas de audiência pública destinada à continuaQão do de-
de estímulo para exportação; o desenvolvimento de bate sobre o financiamento das exportações e o su-
uma cultura para exportação; as missões comerciais e porte da pequena e média empresa, com a presença
o esforço dos agentes govemamentais, como a Secex, do Vice-Presidente-Executivo da Área Internacional
para desburocratização. Por último, o financiamento do Banco Itaú, Sr. Alberto Dias de Mattos Barretto, e
do produto; sobre os programas de financiamento das do representante da Febraban, Dr. Eduardo Vassi-
instituições privadas e governamentais, como o Proex, mom, Diretor Setorial de Assuntos Internacionais da
do BNDES e do Banco do Brasil e a Seguradora Brasi- Febraban e Diretor do Banco BBA.
leira de Crédito de Produção. Encerrando, deu relevo à Convido o Sr. Vice-Presidente do Banco.ltaú,
necessidade de maior divulgação do Brasil no exterior Dr. Alberto Dias de Mattos, para fazer uso da pala-
para melhor informar as pessoas que decidem sobre vra. S. Sª terá 20 minutos para discorrer sobre o seu
as disponibilidades dos recursos que financiam o co- tema. Logo em seguida, passaremos a palavra ao
mércio de importação e exportação. Dr. Eduardo Vassimom, para completar nesta au-

O Senhor Presidente agradeceu ao Dr. Eduardo diência pública as informações da entrevista que
Vassimon pela sua exposição e, abrindo a fase de de- concedeu. Posteriormente, abriremos o debate entre
bate, sugeriu que se procedesse à participação dos os nossos colegas aqui presentes.
Senhores Deputados em bloco, dois parlamentares Agradeço a todos, desde logo, a presença, e
cada. Dando prosseguimento, o senhor Presidente ci- passo a palavra ao nobre Vice-Presidente do Banco
tou os nomes dos Deputados inscritos, passando a pa- Itaú, Dr. Alberto Dias.
lavra ao Deputado Luiz Fernando e, em seguida, ao O SR. DR. ALBERTO DIAS DE MAnos
Deputado Hélio Costa, inscritos para o primeiro bloco BARREno - Sr. Presidente, agradeço a V. ExA as
de debates. Participaram também os Deputados GiI- palavras e gostaria de expressar minha satisfação e
mar Machado e Simão Sessim, no segundo bloco e a da Febraban por poder atender ao convite desta
por último, o Deputado Serafim Venzon. Posteriormen- Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
te, o Senhor Presidente manifestou sua posição refe- Câmara dos Deputados para prestar informações e
rente ao tema, lembrando que o Brasil estabeleceu, trazer alguma contribuição ao debate nesta audiên-
por meio do acordo com o FMI, uma meta de 11 bilhõ- cia pública que se está instaurando. Debate esse
es de saldo na balança comercial para este exercício, que vem tendo espaço nesta Comissão, no tocante
e que afirmou acreditar que o primeiro trimestre esteja ao apoio às exportações brasileiras.
praticamente perdido, dadas às oscilações cambiais e Inicialmente, devo dizer que minha exposição
aos diversos processos porque o País passou, o que será rápida. Tivemos pouco tempo para nos prepa-
mostra a necessidade de produzir, de buscar; para rar para esta audiência, uma vez que o ofício do De-
chegarmos àquela meta, vamos depender muito de putado Delfim Netto chegou a São Paulo na quarta-
crédito e de que se alavanquem esses recursos. feira à tarde, na véspera do feriado da Semana San-

Ao final, solicitou os comentários dos pales- ta. Mas é com grande prazer que estamos aqui para
trantes, agradecendo a presença de ambos. participar deste debate.
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o objetivo desta minha pequena exposição é
destacar a importância das linhas de comércio no fi
nanciamento das exportações brasileiras, comentar
alguns momentos de dificuldades e crises do merca
do financeiro internacional e terminar com uma pers
pectiva, com uma visão do cenário atual.

Inicio, então, com um aspecto relevante para
nós. As exportações brasileiras são, na sua totalida
de - pode-se dizer -, financiadas por recursos exter
nos. Por que isso? O exportador brasileiro tem um fi
nanciamento em moeda estável a um custo compatí
vel com as condições do mercado externo, no qual
ele se compromete a colocar o seu produto. Quer di
zer, ele passa a contar com financiamento de custo
estável, que é compatível, equalizado, com o mesmo
custo do financiamento que um competidor seu está
tendo em outro país. Esta é a razão básica: ele pre
cisa da linha externa para financiar. Outra vantagem:
por se tratar de um financiamento em moeda estável
e também com custo muito mais definido, ele sabe
qual é o componente de preço do produto que ele
vai exportar.

O Brasil tem uma enorme tradição de financiar
exportação pelo uso (de recursos externos. Tive,
oportunidade de conversar sobre isso com o presi
dente do Banco do Brasil, Dr. Andrea Calabi, que fez
uma longa exposição aqui. A forma mais tradicional
é o clássico adiantamento de contratos de câmbio
de exportação.

O exportador brasileiro toma financiamentos a
prazos básicos, de até 180 dias, e essa é uma ope
ração muito usual, alicerçada, então, em linhas ex
ternas que os bancos brasileiros tomam junto a seus
parceiros no exterior. E o Brasil tem uma imensa tra
dição nesse campo. A exportação brasileira Iiquida
se muito bem; quer dizer, o importador paga, e paga
bem. Os boletins do Banco Central- aliás, excelen
tes - mostram que o perfil brasileiro de liquidação,
amparado pelos financiamentos, já em adiantamento
de câmbio, fica entre 90 e 120 dias. Essa é a base
do financiamento da exportação brasileira.

Nestes últimos anos, com o crescimento da ex
portação, surgiram formas mais complexas e sofisti
cadas. Apareceram os financiamentos de prazo mais
longo, com o pré-pagamento - financiamentos de
um, dois, três anos. Isso foi muito importante, à me
dida que o Brasil se abriu a uma nova fase. Aparece
ram os programas Proex e as linhas do BNDES, que
estão suplementando, ou com a equalização, ou
mesmo com os recursos em moeda nacional, essa
massa de recursos que financia a exportação brasi
leira.

O sistema privado é responsável, eu diria, por
aproximadamente 80% do financiamento da exporta
ção brasileira. Um papel primordial é o do Banco do
Brasil, que tem uma participação -ele 14 ou 15% 
hoje, tem uma participação maior devido à crise -,
mais o sistema privado brasileiro, em que incluo os
bancos estrangeiros sediados no País, que têm um
papel relevante no financiamento do comércio exte
rior brasileiro.

O que fazemos? Estamos em contato perma
nente com os grandes bancos internacionais, nos
..ma~s rariados países do mundo. Cada banco tem re
laçaq com centenas de bancos, de onde captamos
recur;sos que repassamos para a nossa clientela.
Quais são os fatores básicos para isso? Um aspecto
prinoipal é a credibilidade do Brasil no exterior.
Quanto menos pontos de vulnerabilidade, mais está
velo. cenário brasileiro, melhor a performance dos
bangos brasileiros na captação de recursos. Essa é
uma equação básica.

. Utilizo-me destas palavras para entrar aqui em um
outro aspecto, o das crises que o cenário internacional
viveu. Tivemos, no final de 1994 e início de 1995, a crise
mexicana. Eu diria que ela teve um efeito rápido para o
Brasil; não afetou tanto. À época, o Brasil tomou medi
das rl]uito importantes, medidas monetárias duras, bas
tante bonsistentes, e o nosso País conseguiu uma recu
peração quase imediata no exterior. Sobreveio depois a
crise asiática, e o Brasil também deu uma resposta rápi
da, peJa política monetária e pela apresentação do cha
mado pacote fiscal das 51 medidas.

'Aqui eu gostaria de destacar um aspecto muito
relevante que, às vezes, passa despercebido. Co
meça a surgir um fenômeno importante, que é a no
ção de endividamento excessivo, ou endividamento
dos grandes bancos internacionais nos mercados
emergentes. A crise asiática trouxe isso muito clara
mente. Os bancos internacionais mostraram grande
exposição na Ásia, já que a Ásia era uma grande to
madora de recursos externos e os bancos interna
cionais eram os grandes recicladores, emprestado
res aos mercados asiáticos; eram empresas nesse
mercado. Então, esse é um ponto importante, por
que nós, bancos brasileiros, notamos os grandes
bancos internacionais com uma visão diferente, no
seguinte sentido: estamos com um endividamento
excessivo em países emergentes. A América Latina
é um mercado emergente, e o mercado asiático le
vou, obrigou os grandes bancos internacionais a pro
visionar grandes volumes em seus balanços.

Sobreveio depois a crise russa, em meados de
1998. Também aí, mais uma vez, ficou muito eviden-
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brasileiro. Estamos percebendociado O aspecto do excessivo endividamento da co
munidade financeira internacional, principalmente
dos bancos alemães, na Rússia, o que vem, de cer
ta forma, prejudicar a atuação dos mercados emer
gentes em outros países.

No Brasil, em outubro de 1998, tivemos a reu
nião do Fundo Monetário, na qual vimos o eclodir da
crise dos chamados hedge funds, da indústria de
fundos em Wall Street. É importante notar - é um
aspecto relevante também - que Q Brasil, nessa
ocasião, fez voluntariamente o seu acordo, o seu
programa de ajuste fiscal com o Fundo Monetário In
ternacional. Isso foi básico, decisivo para que o Bra
sil voltasse a diminuir os seus aspectos de vulnerabi
lidade no setor externo, que estavam, evidentemen
te, prejudicando o acesso do setor bancário ao siste
ma internacional para captação.

Acho que foi muito, extremamente importante o
que ocorreu na reunião do Fundo - a mensagem
dada pela equipe brasileira em outubro de 1998. O
Brasil, naquele momento, teve uma reação importan
te. Veio o final do ano, quando tivemos problemas,
por assim dizer, de retardamento da aprovação, no
Congresso, das medidas da reforma da Previdência
Social, problemas esses que culminaram depois
com a crise cambial de janeiro. Isso expôs mais uma
vez a vulnerabilidade do Brasil. Tivemos aí realmen
te um momento de redução razoável das linhas ex-

, ternas para o financiamento do comércio exterior.
É muito importante salientar aqui a revisão do

programa do Fundo feita pelo Brasil. Isso foi básico,
com a abertura e o novo regime cambial. A partir de
fevereiro já vemos uma reação do mercado brasilei
ro, com os b~ncos voltando a ser mais receptivos,
conseqüência1direta da revisão das metas fiscais, do
novo programa brasileiro, não há dúvida alguma. E
não há dúvida alguma da opção, pelo Brasil, 'da
abertura do regime cambial, descartando totall!1ente
qualquer possibilidade de centralização de regime;
quer dizer, o Brasil passa a ter uma visão mais posi
tiva por parte do mercado externo.

Entro agora no cenário da reunião do Banco In
teramericano de Desenvolvimento e do road show
feito pelas autoridades brásileiras nessa ocasião.
Básico, muito básico. O Brasil está-se expondo com
transparência; está mostrandom.elhoras em seus
números. Isso é importante. Como resultado disso,
já estamos vendo as primeiras empresas e.instituiçõ
es financeiras brasileiras voltando-se 'ao' mercado
externo, captando recursos. E estamos vend.9 hoje
uma reação dos bancos, voltando mais linhas para.o

sistema privado
isso.

Aonde quero chegar com esta exposição e
com esse preâmbulo? Em primeiro lugar, à retoma
da do cenário externo para o Brasil, o que é básico.
A exportação brasileira é financiada com recursos
externos. Estamos vendo os bancos reaproximarem
se, retomando o financiamento em volumes maiores,
no sentido de atender ao fluxo da exportação. Vimos
que o mês de fevereiro, em contratação de câmbio
de exportação, já sobrepuja o mês de janeiro. Já
houve, já vimos a reação. Se aumentou o volume é
porque houve financiamento. No mês de março, em
bora não tenhamos as estatísticas do Banco Central,
por percepção do mercado, estamos vendo clara
mente isso. Se no mês de fevereiro o Brasil contra
tou câmbio de exportação de 3 bilhões e 200 milhõ
es de dólares. no mês de março acho que ele cresce
pelo menos 500 milhões de dólares, aproximada
mente. Ele vai chegar a 3 bilhões e 700 milhões, ou
a 3 bilhões e 800 milh~s de dólares.

Esta é uma opinião minha, mas acho que o
Brasil tem condição e está mostrando que está ten
do mais acesso a linhas e que o exportador está
apresentando mais exportação; isso, evidentemente,
conjugado com a abertura do regime cambial, sem
dúvida alguma. A equação recursos/taxa de câmbio
está propiciando - queremos e esperamos isso 
que o Brasil retome aquela média de 4 bilhões de
volumes mínimos de fluxo de exportação mensal.

O que os bancos privados estão fazendo para
essa canalização de recursos? Exposição constante
no sistema internacional. É a nossa missão do dia-a~
dia. Como eu disse, estamos com um bom volume .
de financiamento. Nós representamos acima de
70%, inevitavelmente, do recurso destinado à expor
tação brasileira. Estamos atribuindo muita atenção e
uma grande importância ao papel mais ativo de algu
mas comissões governamentais. A Camex tem um
papel relevante. Acho muito importante o papel da
Camex. O sistema privado tem participado. Nós,
bancos privados, tivemos oportunidade de participar
já de uma primeira reunião e de uma segunda, aqui
em Brasília no mês passado.

Vemos um esforço muito grande, um esforço
coordenado entre Camex, Banco do Brasil,
BNDES e os mais variados programas. Acho que
essa é uma equação fundamental para a retomada
do aumento da exportação brasileira, especial
mente naquilo que diz respeito à pequena e à mé
tUa empresa.
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Abro um capítulo aqui para a pequena e a média Sr. Eduardo Vassimom, Diretor Setorial da Febra-
empresa. Os grandes bancos brasileiros estão finan- ban, que vai adicionar detalhes da contribuição da
ciando a pequena e a média empresa. Não há dúvida Febraban, ou seja, o que a Federação está fazendo
alguma: vamos continuar. A pequena e a média em- em termos de entrosamento para o financiamento do
presa representam para os grandes bancos de varejo comércio exterior brasileiro. '
uma parte substancial dos nossos negócios. . Agradecemos aos senhores a atenção e a pa-

Evidentemente, numa época de crise, onde há ciência que tiveram de ouvir-nos e colocamo-nos à
compressão de linha, os grandes exportadores, os disposição para responder às eventuais perguntas.
grandes conglomerados têm, é lógico, uma vantagem O SR. PRESIDENTE (Deputado Márcio Reinal-
indiscutível sobre a pequena e a média empresa, mas do Moreira) - Agradecemos ao Dr. Alberto Dias de
acho que, além do aspecto de financiamento para a Mattos Barretto a exposição. Tenho certeza de que,
pequena e a média empresa, há .todo um processo bá- com as ponderações dos colegas, haveremos de ob-
sico de instrução documental, qualidade, pesquisa de ter várias outras informações e de deixar outros pon-
mercado, mais assistência das autoridades, no sentido tos devidamente esclarecidos.
de estarem mais próximas a esse exportador, e o fato Temos' o prazer também de passar a palavra
de tratar-se de um programa de longo prazo. Acho que ao Dr. Eduardo Vassimom, Diretor Setorial de As-

. o Brasil agora está começando com um programa de suntos Internacionais da Febraban, que naturalmen-
longo prazo, já com um objetiyo. mais definido para a te irá completar esse ciclo de informações que V. Sª
pequena e a média empresa': nos presta; somando aquilo que já ouvimos do Dr.

Para finalizar a minha parte aqui, bem voltada Andrea Calabi, do Banco do Brasil, do BNDES e do
para o banco privado dentro do cenário externo, o Banco do Nordeste naturalmente fecharemos este
que posso acrescentar? Estaremos - e repito pela ciclo de informações, que será bastante rico e pro-
segunda vez - no dia-a-dia com a comunidade finan- veitoso, não só para todos nós, individualmente, mas
ceira internacional captando recursos dos bancos principalmente para esta Comissão e para os traba-
nos mais variados países e canalizando esses recur- lhos que haveremos de continuar neste ano.
sos para financiar a exportaç:ão brasileira. À medida Com a palavra, para as suas considerações, o
que o mercado se torna mais receptivo, estaremos Dr. Eduardo Vassimom.
com emissões de prazos maiores, diversificando es-
sas emissões, atingindo investidores, quer privados, O SR. EDUARDO VASSIMOM - Agradeço a
quer institucionais, no sentido de agregar recursos V. Exª, Sr. Presidente.
para canalizá-los também para financiamento do co- Quero registrar também o meu agradecimento
mércio exterior. pelo convite e a satisfação de estar aqui, para contri-

Tivemos isso nos anos de 1996 e 1997, quan- buir para a discussão desse tema tão importante.
do o financiamento da exportação brasileira pelo ins- Vou ser bastante breve, até porque o Dr. AI-
trumento do pré-pagamento foi bastante difundido. berto Barreto já expôs de forma bastante adequada
Financiamos muito a prazos acima de um ano; tive- boa parte do tema.
mos várias operações de dois, três, quatro e cinco Quero destacar, na nossa visão em relação ao
anos. O exportador teve capital de giro, sem amorti- esforço exportador, três pontos fundamentais que
zação, com um período de carência de vinte e qua- devem ser considerados, para tornar viáveis a ex-
tro, dezoito meses. Obtivemos recursos de longo portação e seu cr.escimento. O primeiro é a existên-
prazo para financiar. Esses recursos agora estão cia de um produto adequado e competitivo; o segun-
muito mais escassos, mas já começamos a ver Ii- do é uma política de divulgação adequada desse
nhas de um ano e alguma coisa; em algumas insti- produto; o terceiro é o financiamento desse produto.
tuições específicas, muito raras, de dois anos. Falemos rapidamente do primeiro item, o pro-

É básica a equação: o Brasil vai cumprindo as duto e sua competitividade. Acho que o Brasil tem
suas metas fiscais e eliminando os seus aspectos de feito um esforço bastante grande na direção correta,
vulnerabilidade no tocante ao seu cenário domésti- a de redução dos custos de exportação. Ainda, pare-
co, e vamos mostrando mais condição de acesso ao ce-me, há muita coisa a ser feita, sobretudo na parte
mercado externo. logística da exportação.

Eram estas as palavras que tinha a dizer. Ten- Houve um incremento de competitividade e de
tei dar uma visão um pouco externa do nosso papel. produtividade bastante relevante por parte das nos-
Vou passar agora a palavra ao meu companheiro, o sas empresas nacionais. Há, no caso, um aspecto a
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ressaltar, que é o aspecto tecnológico. Quando fala- Finalmente, temos desenvolvido recentemente
mos de exportação, parece-me fundamental não es- um outro fórum de contatos, com o setor industrial,
quecer que a importação, quando agrega a tecnolo· particularmente_aELESP--....que desenvolveuações re-
gia, -é-também fUndámen@.-Devem ser preservados centes. Temos participado de grupos técniços para
e estimulados mecanismos de financiamento da im- discutir sugestões e propostas. Esse contato tem
portação que facilitem o processo de reexportação. sido bastante produtivo e parece-me fundamental.

O outro componente fundamental da competi- Falemos do terceiro elemento, que é o finan-
tividade é a taxa de câmbio, que, parece-me, está ciamento. Temos, como já foi citado, vários progra-
caminhando para um nível de estabilização bastante mas governamentais que me parecem de grande re-
adequado e bastante competitivo. levância e que permitem ao exportador brasileiro bri-

O segundo elemento, de política de divulga- gar em condições de igualdade com exportadores de
ção, tem merecido também uma atenção bastante outros países, que também têm acesso a programas
impol1ante por parte do Governo no sentido de de- similares. Vale a pena citar o PROEX, um programa
senvolver ações coordenadas de estímulo à exporta- que permite ao exportador brasileiro ter acesso a fi-
ção. Há uma necessidade permanente de desenvol- nanciamentos a custos compatíveis com os custos
ver a chamada cultura de exportação, sobretudo en- internacionais, dados os subsídios da taxa de juros.
tre as empresas de porte menor, as pequenas e mé- Outro esforço fundamental tem sido desenvolvido
dias empresas, que não têm um acesso·tão facilita- ~Jo BNDES, pelo programa de Eximbank. O Banco
do a esse tipo de informa~o. do Brasil, como foi ressaltado, tem um programa fun-

Há necessidade de- constantes missões co- damental, devido à sua capilaridade e ao acesso a
merciais. Acho que isso, infelizmente, ainda temos todo tipo de cliente. E destacaria também a Segurado-
de examinar. O volume de missões comerciais es- ra Brasileira de Crédito e Exportação, uma iniciativa re-
trangeiras no Brasil superou as missões brasileiras lativamente recente que, me parece, ainda está numa
no exterior. Aoho que há um grande campo para ser fase de aprendizado por parte do nosso exportador,
desenvolvido nessa área. mas tem um potencial muito grande para contribuir

A parte técnica de informação e de seminá- com o desenvolvimento da exportação.
rios, que faz parte deste esforço de divulgação tia Vale a pena lembrar também a pÇ)ssibilidade
cultura exportadora, é onde temos procurado contri- de o Brasil buscar linhas específicas junto a organis-
buir de forma mais decisiva, a Febraban e o conjunto mos internacionais para financiamento da exporta-
dos bancos privados, sempre em coordenação com ção, linhas do Banco Mundial, do Banco Interameri-
a Camex, como foi citado pelo Dr. Alberto Barretto. cano. Já tivemos no passado linhas setoriais para a
Temos tido a satisfação de estar presentes e de pro- agricultura, para determinados setores. Esse, me pa-
curar contribuir para esse fórum. rece, é um campo que deve ser explorado.

O BNDES é um outro órgão importante, com o Gostaria de encerrar este breve comentário di-
qual temos procurado cooperar. Recentemente, o zendo que nunca é demais ressaltar o papel funda-
BNDES vem fazendo um esforço de divulgação dos mental que temos na divulgação e venda da imagem
financiamentos brasileiros na América Latina. Os do Brasil no exterior. Como o Dr. Barreto ressaltou, a
bancos privados fizeram, recentemente, parte de exportação é financiada fundamentalmente com re-
uma delegação que foi à Argentina para explicar cursos externos. E a disponibilidade desses recursos
como funciona o programa do BNDES para exporta· depeJ:lde da decisão de pessoas que têm de ser
ções. constantemente alimentadas com informaçôes sobre

Há um esforço permanente que tem sido feito o Brasil.
junto ao Banco Central e à Secex para a desburo- Não podemos esquecer que as pessoas que
cratização da exportação brasileira, o que, evidente- tomam decisões sobre os recursos a serem aloca-
mente, traz redução de custo. Esse esforço de des- dos ao Brasil estão também tomando decisões sobre
burocratização tem de ser feito, parece-me, com a alocação de recursos na Argentina, na Ásia, na
muito cuidado e com muita arte, porque a contrapar- Rússia. Como elas têm de considerar um espectro
tida da desburocratização é uma relativa perda de muito grande, as informações que possuem muitas .
controle. É necessário achar um ponto de equilíbrio. vezes são superficiais. E, como toda informação su-
A Febraban tem procurado, em contatos permanen- perficial, às vezes resvalam para a caricatura e para
tes com a área de câmbio, particularmente do Banco aspectos não muito adequados. Este esforço de di-
Central, caminhar nessa direção. vulgação e de esclarecimento é fundamental - um
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esforço não só do setor privado, mas também do lor ideal hoje para as nossas exportações, para que
Governo, com essas divulgações, esses road shows haja um bom equilíbrio na balança? _
que o Governo-tem-feit{),-Esta Gasa-pode contribuir O SR. PRESIDENTE (Deputado Márcio Reinal-
muito recebendo missões estrangeiras e procurando do Moreira) - Passo a palavra ao Deputado Hélio
explicar a nossa realidade política e econômica. Costa. Depois ouviremos os esclarecimentos.

Esse esforço deve ser feito junto a determina- O SR. DEPUTADO HÉLIO COSTA - Sr. Presi-
dos públicos, que vão além dos bancos intemacio- dente, antes de mais nada, gostaria de agradecer
nais. Hoje, no mercado internacional, os investidores aos dois ilustres palestrantes as presenças.
internacionais têm um papel muito importante, e Existe uma história que é contada na fronteira
também as chamadas agências de rating, que são do Brasil com o Paraguai, de um policial que preten-
esses organismos que fazem avaliações macroeco- dia descobrir qual o contrabando que uma velhinha
nõmica e dão, de certa forma, notas aos países. Es- fazia de um lado para o outro, todos os dias. Queria
sas agências são muito ouvidas, às vezes exagera- saber o que ela levava quando passava de motoci-
damente ouvidas, mas temos de reconhecer que é cleta. Como não descobria, ela resolveu contar-lhe:.
um fato concreto, e esse público taml:>~m deve ser "Eu contrabandeio motocicletas". Todos os dias ela
trabalhado e alimentado com informaQÕe's. passava de um lado para o outro com uma diferente.

A partir dessas informações e dessa recupera- E por que estou contando essa história? Por-
ção da credibilidade conseguiremos ampliar o volu- que, na realidade, o grande produto de exportação
me de linhas externas e descomprimir essa situação, dos países desenvolvidos ho]e-eo serviço. Vejam
que, como foi dito, já está num processo de melhora, só, estamos permitindo que os bancos estrangeiros
e com isso possibilitar a expansão das exportações. venham aqui para financiar as, nossas exportações.

Eram estas, Deputado, as minhas breves con- Quero até ouvir a resposta à pergunta do meu queri-
siderações, e estou à disposição para eventuais per- do e ilustre Deputado: a que ponto chegamos, em
guntas. termos percentuais, nesse processo em -que cede-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Márcio Reinal- mos aos bancos estrangeiros o financiamento das
nossas exportações?

do Moreira) - Agradecemos também ao Dr. Eduar-
do, Diretor de Assuntos Internacionais da FEBRA- Hoje um único banco americano no Brasil, em
BAN, a exposição. serviços, recebe 6 bilhões de dólares/ano. Um único

banco! A economia americana, por exemplo, nos úl-
De acordo com a lista de inscrição para deba- timos quinze anos, foi-se transformando; não se inte-

tes, passaremos a palavra ao primeiro inscrito, o De- ressa mais por exportar automóveis para o Terceiro
putado Luiz Fernando. Ouviremos dois ,Parlamenta- Mundo. Quer exportar serviços, quer prestar servi-
res e depois os nossos convidados e palestrantes ços. Ainda estamos pensando em exportar produtos
responderão as perguntas. para os outros, enquanto os outros estão querendo

O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO - Sr. exportar serviços para nós.
Presidente, inicialmente quero parabenizar os pales- Faço essa observação porque a pequena ilha
trantes pela lucidez das explicações e pelos esclare- de Aruba, aqui nas nossas costas, gasta na TV ame-
cimentos de que tanto precisamos. ricana, só em Nova Iorque, o dobro da verba que o

Minha pergunta é dirigida ao Dr. Alberto Barre- Governo brasileiro gasta para divulgar os nossos
to. O problema da crise asiática e da crise russa produtos no exterior. Uma ilhota gasta nas TVs de
chegou até nós de uma forma muito alarmante e Nova Iorque, apenas para promover o turismo, o do-
hoje já estamos recuperando essas exportações. bro do que o Brasil gasta promovendo seus produtos
Queria saber qual o valor ideal das nossas exporta- no exterior!
ções. Seria em torno de quantos bilhões de dólares O Governo Federal gasta-nas TV brasileiras,
por mês? E a exportação -é 100% financiada por nos jornais brasileiros, 500 milhões de reais/ano
bancos estrangeiros? Deu a impressão de que o para divulgar. as suas ações. Vejam só. assistindo à
banco estrangeiro repassa os recursos para o banco entrega do Oscar há duas semanas, verifiquei que o
brasileiro e assim promove esse financiamento. En- maior anunciante durante a transmissão daquele
tão, 100% do financimento depende desses recur- pela TV GlobO foram os Correios! Por acaso há.al-
sos estrangeiros. Qual a percentagem de recursos gum outro jeito de enviar uma carta de.Brasília para

, de bancos brasileiros e qual a percentagem de re- Barbacena, alguém conhece algum olltro jeito que
cursos de bancos estrangeiros? E qual o seria o va- não seja pelos Correios? Não sei quan,t~ se pasou,
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não sei quanto custou isso, não sei por que cargas- Brasil, que é o maior. O Banco do Brasil e o sistema
d'água o Correio tem de fazer publicidade dessa for- privado têm uma rede hoje bastante expressiva no
ma, não sei porque o Governo tem de gastar 500 mio exterior, com diversas agências.
Ihões de reais para autopromoção todos os dias As nossas' instituições estão captando recursos
quando precisamos usar esse" dinheiro lá fora para quer de outros bancos, na sua relação normal de ne-
promover os produtos brasileiros, ajudando, sim, a gócios, quer de depositantes ou de empresas. Essa
pequena, a média e até a grande empresa, desde massa de recursos, aquilo que se chama recurso
que elas possam exportar realmente, com o nosso destinado a financiamento de comércio, tem uma
capital exportando. Senão, exportar elas exportam, disciplina que, por uso e costume, é muito bem esta-
mas pagando juros para banco estrangeiro. Gasta- belecida e é muito saudável: a duplicata comercial -
se todo esse dinheiro com autopropaganda aqui, em ou, diria, a duplicata internacional.
vez de gastar no lugar certo. Para financiar uma exportação, o exportador

Mas, sobretudo, o que gostaria de saber dos tem de mostrar o contrato de câmbio, o conhecimen-
nossos ilustres visitantes é: quais as exigências que to de embarque, o contrato com o importador; ou
os bancos particulares, principalmente, fazem com seja, todo esse financiamento é alicerçado em uma
relação a empréstimos para as pequenas e médias documentação própria, uma documentação bastante
empresas, especialmente no caso das exportações? razoável. Isso dá, inclusive, uma característica dife-
Nos Estados Unidos, onde vivi muitos anos, na Eu- renciada. Essa linha, por regra, é mais barata do que
ropa, onde também vivi muitos anos, existe o risco as Iinnas de capital de giro normal. Tem um diferen-
do banco. O banco, quando vai fazer um financia- cial, um delta de preço para baixo, é mais barata.
mento, estuda a proposta; se considerá-Ia boa, re- Por quê? Porque esse exportador ou importador que
solve financiar, mas corre um risco. Se não der certo está sendo financiado está financiando um negócio
o banco perde, mas se qer certo ele ganha muito di- esp~çífico: uma importação ou exportação. Então, é
nheiro. E em 90% dos casos dá certo. Aqui, não; um volume de recursos, uma massa de recursos
aqui, o banco, para poder ajudar uma pequena em- bastan~e expressiva e muito bem dirigida.
presa, pede ao dono da empresa que empenhe a Agora, entro no cenário brasileiro. Os maiores
casa dele, a fazenda, o sítio, o carro, a mulher e o financiadores da exportação brasileira são os ban-
papagaio. Todo mundo tem de estar pronto para pa- cos ·brasileiros. Estamos captando e repassando es-
gar a dívida do banco se o projeto der errado. ses recursos aos nossos exportadores - Banco do

Então, quais são as exigências, hoje, para as Brasil, que é o líder, Brdesco, Itaú, Unibanco, Mer-
pequenas e médias empresas, principalmente? O cantil de São Paulo. É óbvio que o mercado se glo-
que se exige delas para conceder o financiamento balizou e hoje temos no Brasil a participação dos
dessa produção destinada à exportação? bancos êstrangeiros, que têm uma atuação muito

O SR. PRESIDENTE (Deputado Márcio Reinal- saudável e muito expressiva: estão financiando o co-
do Moreira) - Passo a palavra ao Dr. Alberto Barretto. mércio exterior brasileiro.

O SR. ALBERTO DIAS DE MATTOS BAR- Quero desfazer um pouco essa idéia de que
RETTO - Vou dividir a resposta aos nobres Deputa- só o banco estrangeiro está financiando. O mercado
dos em itens. O primeiro diz respeito à participação financeiro internacional, com seus recursos, dirige os
dos bancos estrangeiros no financiamento da expor- recursos para financiamento do comércio exterior
tação brasileira. Devemos ter um entendimento mais brasileiro assim como dirige para Portugal, Argentina
amplo. Vou tentar dar uma visão um pouco maior. e outros países no mundo. A participação expressiva
De um lado, temos de olhar o grande mercado finan- também vem das instituições oficiais. Não vamos es-
ceiro internacional, incluindo o Brasil, que está nesse quecer-nos disso. O Banco Mundial dirige recursos
contexto. Há uma massa de recursos no mercado fi- para financiamento por meio de projetos destinados
nanceiro internacional, e os intermediadores dessa a investimento para produção dirigida à exportação.
massa de recursos são os grandes bancos interna- Ele precisa ter - como enfatizou meu colega Eduar-
cionais, que estão financiando o comércio exterior doVassimon - talvez um papel maior.
na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina e tam- Havia aquelas linhas do Banco Mundial dirigi-
bém no Brasil. das a financiamentos da agricultura brasileira. É inte-

. Quero colocar dentro do mercado financeiro in- ressante observar como o mercado se expandiu e a
teínacional os bancos brasileiros, com suassubsi- Iiquidez aumentou de igual forma. O Banco Mundial
diárias e agências no exterior, incluindo o Banco do tinha uma linha de 300 milhões de dólares para o
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Brasil. Essas linhas, por mais absurdo que pareça, está com um fluxo mensal de 4,5 bilhões de dóla·
ficaram até pequenas em função do volume de cré- res/mês. Tradicionalmente, o exportador brasileiro
dito que o Brasil passou a movimentar nos mercados antecipa a venda da sua moeda. Vende isso em pra-
internacionais. É hora de retomar esse tipo de ope- zos médios, de 180 dias - o chamado adiantamento
ração, vinda de instituições oficiais. .de câmbio. O volume financiado na exportação bra-

Quero enfatizar que o sistema financeiro está sileira está entre 70% e 75%. O restante é o chama-
f.inanciando como um todo, mas os bancos brasilei- do câmbio pronto. Ele não pega financiamento; já
ros são os grandes financiadores do comércio exte- embarca e vende. O exportador está ali. O Brasil
rior brasileiro. tem uma massa de financiamento por volta de 4 mi-

Deputado, tenho que fazer uma ligação com a Ihões de dólares/mês.
exposição do meu colega Eduardo Vassimon. A pe- Realmente, esses recursos são das mais va-
quena e a média empresa passam, primeiro, por um riadas fontes, como tentei explicar: do Banco do Bra-
processo de instrução, o que é básico. Há um pro- sil, dos bancos privados brasileiros e dos bancos es-
cesso natural. A grande empresa tem um comprador trangeiros, que estão financiando através dos seus
determinado, um fluxo razoável de comércio. É mais estabelecimentos no Brasil ou das suas matrizes no
fácil para essa empresa a exportação, não há duvida exterior. Lembramos que também nós, bancos priva-
alguma. A pequena e a média empresa que vão ten· dos brasileiros, também financiamos o exportador
tar um mercado novo, um importador desconhecido brasileiro através das nossas agências externas.
ou algum tipo de exportação que não faz parte de Uma parte substancial dos nossos negócios é finan-
um fluxo mais regular, que está iniciando, precisam ciar o comércio exterior brasileiro através das nos-
de um programa anterior. sas agências externas. Então, forço muito essa idéia

Isso vai passar pelo seguro de crédito. Acho do conjunto.
muito importante a origem da Empresa Seguradora O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO - Dr.
Brasileira, com a participação do Banco do Brasil e Alberto, ultimamente o nível de exportação tem caí-
de um organismo multilateral de apoio à exportação do. Quanto seria ideal para a recuperação e o equilí-
francesa, que vem participar. Tem que haver mesmo brio da exportação brasileira? Nossa importação
isso. É o aspecto saudável da globalização, os ban- também tem diminuído sensivelmente. Como disse
cos privados participando da Seguradora Brasileira, V. Si!, no mês passado foram 3 bilhões e 700 milhõ-
porque o pequeno exportador vai precisar do seguro es. Perdemos? Estávamos exportando mais? Qual
de crédito, senão o crédito fica muito caro para ele, seria o ideal para exportação?
porque precisará dar garantia, hipotecar e tudo mais. Mais ainda: nesse volume de exportação bra.

Agora, esse exportador tem uma rélação já em sileira, o que é produto acabado, como trator, auto·
andamento com o sistema bancário: um grande móvel, e o que é produto agropecuário, como sucos,
apoio do Banco do Brasil - peça básica. O que o frango? O que produzimos em termos de solo para
Banco do Brasil está fazendo hoje no âmbito da in- exportação, já que o nosso País tem um potencial.
formação, da instrução, passa por aí,. como temos muito. grande para isso? Ou a exportação é só de
visto nas apresentações, e tenho conversádo com bens duradouros? E, para quem está financiando
Andrea Calabi, eu mesmo destacando os gerentes essa exportação, não é economicamente mais fácil e
para processos de informação nas mais variadas mais garantido financiar a exportação de um trator,
praças. de um caminhão, do que entrar nessa área de pro-

O sistema privado tem contribuído. Temos fi- dutos relacionados com o solo?
nanciado. Se não é diretamente na exportação, esta- O SR. ALBERTO DIAS DE MATTOS BAR-
mos dando capital de giro. Temos nosso limite de RETTO - A pergunta de V. Ex!! é difícil. Vou tentar
crédito. Não podemos esquecer que o Brasil.tem re- expor de uma forma não tão-abrangente.
gistrados como exportadores no Decex 15 mi~ expor- V. Exll questionou de forma bastante razoável
tadores e importadores, uma massa enorme. É um a questão do volume. Vejo os meses de janeiro e fe-
programa de longo prazo que o Brasil está começaií- v.ereiro como meses de recuperação do Brasil. O
do. Ele tem de começar com um base sólida, real- mês de janeiro foi sacrificado; tivemos todo um pro-
mente razoável. cesso de mudança de regime cambial; foi um mês

Deputado Luiz Fernando, V. Exi! fez um co· em que realmente houve prejuízo para o comércio
mentário sobre um aspecto importante: qual o volu- exterior brasileiro. Não tenho a menor dúvida quanto
me? O Brasil, como exportou 51 bilhões de dól,ares, a isso. Já vimos uma reação de volume na chamada
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exportação contratada em fevereiro. Vejo aqui nos frendo, nestes primeiros meses, os efeitos da redu-
dados estatísticos do Banco Central, em janeiro, 2 ção da disponibilidade do financiamento externo,
bilhões e aoo milhões de dólares de exportação con- que se iniciou em agosto e setembro com a crise
tratada; em fevereiro, esse volume já passa para 3 russa. Então, a recuperação do embarque físico r,e-
bilhões e 266 milhões - o chamado câmbio contrata- quer um certo tempo. A balança física, dado mais
do de exportação; quer dizer, o exportador ainda não amplamente divulgado, parece que vai levar alguns
pôs fisicamente no navio mas já contratou aquela meses para mostrar uma recuperação.
exportação, à vista ou financiada. Noto que nó mês O SR. DEPUTADO HÉLIO COSTA - Dr. Bar-
de fevereiro ocorre o Carnaval, dias úteis que preju- reto, confesso que preciso de mais esclarecimentos
dicam a atividade bancária. Então, foi um mês bom. sobre a pergunta que fiz sobre as exigências às pe-
Nossa sensibilidade leva-nos a dizer que no mês de quenas e médias empresas para exportação. Pelo
março ri volume de câmbio contratado certamente que V.Sa. disse, entendi que, quando se está expor-
aumentou. Com esses 3 bilhões e 200 milhões, acre- tando para uma empresa que tem credibilidade, que
ditamos que há um percentual de aumento. É difícil já fez negócios, na realidade não é necessária a ga-
para mim; o Banco central tem esse dado on Une. rantia. Se se está exportando para uma empresa

O SR. DÉPUTADO GILMAR MACHADO - nova, com cadastro desconhecido, o banco exige
Aliás, os dados sobre o mês de março saíram on- garantia. É isso?
tem. Houve surpresa, porque a 'expectativa era de O SR. ALBERTO DIAS DE MATTOS BAR-
crescimento, que não foi muito significativo. Tanto RETTO - Veja, não há dúvida alguma de que há
que o déficit... mais dificuldade. Há um ciclo, uma cadeia. Quando

O SR. ALBERTO DIAS D~ MATTOS BAR- o banco brasileiro toma recursos externos - e, como
RETTO - Mas quanto ao chamado embarque físico, enfatizei, são recursos vinculados àquela operação
que aqui é expressivo, não há dúvida alguma. Mas a de comércio exterior - fornece informações sobre
exportação contratada financiada aumentou. aquela operação de comércio exterior: exportador tal

O SR. DEPUTADO HÉtLlO COSTA - V. Sll para o importador tal, país tal. Se se trata de uma
não acha que nesses primeiros meses do ano de empresa menor e de um importador de menor porte,
1999 toda a operação de exportação ficou prejudica- embora esteja assumindo o risco, faz parte do pro-
da em termos de análise, na medida em que houve cesso de análise como um todo olhar com mais cau-
uma grande alteração no dólar.? O dólar passou a tela e fazer mais exigências. Aí, entra a questão pri-
valer quase R$2,20, voltou para R$1,70, depois caiu. mordial que o Brasil está desenvolvendo, um proces-

O SR. ALBERTO DIAS DE MATTOS BAR- so de mais longo prazo, no sentido de as instituições
RETTO - Deputado, não há a menor dúvida, a vola- de seguro de crédito participarem desse processo.
tilidade do mercado causa interrupção no fluxo nor- Esse exportador precisa, para a sua salvaguar-
mal de exportação. O exportador pensa: "Puxa, qual da, do seguro de crédito. Ele não pode perder o in-
é a taxa ideal? ~erá R$1,70, R$1,aO, R$1,90, vestimento que fez naquela máquina. Por exemplo,
R$2,00?" A volatilidade acarreta uma paralisia de para uma empresa que tem um giro de 1 milhão de
mercado. É isso que estamos vendo agora. O positi- dólares por mês, ou menos, 500 mil dólares por
vo é o retorno a uma situação de mais estabilidade mês, se, ao fazer uma exportação no valor de 300
de mercado, uma atuação muito importante do San- mil dólares, ocorrer um insucesso na parte da Iiqüi-
co Central. Estamos vendo hoje fluxos bastante ra- dação, isso abalaria a empresa. A empresa precisa
zoáveis, uma reação positiva do mercado. ter um mecanismo de seguro de crédito por trás, am-

O SR.· EDUARDO VASSIMOM - Para com- parando isso. Nesse caso, vem o mais importante,
plementar a resposta, V. Ex' tem toda razão. O que que é o papel do banco privado. Isso precisa ser
ocorreu com a desvalorização é que o comprador percebido. As empresas já trabalham com os bancos
estrangeiro, sabedor da desvalorização, também as- privados. Elas não vão financiar aquela exportação,
sume uma atitude de renegociação dos preços em mas estará no âmbito do giro normal da empresa.
dólar. Isso causou uma certa paralisia dos negócios. Então, o que faz a empresa? Toma financiamento

O SR. ALBERTO DIAS DE MATTOS BAR- em moeda nacional ou com uma parte que aloca
RETTO - Voltemos ao ponto citado pelo Deputado com o desconto de uma duplicata normal, e recebe a
Luiz Fernando. Em relação ao volume de exporta- exportação à vista.
ção, como existe uma defasagem no tempo entre a Não há dúvida de que é complexo. Há uma
contratação e o embarque ffsico, estamos ainda so- realidade de mercado. A empresa não vai conseguir
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um financiamento de 1 ou 2 anos assim como con- Europa retome o seu desenvolvimento mais acelera-
segue uma grande empresa exportadora de maqui- do. A maior compradora do Brasil é a Comunidade
nário ou de veículo pesado. É difícil para ela compe- Européia. E que se mantenha esse ciclo de bom de-
tir, mas isso passa, e muito, a meu ver, por esse am- senvolvimento da América Latina.
pio processo de mais .Iongo prazo. O-S8.J'RESIDENTE (Deputado Delfim. Netto)

Quero voltar ao tema anterior, pois talvez te- - Passo a palavra ao Deputado Gilmar Machado.
nha deixado sem resposta, Deputado Luiz Fernando, O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO -
a questão sobre a exportação brasileira. O Brasil é Agradeço a V. Exll, Sr. Presidente. Quero formular
conhecido como um país que tem - e talvez eu exa- duas questões. Caso elas já tenham sido levanta-
-gere- tmrpOtlCO a minhapalavra urna excelência de- Clãs, perãoem-me. \) acompanhamento de reuniões
diversificação de sua exportação. O Brasil tem uma concomitantes dificulta um pouco os trabalhos.
exportação muito bem diversificada no "âmbito de Com relação ao percentual, vou fazer uma
produtos e no âmbito de países compradores. comparação, já que estamos em uma linha de deba-

As estatísticas do Banco Central apontam que teso Ouvimos o pessoal do Banco do Brasil, do
a liqüidação da exportação brasileira, quero dizer, o BNDES e do Banco do Nordeste, e agora o pessoal
pagamento pelo importador ao exportador brasileiro da iniciativa privada. Qual o percentual das linhas de
é muito constante. Nós, dos bancos privados, leva- financiamento feitas pelo banco com relação às
mos isso à Camex e fizemos um grande 'esforço grandes e pequenas empresas? V. SI! teria condiçõ-
para que a equipe econômica coloque isso com mui- es dé'hos dar esses dados?
ta ênfase nos processos de road show ou apresen- Vamos pegar o exemplo do Banco do Brasil.
tações do Brasil, demonstrando que o perfil de Iiqüi- Ele atende a um grande número de pequenas em-
dação da exportação brasileira é muito bom. presas. Evidentemente, o percentual que ele hoje

E quais são esses setores? Não há dúvida al- está financiando é menor do que, por exemplo, o
guma de que o setor do suco de laranja é muito das grandes empresas, que têm um peso de 60%,
grande. O Brasil é o maior exportador de suco de la- 70%. As pequenas têm 15%, 20%.
ranja. A soja também muito contribui para as expor- O SR. ALBERTO DIAS DE MAnos BAR-
tações. O café está com um bom preço. Esses são REnO - É esse o número, Deputado Gilmar Ma-
os produtos agrícolas. O Brasil desenvolveu-se bru- chado. As estatísticas de que tenho memória apon-
talmente na fronteira agrícola. Não sou um especia- tam que os 300 maiores exportadores brasileiros são
lista em comércio exterior. Quanto ao Custo Brasil, responsáveis, eu acho, por cerca de 70% da expor-
estamos melhorando. O processo documental tam- tação brasileira.
bém está melhorando. Hoje estamps vendo que o fi- O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO -
nanciamento da soja ou da laranja é muito bem acei- Não é isso. Estamos fazendo comparações d-e Ii-
to. Isto é, vende-se com relativa facilidade a imagem nhas. Por exemplo, no caso dos bancos privados,
do Brasil exportador de commodities agrícolas. qual é o percentual?

Depois vem um outro fator de contribuição, O SR. ALBERTO DIAS DE MAnos BAR-
que é a indústria automobilística. A exportação da in- REITO - Desculpe-me, Deputado; se eu puder ex-
dústria automobilística brasileira para a América Lati- plicar...
na e para os países industrializados tem uma per- Quanto a isso, há dados estatísticos do Banco
formance muito boa e é muito grande sua contribui- Central. Acho que os 300 maiores exportadores es-
ção nessa área. Hoje, o maior comprador do Brasil é tão representando de 65% a até mesmo 70% da ex-
a Comunidade Européia, que absorve 31 % ou 32% portação brasileira. Evidentemente, o maior volume
da exportação brasileira. O segundo comprador bra- de alocação de recursos está no financiamento des-
sileiro está na América Latina; é um parceiro impor- sas grandes empresas. Acho que isso é importante.
tantíssimo para o Brasil. E o terceiro, individualmen- Vou adicionar um ponto a mais. A empresa
te, são os Estados Unidos. toma linha de bancos privados, do próprio Banco do

O crescimento da exportação brasileira, é ób- Brasil, e, sendo multinacional, sua matriz no exterior
vio, vai depender da manutenção do crescimento vai financiá-Ia aqui no Brasil. Quero lembrar que
dos Estados Unidos. É básico que a economia ame- esse instrumento que citei, chamado pré-pagamen-
ricana continue nessa pujança, porque são os gran- to, refere-se às linhas de financiamento de prazo um
des compradores de nossos produtos - sobre isso pouco maior. Uma boa parte do pré-pagamento é
não há dúvida alguma, queiram ou não ., e que a dado pela empresa-matriz à sua subsidiária aqui no



o SR. DEPUTADO HÉLIO COSTA - Permite
me V. Exll um aparte? A pergunta é a seguinte: por
que os bancos particulares não assumem a frente
dessa questão de exportação? Recentemente o Dr.
Calabi esteve aqui e expusemos esse assunto. Infe
lizmente, o processo iniciado pelo Governo Federal
é lento, é difícil, é confuso. É praticamente impossí
vel para as pequenas e médias empresas trabalha
rem com essa papelada criada pelo Governo para
que seja feita a exportação. Em qualquer país, em
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Brasil. Então, é muito importante que se tenha isso cias, distribuídas regionalmente no Brasil, concentra-
em mente. Isso faz parte dos dados do Banco Cen- das no Sudeste, Sul. Isso é normal, não é?
traI. Toda operação de prazo superior a um ano tem O SR. ALBERTO DIAS DE MATTOS BARRETO
registro obrigatório do financiamento no Banco Cen- - Os outros grandes bancos como o Bradesco, Uni-
trai do Brasil. Então, há uma participação expressiva banco, que têm redes 'de-grandes-agências, tenho'
das multinacionais financiando o comércio exterior certeza de que também o estão fazendo. O volume
das suas subsidiárias ,aqui. que nós cobrimos do chamado varejo é grande.

Deputado, por dedução, talvez o recurso alo- Aliás, esse é um ponto que temos levantado muito
C.élgo à pequena. e média empresa faça part~ dessa no Banco Central, e temo..s .trabalh.adQ. muito nesse
miríade de 15.000 empresas. O Dr. Andrea Ca/abi sentido. Eduardo, o meu companheiro, tem trabalha-
cedeu-nos, muito gentilmente, cópia da apresenta- do bastante nesse campo, na Febraban. Trata-se de
ção que ele fez aqui e vimos que, realmente, são um processo documental. Esse é um processo caro;
aquelas catorze mil, setecentas e tantas empresas. porque a exportação brasileira tem um volume de
Vi que o último algarismo lá é um. Está certo? Elas documentos muito grande. Trata-se de uma exporta-
são beneficiárias do restante das linhas. Não há dú- ção de 100 mil dólares. É grande a quantidade de
vida alguma de que o Banco do Brasil está" repas- papéis envolvidos. O Banco Central está fazendo um
sando parte dessas linhas. Ele, o Banco do Brasil, trabalho muito bom, que é a simplificação da docu-
talvez tenha um percentual maior, por ter um número mentação cambial.
maior da agências. O Banco do Brasil tem um núme- Existe o chamado Contrato de Câmbio Sim-
ro de departamentos de câmbio muito maior do que pies; diminuiu o número de vias de exportação, e
a rede privada. É preciso levar isso em conta também. isso é básico.
Ele atinge lugares no Brasil que o sistema privado não O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO _ Por
consegue atingir. O papel dele é básico, é imprescindí- exemplo: quanto isso representaria para a pequena
vel. Não sei se consegui responder a sua pergunta. empresa, para o banco...

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O SR. ALBERTO DIAS DE MATTOS BARRETO
Não, não quero saber se o Banco do Brasil tem mais _ Veja bem, uma grande empresa, que exporta 300,
agências. Estou querendo trabalhar na linha das ins- 400 milhões de dólares/ano, absorve esses docu-
tituições privadas. Não sei se V. Sll teria condições mentos. Ela tem despachante. Tudo é mais fácil. O
de falar por todas as instituições privadas, mas como pequeno, que cumpre o mesmo nível de exigência,
está representando aqui o Itaú, pergunto: qual é o tem que terceirizar. É complicado seguir esse pro-
percentual, por exemplo, das linhas de financiamen- cesso. Trata-se de um processo difícil, de longo pra-
to para exportação que as pequenas empresas rep- zo. Nesse tipo de processo deve haver um grande
resentam? É isso que estou querendo saber. V. Sª envolvimento por parte da Camex, do BNDES, do
teria condições de nos dizer? Banco Central. Isso é importante.

O SR. ALBERTO DIAS DE MATTOS BARRElTO O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - En-
- O Itaú estaria na média brasileira. tão, para os pequenos começarem a entrar numa Ii-

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - nha de financiamento dessas é... V. SIl está dizendo
Trinta por cento? que é demorado, então.

O SR. ALBERTO DIAS DE MATTOS BARRETTO O SR. ALBERTO DIAS DE MATTOS BARRETO
- Eu diria que sim, porque somos um banco de vare- - Não. Veja bem, trata-se de um processo educacio-
jo, um banco bem distribuído. Eu posso dizer que o nal.
volume de recursos alocados, entre recurso externo
e mesmo recurso em moeda nacional, é para apoiar
os exportadores. Trabalhamos diversificadamente e
apoiamos o médio e o pequeno exportador em pe
quenos volumes. Nós não fazemos seleção de volu
mes. Nós apoiamos aquela empresa que importa ou
exporta 100 mil ou 200 mil dólares/ano. Nós apoia
mos essas empresas e trabalhamos com elas.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO 
Isso logicamente depende da distribuição das agên-
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qualquer lugar do mundo, em vinte e quatro horas O SR. DEPUTADO' GILMAR MACHADO -
resolve-se uma exportação sem nenhum problema. Não, 18% são da iniciativa privada, não é isso?

O SR. ALBERTO DIAS DE MArros BARRETO O SR. ALBERTO DIAS DE MArros BARRETO
- Deputado, nós estamos agindo. Eu acho que o sis- - São do Banco.do Brasil. Dezoito são do Banco do
tema privado, individualmente e por intermédio da Brasil.
Febraban, está aproximando-se muito mais do Go- O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO -
vemo, está participando mais das Comissões e está Quer dizer, na verdade, o Governo impõe as regras,
entrando com sugestões. dificulta as coisas e só participa com 18%? Eu estra-

Nós melhoramos muito as diretorias da Febra- nho muito, pelo seguinte: quanto à área da exporta-
ban, com diretorias especializadas. Vejo aqui o meu ção eu não conhecia os dados, mas na área de habi-
companheiro Eduardo Vassimon, que dedica um tação, que acompanho bastante por causa da Co-
grande tempo de sua vida profissional à diretoria se- missão ~e Desenvolvimento Urbano e Interior, que
torial da Febraban, num vínculo com as autoridades, presidi, $ei que tivemos até um novo projeto de alie-
nesse processo do comércio exterior brasileiro. nação fi~uciária para abrir espaço para que os ban-

Eu acho que o setor privado está cumprindo cos priv;:ldos pudessem participar. Aliás, eles quase
seu papel. Trata-se de um papel de longo prazo. Te- não participavam da área de financiamento de habi-
mos que ter essa visão de uma política de longo pra- tação. Ficava tudo em cima da Caixa Econômica Fe-
zo, que, a meu ver, o Brasil está tendo, e de forma deral. Não sei se melhorou alguma coisa; parece-me
bastante razoável agora. É importante que tenhamos que na~a melhorou, mesmo com um projeto de lei
isso em mente. Hoje, vejo minha participação pes- aprovado de urgência aqui, que dava a garantia da
soaI nessas Comissões como um trabalho mais retomad~ do imóvel. Foi votado às carreiras aqui.
coordenado. Tenho visto isso como um trabalho Então, 'sei que a Caixa Econômica Federal trabalha
mais bem orientado e coordenado. com o financiamento de quase cerca de 100%, ou

O SR. DEPUTADO (SIMÃO SESSIM _ Sou o quase 200% da demanda por imóveis da classe mé
dia e da classe mais pobre.

Deputado Simão Sessim, do Rio de Janeiro. Quero
f' Os, bancos privados fogem muito do tipo de fi-

apenas azer um acrescimo, pegando o gancho da nanciam~nto que exige garantias. Isso que o Depu-
fala do Deputado Gilmar Machado, no que diz res-
peito a percentuais. S. ExD quer saber o percentual tado Hélio Costa disse é verdade. O Governo impõe
de quanto é emprestado, na linha de financiamento, uma série de exigências que no fundo inviabilizam
às pequenas, médias e grandes empresas. Isso já os financiamentos. Pergunto: não é por exigência da
foi respondido. Eu pergunto agora, fazendo uma Febraban? Não é a Febraban que está buscando
comparação entre o Governo, por intermédio do mais garantias?
Banco do Brasil, do BNDES e de outros órgãos de fi- A Caixa Econômica Federal mostra uma face
nanciamento e a iniciativa privada: qual é o percen- diferente. Ela empresta...
tual? Quanto, em termos percentuais, o Banco do OSR. ALBERTO DIAS DE MArrOS BARRETO
Brasil, o BNDES, o Governo, enfim, financia, frente - Não, em absoluto.
aos bancos privados? O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Só

O SR. ALBERTO DIAS DE MArrOS BARRETO para não fugir, qual é o percentual de empréstimo
- O Banco do Brasil, no fluxo da exportação brasilei- do~ bancos privados com relação à habitação?
ra, financiou em 1998 aproximadamente 18,5%. Nos O SR. ALBERTO DIAS DE MArrOS BARRETO
meses de janeiro e fevereiro, a participação dele au- - Não tenho essa resposta, nobre Deputado. Estou
mentou para 21% ou 22% do fluxo total da exporta- mais voltado para o comércio exterior.
ção brasileira. O restante desse fluxo está na mão O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO -
do sistema privado. A contribuição é de cerca de Aguardo, então, para que possa fazer essa pergunta.
80%. O SR. ALBERTO DIAS DE MArrOS BARRETO

O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - E o Go- - E farei chegar à Comissão essa informação.
vemo só participa com cerca de 20%? Quero expor um outro aspecto que é importan-

O SR. ALBERTO DIAS DE MArrOS BARRETO te, Deputado. É o seguinte: estamos tratando de um
- Além disso, há as linhas especiais do BNDES - aspecto específico que é comércio exterior, o fluxo
não tenho a cifra - que talvez aumentem esse per- da exportação. Acho que não podemos esquecer o
centual. aspecto do Banco do Brasil, com linhas de capital de
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giro que estão financiando a produção destinada à O SR. ALBERTO DIAS DE MATTOS BARRETTO
exportação, os programas do BNDES. Temos de - Está certo. O componente preço vai pesar muito.
considerar tudo como um todo, assim como - nisso Por outro lado, não há dúvida alguma de que há um
quero insistir - a pequena e a média empresa, cliente outro aspecto, o de o financiamento à produção ser
do banco privado, que é cliente do sistema privado mais longo, ou seja, um ciclo mais longo.
há trinta, quarenta, cinqüenta anos. Estamos traba- O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - V. Sª te-
Ihando com toda essa clientela. ria essas...

O Bradesco tem 10 milhões de clientes; o Itaú O SR. ALBERTO DIAS DE MATTOS BARRETTO
tem 6,5 milhões de clientes; não são só as grandes - Não tenho, Deputado. Realmente não tenho. Es-
empresas. E esses são meus clientes M cinqüenta tou com o seu nome, Deputado, e comprometo-me a
anos. Os sócios da indústria, nos mais diferentes 10- trazer mais esclarecimentos.
cais do Brasil são os nossos clientes na vida do ban- O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Seria in-
co. E estamos dando crédito para essas empresas. teressante sabermos qual a linha de financiamento
Acho que temos de ver tudo isso num conjunto. que saiu em curto, médio e longo prazos, para fazer-

O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Na pri- mos uma comparação do crescimento, só para pe-
meira parte, queria saber os dados estatísticos da quena e média empresa. Quanto às grandes, não
participação no mercado externo; e, na segunda, precisa, porque a política é diferenciada.
não se faz exportação se não se tem produção. É O SR. ALBERTO DIAS DE MATTOS BAR-
impossível trabalhar... RETTO - Deputado, acho muito importante olhar os

O SR. ALBERTO DIAS DE MATTOS BARRETO programas que o meu companheiro Eduardo men-
_ Correto. E faz parte do nosso dia-a-dia descontar cionou. O Proex está sendo mais difundido. Queria
duplicatas, financiar o maquinário através das linhas enfatizar isso. Ele usou um aspecto importante,. o
de Finame, os dois maiores bancos. Somos o maior BNDES e as chamadas linhas Finamex, Exime, e
agente do Finame no Brasil; estamos repassando o também linhas especiais, de o Brasil ir divulgar a ex-
Finame pulverizadamente. Então, está aí o papel da portação brasileira na Argentina. Eles estão fazendo
instituição privada. agora um giro, junto com a Febraban, por outros paí

ses latinos. O Chile, se não me engano, será o se-
O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - O pri- gundo a ser visitado. Isso é muito importante. Há um

meiro trimestre está extremamente sacrificado em volume razoável de pequenas e médias empresas
face da desvalorização cambial. Quanto ao ano de exportando para a América Latina que podem ser
1998, V. Si! poderia fazer um comparativo do primei- beneficiadas com o Proex. Infelizmente, não me con-
ro com o segundo semestre, com relação ao proces- sidero expert no assunto ou conhecedor de detalhes
so de linha de financiamento para produção? Qual o profundos para dar esses dados estatísticos. É mui-
percentual que a iniciativa privada tem exatamente to importante, Deputado, um contato. Aliás, o Dr. Re-
para as pequenas e médias empresas? Houve um nato Sucupira, no BNDES, é um homem altamente
acréscimo do primeiro para o segundo semestre? especializado e tem feito um trabalho muito impor-

Se as linhas de crédito têm aumentado, evi- tante no campo de divulgação e de extensão do
dentemente temos produções em crescimento. Para Proex, que vai atingir a pequena e a média empresa.
termos uma previsão para 1999 de crescimento dê O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Agra-
exportação, teríamos que começar a produzicno ano deço a V. Si! a atenção.
passado. Se não produzimos no ano passado, não O SR. PRESIDENTE (Deputado Simão Ses-
será este ano que produziremos para exportar neste sim) _ Com a palavra o próximo orador inscrito, De-
ano. V. Sll concorda comigo? putado Serafim Venzon.

O SR. ALBERTO DIAS DE MATTOS BARRETTO O SR. DEPUTADO SERAFIM VENZON - Sr.
- Concordo, sim. Há um excedente de produção que Presidente, agradeço-lhe a oportunidade de cumpri-
pode ser canalizado para exportação. E, em segun- mentar o Dr. Alberto Dias de Mattos Barretto e o Dr.
do lugar, há um componente: o preço. Mantém-se a Eduardo Vassimom pela explanação feita, principal-
quantidade, mas, pela desvalorização 'cambta~ ge- mente sobre os financiamentos do setor de exportação
ram-se mais recursos. Estávamos com o ctótar â e o suporte às pequenas, médias e microempresas.
R$1,21, e está hoje a R$1,72, R$1,73. Acredito, Sr. Presidente, que a retomada do

O SR. DEPUTADO SIMÃO SeSSIM - Vamos desenvolvimento do Brasil naturalmente passa muito
trabalhar com a média; na média, ele subiu 50%. por nossas instituições financeiras. Infelizmente,
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existem algumas coisas que, não sei por quê, aca- ção de tantos companheiros Parlamentares com as pe-
bam não acontecendo. quenas e médias empresas. Aliás, são elas que real-

Não deveria dizer isso ao Presidente, ao Dr. AI- mente geram emprego neste País tão desigual e tão di-
berto e ao Dr. Eduardo, mas, se houvesse uma movi- fícil neste momento. Temos certeza de que, para produ-
mentação maior nos bancos cooperativos, estaríamos zirmos e para chegarmos a essa meta, vamos depender
socializando um pouco o lucro das operações financei- muito de crédito e vamos depender, nàturalmente, de
ras e certamente haveria uma participação maior da que se alavanquem esses recursos.
sociedade; ao menos a sociedade participaria. , '. Já ouvimos aqui que o Proex e outros meca-

Existem no Brasil mais de 1.200 cooperativas nismos são efetivos. Mas precisa haver mais. Temos
de crédito. No entanto, os bancos cooperativos mo- certeza de que V. Sªs que lidam na Febraban têm
vimentam um volume muito pequeno. A informação muito mais know-how e sensibilidade para nos
que tenho é a de que, no ano passado, o ativo de to- orientar. Vejo essa meta como muito difícil, conside-
dos os bancos esteve na faixa de 230 bilhões, e o rando o exercício financeiro janeiro/dezembro. Gos-
dos bancos de cooperativas ficou em torno de 1,2 bi- taria que V. Sªs comentassem isso.
lhão, ou seja, menos de 0,5%, quase nada. Ao mesmo tempo, apresento também uma i1a-

Mas isso' acontece justamente por uma série ção que tiro dessa apresentação, que é a necessida-
de trancas do Banco Central, diga-se de passagem. de da desburocratização cambial existente no País.
Não são os bancos, nem 0$ banqueiros, nem a Fe- Naturalmente, o Poder Público, por intermédio da
braban. Talvez ess'es, sim, estelam de fora, de al- Camex, do Ministério da Indústria, do Ccmércio e do
gum lugar, orquestrando isso. O grande dirigente Turismo, do Ministério da Fazenda, vai ter que co-
dessa tranca que é imposta aos bancos de coopera- brar muito mais dos Parlamentares e também ter a
tivas é o Banco Central. I sensibilidade e a intuição de buscar realmente aquilo

Naturalmente vejo no programa de financia- que o Deputado Hélio Costa mostra bem em outros
mento das exportações das pequenas e médias em- países que S. EXª conhece - as coisas são muito
presas e no desenvolvimentQ da pequena e da mé- mais simplificadas e muito menos difíceis do que no
dia empresa alguma perspectiva. Se houvesse maior Brasil.
desenvolvimento das cooperativas, certamente po- Portanto, gostaria de ouvir os comentários de
deria haver mais exportações. A colaboração do sis- V. Sªs sobre essa matéria, porque acho que reside
tema financeiro hoje existente é indispensável para nesse ponto, naturalmente, os grandes desafios que
que possam desenvolver-se os bancos cooperativos. temos no momento.
Apenas acho que o Banco Central tem que cumprir o O SR. ALBERTO DIAS DE MATTOS BARRETO
seu papel social. Ele não está cumprindo, especial- - Nobre Deputado, no tocante à meta de 11 bilhões
mente com relação aos bancos de cooperativa. de dólares, V. Exª salientou esse ponto, tenho algu-

Não é bem uma pergunta; era apenas um de- mas considerações.
sabafo que eu queria fazer a V. S~ Queria dizer No primeiro aspecto, no tocante ao número
apenas que a Câmara tem conhecimento disso. Não em si, os 11 bilhões de dólares são uma projeção do
sei por que estão sendo atravancadas uma série de Brasil, não um compromisso.
resoluções que deveriam ser tomadas para dar mais Quanto ao segundo ponto, vamos pegar o
agilidade às cooperativas de crédito e aos bancos lado positivo. O Brasil tem uma enorme capacidade
cooperativos. de exportação, u!TIa enorme capacidade de reação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Márcio Rei- O preço está muito mais favorável agora com a
naldo Moreira) - Como o Deputado Serafim é o últi- abertura cambial. Acho que o fator preço é um fator
mo inscrito da lista, deixo para os nobres palestran- decisivo. teria essas...
tes uma questão que gostaria que fosse comentada. Outro aspecto positivo que vejo é que a econo-

O Brasil estabeleceu, pelo acordo com o FMI, mia brasileira vinha num patamar de certa estabilida-
uma meta de 11 bilhões de saldo na balança comer- de. Acredito que o Brasil tem um certo excedente
cial para este exercfcio. Acreditamos que o primeiro que pode ser dirigido rapidamente à exportação. Es-
trimestre já esteja praticamente perdido, dadas as os- ses são fatores positivos para que o Brasil possa ter
cilações cambiais e tantos processos que tivemos. uma retomada um pouco mais acentuada da expor-

Temos certeza de que esse é um bom sinal; tação. Aliás, ele tem capacidade para isso.
mostra a necessidade que o País tem de produzir, Concordo com o nobre Deputado com relação
de buscar, na produção, o emprego. Daí a preocupa- à meta de 11 bilhões de dólares no ano físico. Ela é
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uma meta agressiva. Há também a posição negati-
va, sim, os meses difíceis por que passamos - o mês
~nejro., o início de retomada em fevereiro, e ago
ra em março. Estamos tatiaO essé processo de reto·
mada agora, como V. Ex!! bem disse, findo o primei
ro trimestre. Acho que temos de ver o Brasil nos pró
ximos doze meses e olhar a tendência desse fluxo
tre-exportaçãe ao final do segun.da...írimestre, ao final
do terceiro trimestre e poder dizer: olhem, estamos
com um fluxo para os próximos doze meses, num re
gime de dez bilhões de dólares.

Acho que realmente é importante o Brasil ter a
retomada e estar mostrando, no seu processo men
sal, que tem condição de atingir aquela meta num
período de dez ou doze meses. O Brasil teve condi
ção de gerar superávits, em vários meses, acima de
um bilhão de dólares, um bilhão e meio, um bilhão e
setecentos milhões. Não há dúvida, Deputado, a
conta é aritmética. Dividem-se onze, levando-se em
conta os meses de janeir~ fevereiro e os dez me
ses restantes - agora já temos o mês de março in
corrido. Fica uma meta extremamente agressiva de
cumprimento até o final do ano.

Mas não·me preocupo com isso. Preocupa-me
muito mais ver uma tendência positiva, ver um regi
me cambial hoje mais favorável, uma estabilidade, e
o Brasil com condições de retomar essa tendência.

V. Ex!! abordou muito bem o aspecto da des
burocratização documental. Não sei se o meu colega
Eduardo quer fazer algum comentário.

O SR. EDUARDO VASSIMOM - Com relação
à desburocratização, Sr. Presidente, não tenho dúvi
da de que há um objetivo fundamental que deve ser
perseguido. Aliás, tem havido avanços importantes
nessa direção. O que temos que nos lembrar, e é
fundamental, é de que o objetivo do controle cambial
é garantir uma equação básica: à saída de mercado
rias do País corresponde a entrada de divisas. Essa
é a essência do objetivo do controle cambial para
evitar evasão de divisas.

Evidentemente, parece-me que há formas in
teligentes e mais simples de fazer esse tipo de con
trole. Tem havido avanços. Tenho convicção de que
a Febraban e os bancos privados têm dado uma
contribuição relevante nesse sentido, discutindo com
o Banco Central e o com o Decex.

É importante lembrarmos também que temos
uma tradição, uma herança de controles extrema
mente forte, da época em que o nosso sistema cam
biai era mais preso. Isso tem que ser desmontado
aos poucos, com cuidado, para garantir a manuten-
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ção do controle e, ao mesmo tempo, simplificar o
processo.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Só
uma observação sobre a questão da meta esperada.
rlá uma preocupação muito grande: vamos ter que
fazer realmente uma avaliação do fluxo durante o
ano. Na verdade, o superávit que vamos ter pode
ser que não venha só aumentando as exportações,
mas também seja o resultactol:R:f uma brtltat-dimiffili.
ção do processo de importação, para o processo
produtivo. Podemos ter esse ganho momentâneo,
que vai prejudicar nosso crescimento futuro. Na ver
dade, podemos ganhar neste ano e arrebentar-nos
no ano que vem em um processo recessivo e, evi
dentemente, de não-crescimento. Esse é o fluxo que
temos que acompanhar dos dois lados, tanto no do
crescimento quanto no da importação. Precisamos
dessa importação, senão poderemos comprometer
nosso desenvolvimento depois.

O SR. ALBERTO DIAS DE MATTOS BARRETO
- Absolutamente pertinente, Deputado. Estamos
vendo com bons olhos a reação do Brasil, até anteci
pando as conseqüências do processo de abertura
cambial. A queda de preços está-se mostrando mais
favorável. Isso está sendo extraordinário. Se fizer
mos um cenário comparativo com o México e com a
Coréia, veremos que a reação brasileira está sendo
mais r~pida do que nesses outros países. Temos
uma economia que realmente tem capacidade de ter
essa reação mais rápida. Vamos torcer, não há dúvi
da alguma, para essa retomada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Márcio Rei
naldo Moreira) - Isto posto, encerro a presente reu
nião e agradeço ao Vice-Presidente Executivo da
Área Internacional do Banco Itaú, o Sr. Alberto Dias
de Mattos Barretto, e também ao Dr. Eduardo Vassi
mom, Diretor Setorial de Assuntos Internacionais da
Febraban, a presença.

Antes de encerrar os trabalhos, convoco reu
nião para a próxima quarta-feira, dia 14 de abril de
1999, às 10h, com pauta a ser divulgada.

Está encerrada a reunião.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETO

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

O Deputado Alceu Collares, Presidente da Co
missão de Seguridade Social e Família, fez a seguinte

Distribuição nº 7/99

Em 19-4·99

Ao Deputado AIRTON ROVEDA
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Projeto de Lei nQ 4.036/97 - do Sr. Paulo Paim Projeto de Lei nQ 2/95 - do Sr, Paulo Paim -
- que "altera dispositivo do art. 58 da Lei nl! 8.213, que "dispõe sobre salário-família e dá outras provi-
de 24 de julho de 1991, e dá outras providências". dências".

À Deputada ALCIONE ATHAYDE Ao Deputado EDUARDO BARBOSA
Projeto de Lei nl! 4.567-A/94 - do Sr. Paulo Paim ~~o}et~ de Lei nl! 3.93 0/97 - ~~ Sr. ~aulo :ai~

_ que "impõe ao.~mpregador o adiantamento das des- - que, dlspoe sobre a açao d~ ~n1ao no IncentiVO ~
pesas do empregado com médico anestesista", pesqUls~ de d~enças etno-ra~lals"e a programas de

A'· D 1 d ALHER1.....nll.-GAR\fALHO educaçao e saude a elas relativos.
,epu a a ': lT'fl;11"\ •• ••• . , Ao Deputado EDUARDO JORGE.

~~~Jet~ de Lei n 4.565/94_- do Sr: ~aulo Pa~m Projeto de Lei nº 4.829/98 - do Sr. Paulo Paim -
- qu~, dlspoe sobre a con~ssao d~ adicionai de In- que "dispõe sobre o exercício da profissão de ortoptista".
salubnd~de e aposentador~a ~speclal aos tr~balha- A D t d ENIO BACCI
dores em empresas metalurglcas, de mecâmca, de o , epu a o. l! '
materiais elétricos, de recuperação de veículo e de ~,roJeto d~ Lel.~ 4.031/97 - do Sr. P~u~o Paim
máquinas agrícolas". - que alt~ra diSpOSItivos do art. 103 da ~e.! n , 8.~13,

À De utada ÂNGELA GUADAGNIN de 24 de Julho de 1991, e dá outras providencias .
. p . l! . '. Ao Deputado EULER MORAES

~,rojeto de ~el n ,~.029/97 - do Sr.,p~u~o Paim Projeto de Decreto Legislativo nº ,385/97 - Do
- que alt,era o diSPOSitiVO d,o art. 18 da ~e.! n . 8.~13, Sr. Paulo Paim - que "susta a aplicação dos arts. 66
de 24 de julho de 1991, e da outras providencias. e 67, bem como do Anexo IV, onde consta a classi-

Ao Deputado ANTONIO PALLOCI ficação dos agentes nocivos, do Decreto nº 2.172,
Projeto de Lei nl! 4.030/97 - do Sr. Paulo Paim de 5 de março de 1997, que aprova o Regulamento

- que "altera dispositivo do art. 86 da Lei nl! 8.213, dos Benefícios da Previdência Social".
de 24 de julho de 1991, e dá outras providências Ao Deputado HENRIQUE FONTANA
(Apensado o PL nQ 4.038/97) Projeto de Lei nQ 4.025/97 - do Sr. Paulo Paim - que

Ao Deputado ARMANDO ABíuo "altera o art. 74 da Lei nl! 8.213, de 24 de julho de 1991".
Projeto de Lei nl! 4.032/97 - do Sr. Paulo Paim Ao Deputado IVAN PAIXÃO

- que "altera o art. 102 da Lei nQ 8.213, de 24 de ju- Projeto de Lei nl! 206/99 - do Sr. Jaques Wag-
lho de 1991" ner - que "altera a redação do inciso 11 do art. 129

Ao Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ da Lei nQ 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe
P . t d L' l! 4 573194 _ d S P I P' sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social
I~o!e ~ e el n. . o r. .au o alm e dá outras providências".

- ~ue dlSPoe, s~bre aposentadona especial de bar- A' D··· t d JANDIRA FEGHALI
beiro e cabeleireiro." epu a a

Projeto de Lei nl! 233/99 - da Sra. Rita Camata
Ao Deputado BENEDITO DIAS _ que "modifica a redação dos artigos 83 e 84 da Lei
Projeto de Lei nl! 3.658/97 - do Sr. Paulo Paim nQ 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da

- que "dispõe sobre o destino dos recursos financei- Criança e do Adolescente".
ros arrecad~do~ pelo!~~9uro-Nacio~~1 prov~n~e~~es Ao Deputado JORGE ALBERTO
das contas Inativas do sistema bancano braSileiro . Projeto de Lei nº 204/99 - do Sr. Jaques Wag-

Ao Deputado CARLOS MOSCONI ner - que "altera as Leis nl!s 8.212 e 8.213, ambas
Projeto de Lei nl! 4.027/97 - do Sr. Paulo Paim de 24 de julho de 1991, para conceder aposentado-

- que "dispõe sobre os cálculos de salário-de-bene- ria especial aos trabalhadores que exercem ativida-
fício para a concessão da renda inicial e para os rea- de em setores específicos de indústrias de petróleo
justes periódicos, e dá outras providências". e petroquímica, bem como para estipular o financia-

Ao Deputado DARCíSIO PERONDI mento deste benefício previdenciário".
Projeto de Lei nl! 4.026/97 - do Sr. Paulo Paim _ que Ao Deputado JORGE COSTA

"altera0 art. 29 da Lei nl!8.212, de 24 de julho de 1991". ~,r~jet~ de Lei Nl! 4.645~98 - do Sr. Paulo .Paim
Ao De utado DJALMA PAES - q~e dlspoe sobre a garantia d~ ~posentadon~ ~s-

p peclal para os trabalhadores sUjeitos a condlçoes
Projeto de Lei nl! 4.024/97 - do Sr. Paulo Paim prejudiciais à saúde ou à integridade física". (Apen-

- que "dispõe sobre a aposentadoria por invalidez". sado o PL nQ 4.652/98)
Ao Deputado DA. ROSINHA Ao Deputado JOSÉ UNHARES



REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

A Deputada Veda Crusius, Presidente desta
Comissão, f~z a seguinte:

Redistribuição nll 3/99

Em: 16·4·99

Ao Deputado CUSTÓDIO MATIOS
Projeto de Lei IiQ 2.211/96 - do Senado Federal

(PLS nº 32/96) - que "institui o Estatuto da Microem
presa e da Empresa de Pequeno Porte, dispondo so·
bre o tratàmento jurídico diferenciado, simplificado e fa
vorecido previsto nos arts. 170 e 179 da Constituição.

Sala da Comissão, 16 de abril de 1999. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.
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Projeto de Lei nll 9/99 - do Sr. Paulo Paim - que Projeto de Lei nº 2.713/97 - do Sr. Paulo Paim
"altera a Lei nll 8.009, de 29 de março de 1990, que - que "protege, na forma da lei, o doador de órgãos
dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família". e o trabalhador submêtido a transplante de 'órgãos".

Projeto de Lei nll 4.701/98 - do 'Sr. Paulo Paim Ao Deputado URSICINO QUEIROZ
- que "institui o auxílio-educação, destinado a esti- Projeto de Lei nQ 4.033/97 - do Sr. Paulo Paim
mular a adoção de menores, e altera o art. 15 da Lei - que "altera o texto das Leis nºs 8.212 e 8.213, de
nll 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que "dispõe 24 de julho de 1991, bem como as que se seguiram
sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento - 8.218/91 - 8.222/91 - 8.315/91 - 8.398/92 -
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magis- 8.444/92 - 8.490/92 - 8.540/92 - 8.542/92 - 8.619/93
tério, na forma prevista no art. 60, § 711, do Ato das - 8.620/93 - 8.641/93 - 8.647/93 - 8.666/93 -
Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras 8.742/93 - 8.861/94 - 8.870/94 - 8.880/94 - 8.883/94
providências". - 8.981/95 1_ 9.032/95 - 9.063/95 - 9.065/95 -

Ao Deputado OSMÂNIO PEREIRA 9.129/95-9.311/96'-9.317/9611
•

Projeto de Lei n1l 4.713/98 - do Sr. Paulo Paim Ao Deputado VICENTE CAROPRESO
- que "altera dispositivos da Lei nQ 8.212, de 24 de Projeto de Lei nº 4.043/97 - do Sr. Paulo Paim
julho de 1991 e dá outras providências". - que "altefa dispositivo do art. 34 da Lei nº 8.213,

Ao Deputado RENILDO LEAL de 24 de julho de 1991, e dá outras providências".
Projeto de Lei n1l 4.700/98 - do Sr. Paulo Paim Sala das Comissões, 19 de abril de 1999. -

- que "altera dispositivos da Lei nQ 8.213, de 24 de Eloízio Neves Guimarães, Secretário.
julho de 1991 e dá outras providências".

Ao Deputado SARAIVA FELIPE
Projeto de Lei nll 4.040/9'7 - do Sr. Paulo Paim

- que "altera dispositivo do art. 69 da Lei nQ 8.212,
de 24 de julho de 1991, e dá outras providências".

Ao Deputado SÉRGIO CARVALHO
Projeto de Lei nll 4.710-N94 - do Sr. Paulo

Paim - que "dispõe sobre a profissão de Técnico de
Operação em Processamento, Utilidades e Transfe
rência de Estocagem em plantas de extração e refi
no de petróleo, petroquímica e química, regula seu
exercício, concede aposentadoria especial e dá ou
tras providências".

À Deputada TETÉ BEZERRA
Projeto de Lei nQ 4.699/98 - do Sr. Paulo Paim

- que "altera dispositivos da Lei nll 8.213, de 24 de
julho de 1991 e dá outras providências".
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2l! Secretário:
NELSON TRAD - PTB - MS
32 Secretário:
JAQUES WAGNER - PT - BA
42 Secretário:
EFRAIM MORAIS - PFL - PB

Suplentes de Secretário:
GIOVANNI QUEIROZ - PDT - PA

2l! LUCIANO CASTRO - PSDB - RR

32 ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDB-GO

42 GONZAGA PATRIOTA - PSB - PE

(PMDB)
Líder: GEDDEL VIEIRA LIMA

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Pauderney Avelino (1 2 Vice) Abelardo Lupion
Aldir Cabral Antônio Geraldo
Aracely de Paula Carlos Melles
Cesar Bandeira Cleuber Carneiro
Couraci Sobrinho Francisco Coelho
Eduardo Paes Lavoisier Maia
José Lourenço Manoel Castro
Maluly Neto Ney Lopes
Marcondes Gadelha Paulo Octávio
Paes Landim Pedro Fernandes
Paulo Magalhães Rubem Medina
Pedro Bittencourt santos Filho
Ronaldo Caiado Werner Wanderer
Rubens Furlan Vilmar Rocha

PSDB
Líder: AÉCIO NEVES

PT
Líder: JOSÉ GENOíNO

Vice-Líderes:
Aldo Rabelo Pedro Eugênio
Eduardo Campos Haroldo Lima
Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Vice-Lideres:
Marcos Cintra Bispo RocIrigues
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
De Velasco

Ivan Paixão

celso Giglio
Caio Riela
lris Simões

Teima de SOuza
Virgílio Guimarães

Eurico Miranda
Hugo Biehl

Herculano Anghirietti

PPB
Uder: ODELMO LEÃO

Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Pompeu de Mattos
Bloco (PSB, PC do B)

Uder: LUIZA ERUNDINA

PPS
Líder: JOÃO HERRMANN NETO

PDT
Uder: MIRO TEIXEIRA

Vice-Lídreres:
Fernando Zuppo (1 2 Vice)
Dr. Hélio
Luiz Salomão

PTB
Líder: ROBERTO JEFFERSONj

Vlce-Líderes:
Walfrido Mares Guia (1" Vice)
José Carlos Elias
Fernando Gonçalves
Eduardo Seabra

Professor Luizinho
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro

Vlce-Líder:
Regis Cavalcante

Vlce-Líderes:
Gerson Peres
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Jutahy Júnior
Ricardo Ferraço

Sebastião Madeira
Rommel Feijó

Hélio Costa
-Waldemir Moka

Ricardo Rique
Mendes Ribeiro Filho

João Henrique
Eunicio Oliveira

Tetê Bezerra
Edinho Araujo

Maria Lúcia
João Mendes

Vlce-Líder:
Aloysio Nunes Ferreira (1 2 Vice)
Mareio Fortes
B.Sá
Nelson Otoch

Vlce-Líderes:
Cezar Schirmer
Milton Monti
Fernando Diniz
José Chaves
Henrique Eduardo Alves
Pedro Novais
Pinheiro Landim
Jorge Wilson
Euler Morais
Antônio do Valle

Vlce-Líderes:
Arlindo Chinaglia
Henrique Fontana
João Fassarella
José Pimentel
Padre Roque

GeraldCl<Màgela
João Cos'er
João Paulo

Marcos Rolim
Paulo Rocha

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: ARNALDO MADEIRA

Vlce-Líderes:
Ronaldo cezar Coelho
Duilio Pisaneschi
Ricardo Barros

Elton Rohnelt
Darcísio Perondi



PDT

Murilo Domingos
Osvaldo Sobrinho

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)

Bloco PSB, pedoB

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Suplen~es

COMISSÕES,PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA Nilton capixaba
E pOLíTICA RURAL 1 vaga

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1l! Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
2ll Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
3l! Vice-Presidente: AntOnio Jorge (PFL)

Titulares

PSDB

Anivaldo Vale B.Sá
carlos Batata Chiquinho Feitosa
Danilo de Castro Julio Semeghinl
Luis Carlos Heinze (PPB) Lidia Quinan
Odílio Balbinotti Luiz Ribeiro
Paulo José Gouvêa (PST) Nilo Coelho
Saulo Pedrosa Paulo Kobayashi
Sérgio Reis Rubens Bueno (PPS)
Xico Graziano Sérgio carvalho

PT

Adão Pretto José Pimentel
Geraldo Simões Marcos Afonso
João Grandão Padre Roque
Luci Choinacki Paulo Rocha
Nilson Mourão Valdeci Oliveira
Valdir Ganzer Wellington Dias

PPB

Almir Sá Airton Cascavel
Augusto Nardes Fetter Júnior
Dilceu Sperafico JoãoTota
Hugo Biehl Jonival Lucas Junior
Roberto Balestra Pastor Marildo

PTB

Nelson Marquezelli Félix Mendonça

Átila Lira
João Almeida

Lino Rossi
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

3 vagas

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Gerson Grabielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulderney Avelino

Paulo Magalhães
Paulo Octávio

Sérgio Barcellos

Gastão Vieira
Giovan Freitas

Luiz Bittencourt
Mendes Ribeiro Filho

Ricardo Noronha
5 vagas

PSDB

PMDB

Francistônio Pinto
José Priante
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pastor Jorge
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Aldo Rebelo Clementino Coelho
Romel Anizio (PPB) Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Eujácio Simões
Marcos de Jesus

Alberto Goldman
José de Abreu
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

João Caldas
Luiz Dantas

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Marinho
Santos Filho
SilasCãmara
Vic Pires Franco

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
1l! Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
2ll Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
3l! Vice-Presidente: Robério Araújo (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Alberto Fraga
Edinho Araujo

19or Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
5 vagas

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Oscar Andrade

Pastor Reginaldo de Jesus
Werner Wanderer

Zezé Perrella

PFL

PMDB

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abelardo Lupion
AntOnio Jorge
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra



PT

Almeida de Jesus (PL)
Babá
-Nelson eellegrioo_
Padre Roque
Va:Jdeci Oliveira
Walter Pinheiro

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo
Yvonilton Gonçalves

PTB

IrisSimões
José Carlos Martinez
Uno Rossi (PSDB)

POT

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

lédio Rosa Gustavo Fruet

Angela Guadagnin Inaldo Leitão Henrique Eduardo Alves

Antonio Pallocci Maria Lúcia Pedro Irujo

Esther GroSSt Mendes Ribeiro Filho Pedro Novais

Fernando Marroni -Nair Xaviei'1.ooo -Thermstocles Sampaio

Paulo Delgado Osmar Seraglio 2 vagas

Pedro Wilson Renato Vianna

PSDB

AryKala Aloysio Nunes Ferreira Anivaldo Vale

Gerson Peres André Benassi Bonifácio de Andrada

José Janene Jutahy Júnior Franco Montara

2 vagas Léo Alcântara João Leão
Moroni Targan Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nicias Ribeiro

Albérico Cordeiro Zenaldo Coutinho Odílio Balbinotti
Magno Malta Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi

Walfrido Mares Guia PT

Antonio Carlos Biscaia Dr. Rosinha
Luiz Salomão Geraldo Ma:gela José Genoíno

Vivaldo Barbosa José Dirceu José Machado
1 vaga Marcelo Déda Nelson Pellegrino

Marcos Rolim Teima de Souza
Waldir Pires Waldomiro Fioravante

Givaldo Carimbão
Luiz Erundina

Sérgio Miranda
1 vaga PPB

Pompeo tle Mattos
2 vagas

Evilásio Farias
Gonzaga Patriota

Celso Russomanno
Jair Bolsonaro
Luiz Fernando

Roberto Balestra
Vaclão Gomes

Fernando Gonçalves
Nelson Marquezelli

1 vaga

POT

PTB

AryKara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Gerson Peres
Ibrahim Abl-Acke'l

Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB

Caio Riela
Luiz Antonio Fleury
Mussa Demes (PFL)

José Antonio
Sérgio Miranda

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
22 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSS)

Fax: 318-2143

Átila Uns
Benedito Dias

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto

Paulo Marinho
Raimundo Santos

Vic Pires Franco

Antônio do Valle
Cleonâncio Fonseca

Fernando Diniz

PMOB

Cezar Schirmer
Freire Júnior
Geovan Freitas

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Eduardo Paes
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Vilmar Rocha

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL,.
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
12 Vice-Presidente: Geovani Freitas (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
32 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL



Suplentes PMOB

Barbosa Neto Ana Catarina

Aroldo Cedraz
Gustavo Fruet Armando Abílio

Ciro Nogueira
João Mendes Euler Morais

Jaime Fernandes
2 vagas Nelson ProenÇ<L

Laura Carneiro Renato Vianna

Pedro Pedrossian PSOB

Adolfo Marinho Ademir Lucas

Jorge Tadeu Mudalen
Dino Fernandes Carlos Mosconi
Dr. Heleno José de Abreu

José Borba
João Castelo Juquinha

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

Philemon Rodrigues PT

Iara Bernardi João Coser

Alberto Goldmann
Márcio Matos Nilmário Miranda

Aloízio Santos
Professor Luizinho Valdir Ganzer

Antonio Feijão PPB

Maria Abadia Maria do Carmo Lara (PT) Eliseu Moura
Marinha Raupp Sérgio Novais (PSB) Ricardo Izar

Telmo Kirst Simão Sessim

Arlindo Chinaglia PTB

FernandoFerro Celso Giglio Albérico Cordeiro
João Paulo

POT

João Sampaio Sérgio Barros
Alcione Athayde

Bloco PSB, PCdoB
Nelo Rodolfo

Paulo de Almeida Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Bloco PL, PST, PMN, PSOB, PSL

Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos

Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo \I
Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

1 vaga(s) Remi Trinta

Secretário(a):Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318·7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
12 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
22 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoS)
32 Vice-Presidente: Neuton Lima (PDT)

Titulares Suplentes

PFL

Titulares

PFL

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Pastor Reginaldo de Jesus
2 vagas

PMDB

Eunício Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt

PSOB

Badu Picanço
Fátima Pelaes
Murilo Domingos
Sebastião Madeira
Vitoria Medioli

PT

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

PPB

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

PTB

Regis Cavalcante (PPS)

POT

Fernando Zuppo

Bloco PSB, PCdoB

Paulo Baltazar

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
12 Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
22 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTS)
32 Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)

Titulares

PFL

Costa Ferreira
Mauro Fecury
Pedro Fernandes
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Duilio Pisaneschi

Fernando Coruja

Inácio Arruda

Suplentes

Cesar Bandeira
Eduardo Paes

IIdefonço Cordeiro
Roberto Pessoa

Zila Bezerra

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Silas Câmara
VilmarRocha

Alberto Fraga
Ricardo Noronha
Rita Camata
2 vagas

Badu Picanço
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes

PMOB

PSOB

Jaime Martins
Laura Carneiro

Roland Lavigne
Zila Bezerra

1 vagas

Elcione Barbalho
Eunício Oliveira

3 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Danilo de Castro

Fernando Gabeira (PV)



FlávioArns
Sebastião Madeira

Babá
Nelson Pellegrino
Nilmário Miranda

Almir Sá
José Unhares
Nilton Baiano

PT

PPB

2 vagas

Marcos Rolim
Pedro Wilson

Walter Miranda

Jair Bolsonaro
Padre Roque (PT)

1 vaga

PPB

João Pizzolatti AryKara
Júlio Redecker Herculano Anghinetti
1 vaga Hugo Biehl

PTB

Rubens Bueno (PPS) Chico da Princesa

por
Celso Jacob Airton Dipp

Bloco PSB, PCdoB

Max Mauro

PTB

POT

, Clem~ntino Coelho Givaldo carimbão

Ivan Paixão (PPS) Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Ronaldo Vasconcellos Luiz Dantas
Neuton Uma Eber Silva

Bloco PSB, PCdoB

Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Cabo Júlio De Velasco

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
111 Vice-Presidente: José Machado (PT)
2ll Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
311 Vice·Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)

TItulares Suplentes

PFL

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
111 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
2ll Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
311 Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)

o , TItUlares Suplentes

PFL

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

PMDB

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

Raimundo Colombo
Ricardo Fiúza

Roberto Argenta

CelcitÂ Pinheiro
José Melo
LU,ís Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Sobrinho (PTB)
Zezé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Mária Elvira
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi

PMOB

PSOB

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Moreira Ferreira
Osvaldo Coelho

Pedro Fernandes
Santos Filho

Alberto Mourão
Germano Rigotto

Glycon Terra Pinto
Osmar Seraglio

1 vaga

Ana Catarina
Antônio do Valle
Jurandil Juarez
MúcioSá
Osvaldo Coelho (PFL)

Emerson Kapaz
José Militão
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

PSOB

PT

Antonio cambraia Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Armando Monteiro Átila Lira D/no Fernandes

Edison Andrino FlávioArns Feu Rosa
Jorge Alberto Marisa Serrano Raimundo Gomes deMatos

Salatiel carvalho Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT

André Benassi Esther Grossi Gilmar Machado

Antonio Kandir Fernando Marroni Iara Bernardi

Léo Alcântara Pedro Wilson Professor Luizinho

Marisa serrano PPB
Xico Graziano Eurico Miranda José Unhares

Jonival Lucas Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

carlito Merss
PTBGeraldo Simões

Luiz Mainardi Walfrido Mares Guia José carlos Martinez



Bloco PSB, PCdoB

Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

PPS

Eduardo Seabra (PTB) Fernando Gabeira (PV)

Secretário: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Veda Crusius (PSDB)
111 Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
211 Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
311 Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSB, PCdoB

Evilásio Farias Eduardo Campos
Sérgio Guerra Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Marcos Cintra Luciano Blvar

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Delfim Netto (PPB)
111 Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
2lI Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
311 Vice-Presidente: Luiz Fernando PPBl

Titulares Suplentes

PFL

EberSilva

Betinha Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Manoal Castro
Paes Landim
Paulo Uma
Robson Tuma
Rodrigo Maia

Antonio Cambraia
Armando Monteiro
EcIinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Pedro Novais
Waldir Schmidt

Antonio Kandir
Custódio Mattos
Manoel salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Roberto Brant
Veda Crusius

Car/ito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fétter Júnior
Iberê Ferreira

PDT

PMDB

PSDB

PT

PPB

Celso Jacob

Antônio Jorge
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (PST)
NicaLobão

Pedro Bittencourt
Valdomiro Meger

Cezar Schirmer
Eunício Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
3 vagas

Adolfo Marinho
Ayrton Xerêz

Emerson Kapaz
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
sampaio Dória

Aloizio Mercad~nte

Ben-Hur Ferreira
Ger~ldo Magala

Henrique Fontana

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti

OdelmoLeão
Zé índio

Basílio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

Coriolano sales
Luiz salomão

Affonso Camargo
Elton Rohnelt
Jairo Azi
Pauderney Avelino
Rubens Furlan

Fernando Diniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feijó

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Max Mauro

PTB

PDT

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Júlio Redecker
Lufs Carlos Heinze

Caio Riela
íris Simões

Neuton Lima
Olimpio Pires

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Albérico Filho
Gastão Vieira

3 vagas

Lufs Eduardo
Mário Negromonte
Zenaldo CoutInho

2 vagas

Adão Pretto
Antonio C. Blscaia

Avenzoar Arruda

Cunha Bueno
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Regls Cavalcante (PPS)



Agnelo Queiroz

Bloco PSB, PCdoB

Djalma Paes

Airton Roveda Celcita Pinheiro
Almerinda de carvalho Cleuber Carneiro
Armando Abílio (PMDB) Costa Ferreira
Benedito Dias Ivanio Guerra
José Carlos Coutinho José Mendonça Bezerra
Laura Carneiro Ronaldo Caiado
Lavoisier Maia Rubens Furlan
Marcondes Gadelha Wilson Braga
Marcos de Jesus (PST) 2 vagas
Ursicino Queiroz

PMDB

Darcísio Perondi João Matos
Euler Morais Laire Rosado
Jorge Alberto Lamartine Posella
Jorge Costa Marcelo Castro
Osmânio Pereira Maria Lúcia
Rita camata Waldemir Moka
Saraiva Felipe 2 vagas
Teté Bezerra

PSDB

carlos Mosconi Amon Bezerra
Eduardo Barbosa Custódio Mattos
Lídia Quinan Jovair Arantes
Lúcia Vânia Jutahy Junior
Rafael Guerra Pedro canedo
Raimundo Gomes de Matos Rommel Feijó
Sérgio Carvalho Saulo Pedrosa
Vicente Caropreso 1 vaga

PT

Ângela Guadagnin Jair Meneguelli
Antonio Palocci João Fassarella
Dr. Rosinha Márcio Matos
Eduardo Jorge Maria do Carmo Lara
Henrique Fontana Paulo Paim

PPB

Alcione Athayde Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá Eurico Miranda
José Unhares Iberê Ferreira
Nilton Baiano Oliveira Filho
Pastor Amarildo Pedro Corrêa

PTB

Magno Malta Celso Giglio
RenildoLeal Max Mauro

PDT

Alceu Collares Dr. Hélio
EnioBacci Serafim Venzon

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Alceu Collares (PDT)
1RVice·Presidente: Enio Bacci (PDT)
2R Vice·Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3RVice·Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

Fernando Zuppo

PDT

Fax: 318·2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Serafim Venzon

Airton Dipp (PDT) Airton Roveda
Gervásio Silva Eliseu Resende
Gilberto Kassab Francisco Rodrigues
Pedro Bittencourt Paulo Lima
Pedro Pedrossian Silas Câmara

PMDB
Alceste Almeida EdinhoBez
Aníbal Gomes Flávio Derzi
Marcos Uma Mattos Nascimento
Salatiel Carvalho Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha 1 vaga

PSDB

Antonio Feijão Sebastião Madeira
B.Sá Sérgio Reis
Juquinha 3 vagas
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

PT

Arlindo Chinaglia Luiz Sérgio
Fernando Ferro Romel Anízio (PPB)
Virgílio Guimarães Walter Pinheiro

PPB

José Janene Nilton Baiano
Nelo Rodolfo Ricardo Barros
VadãoGomes Yvonilton Gonçalves

PTB

Albérico Cordeiro Nilton Capixaba

PDT

Olímpio Pires 1 vaga

Bloco PSB, PCdoB

Bloco PSB, PCdoB

Luiz Fernando (PPB)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci

Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318·6888/6887

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1R Vice·Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2R Vice·Presidente: José Janene (PPB)
3R Vice·Presidente: Fernando Ferro (PT)

TITULARES SUPLENTES

PFL

Ricardo Maranhão Haroldo Uma

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretário(a): Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T·56 _ Reunião: 4-s feiras
Telefones: 318·6944/6946 Fax: 318-2137



Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Remi Trinta Almeida de Jesus

PPS

Secretário(a): Eloízio Neves Guimarães
tocat:-Anexo tl.-Sata-rss=A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
111 Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
211 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
311 Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)

TITULARES SUPLENTES

PFL

José Carlos Vieira Expedito Júnior
José Múcio Monteiro Hildebrando Pascoal
Medeiros João Ribeiro
Roberto Argenta Robson Tuma
Valdomiro Meger Rodrigo Maia
Wilson Braga Roland Lavigne

PMOB

Laire Rosado Osvaldo Biolchi
Pedro Celso (PT) Pinheiro Landim
Ricardo Noronha 3 vagas
Vanessa Grazziotin (PCdoB)
zaire Rezende

PSOB

Alexandre Santos Aécio Neves
Jovair Arantes Arthur Virgílio
Luciano Castro Fátima Pelaes
Marcus Vicente José Militão
Pedro Henry Lúcia Vânia

PT

Jair Meneguelli Babá
Paulo Paim Carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB

Enivaldo Ribeiro Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti Augusto Nardes
Pedro Corrêa João Tota

PTB

Roberto Jefferson Luiz Antonio Fleury

POT

Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco PSB, pedoB

AntOnio Geraldo Affonso camargo
Aracely de Paula Aldlr Cabral
Ellseu Resende Almerinda de carvalho
190r Avellno (PMDB) Antônio Carlos Konder Reis
IIdefonso Cordeiro Jairo AzI
João Ribeiro Leur Lomanto
Lael Varella Mussa Demes
Oscar Anar.ade Paulo Braga
Raimundo Colombo Rubem Medina

PMOB

Albérico Filho Barbosa Neto
Alberto Mourão Carlos Dunga
Domiciano cabral Francistônlo Pinto
Edinho Araújo Jorge Costa
Glycon Terra Pinto MúcioSá
Hermes Parclanello Osvaldo Reis
João Henrique Wilson Santos
Marcelo Teixeira 1 vaga

PSOB
Aloízio Santos Basílio Villani
Chiquinho Feitosa Coronel Garcia
Feu Rosa Dr. Heleno
Luís Eduardo Narcio Rodrigues
Mário Negromonte Paulo FelJó,
Rlcarte de Freitas Vlttorlo MedioU
Roberto Rocha 2 vagas
Romeu Queiroz

PT
carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de SoU?8 Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo Berzoinl

PPB
Airton cascavel Almir Sá
JoãoTota Augusto Nardes
José Chaves (PMDB) Simão Sessim
Paulo de Almeida Telmo Kirst

PTB
Chico da Princesa José carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

POT
Neuton Lima Giovannl Queiroz
Wanderley Martins João Sampaio

PTN

1 vaQ..a

Secretária: AnaméUa Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/69901700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
111 Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
2ll Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
311 Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

Titular. Suplentes

PFL

1 vaga

Cabo Júlio

Luiza Erundina
1 vaga

Ivan Paixão

Eduardo Campos
Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Avenzoar Arruda (PT)



Bloco PSB, PCdoB

Gon;:aga-P-atriGta Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL

Eujácio Simões De Velasco

PPS

PV

Olavo Calheiros (PMDB) 1 vaga

Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
12 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
22 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
32 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)

Titulares Suplentes

PFI.

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
12 Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
2l! Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)

Titulares Suplentes

PFI.

Aldir Cabral Abelardo Lupion
Aroldo Cedraz Antônio Geraldo
Átila Lins Aracely de Paula
Cláudio Cajado Jorge ~oury

Francisco Rodrigues Lavoisier Maia
Hildebrando Pascoal Luciano Pizzatto
Joaquim Francisco Luiz Moreira
José Lourenço Manoel Castro
Leur Lomanto VilmarRocha
Werner Wanderer 1 vaga

PMDB

Alberto Fraga João Magalhães
Damião Feliciano José Chaves
Edison Andrino Laire Rosado
Elcione Barbalho Maria Elvira
João Herrmann Neto (PPS) Pastor Jorge
Jorge Wilson zaire Rezende
Mário de Oliveira Zé Gomes da Rocha
Ricardo Rique 2 vagas
Synval Guazzelli

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio Augusto Franco
Amon Bezerra Luciano Castro
Arthur Virgílio Márcio Fortes
Bonifácio de Andrada Moroni Torgan
Coronel Garcia Nelson Otoch
Franco Montoro Ronaldo Cezar Coelho
José Teles Vicente Arruda
Luiz C. Hauly Vicente Caropreso
Paulo Kobayashi Zulaiê Cobra

PT

Luiz Mainardi Eduardo Jorge
Nilmário Miranda José Dirceu
Paulo Delgado Marcedo Déda
Waldomiro Fioravante Milton Temer
1 vaga Waldir Pires

PPB

Cunha Bueno Edmar Moreira
Jairo Bolsonaro Robério Araújo

Clementino Coelho

Bloco PSB, PCdoB

Evandro Milhomen

1 vaga

Renildo Leal

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

Babá
José Pimentel
Márcio Matos

Agnaldo Muniz

Francisco Garcia
João Ribeiro

José Melo
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos

JoãoTota
Sérgio Barros (PDT)

1 vaga

Badu Picanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Pedro Henry

Ricarte de Freitas

José Borba (PMDB)

Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

João Grandão
Marcos Afonso
Paulo Rocha

PPB

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

PMDB

Átila Lins
Benedito Dias
Deusdeth Pantoja
Raimundo Santos
Zila Bezerra

Josué Bengtson

Eurípedes Miranda

PT

PTB

PDT

PSDB

Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PCdoB)



Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustiano
1 vaga

Zé Indio
2 vagas

Antonio Palocei
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Henrique Fontana
João Fassarella

Virgílio Guimarães

PTB PPB

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

PDT

Eduardo Seabra
Renildo Leal

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio

PTB

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres

José Thomaz Nonô (PSDB)
Neiva Moreira

Luiz Salomão
Wanderley Martins

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Giglio
José Carlos Elias

Bloco PSB, PCdoB PDT

PT

Aloizio Mercadante Avenzoar Arruda

Presidente: Germano Rigotlo (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
22 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
32 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Luiz Salomão

TItulares Suplentes

PFL
Antônio Carles Konder Reis Almerinda de Carvalho
Claudio Cajado Antônio Jorge
Corauci SobrinhO Átila Lins
Darci Coelho José Melo
Jairo Carneiro Leur Lomanto
Ney Lopes Mauro Fecury
Paes Landim Wilson Braga

PMDB
Alberto Fraga Gustavo Fruet
lédio Rosa Maria Lúcia
Inaldo Leitão Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho Zaire Rezende
Nair Chavier Lobo 2 vagas
Renato Vianna

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira André Benassi
Bonifácio de Andrada Airton Xerêz
José Thomaz Nonô Feu Rosa
Léo Alcantara Jutahy Junior
Vicente Arruda Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra Nelson Otoch

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino

,.,.,~- ~--.~ ._- _.""'. .-~'~.~•..--

Airtdm Dipp

Bloco (PSB, PCdoB)

Edtlardo Campos Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos
S8?retário (a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
T~lefone: 318·6874/7059

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
·RIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL N2 96, DE 1992, QUE "IN

TRODUZ MODIFICAÇÕES NA ESTRUTURA DO
PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente:
12 'fice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:

Aldo Rebelo
1 vagas

Bispo Wanderval
Valdemar C. Neto

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
BasflioVillani

Lúcia Vânia
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
Pauderney Avelino

Paulo Braga
Roberto Argenta

Wilson Braga

Edinho Bez
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

2 vagas

PSDB

PMDB

Antonio Kandir
Emerson Kapaz
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Roberto Brant

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Edinho Araújo
Germano Rigotlo
José Priante

Eduardo Paes
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Pedro Fernandes
Rodrigo Maia

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Cabo Júlio
De Velasco

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996 Fax: 318-2125

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRE
CIAR E PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUqlONAL N" 175, DE 1995,

QUE "ALTERArO CAPITULO DO SISTEMA TRI
BUTÁRIO NACIONAL"



PDT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSS, PCdoB)
José Antonio Agnelol Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Ronaldo Vasconcellos Marcos de Jesus

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
RIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N' 498, DE 1998, DO SE
NHOR DEPUTADO JOSÉ GENOfNO E OUTROS,
QUE "ALTERA A REDAÇAo DOS ARTIGOS 49,
84, 89, 90, 142 E 144 E SUPRIME O ARTIGO 91

DA CONSTITUIÇAo FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA CONSTITUCIONAL N' 626, DE

1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

MEDIANTE A INCLUsAo DO CARGO DE MINIS
TRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE OS P'RI
VATlVOS DE BRASILEIRO NATO, A ALTERA-

çÃO DA COMPOSiÇÃO DO COtiSELHO DJ: DE
FESA NACIONAL, A DEFlNlÇAO DO JUIZO

COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR
OS COMANDANTES DA MARINHA, DO EXÉRCI
TO E DA AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS PROVI

DÊNCIAS", APENSADA ÀQUELA

PMD8

PFL

Autor: José Genorno e outros

Luiz Salomão

Fátima Pelaes
Sérgio Reis

1 vaga

celeita Pinheiro
Elton Rohnelt

Oscar Andrade
SilasCâmara

Confúcio Moura
3 vagas

Márcio Bittar (PPS)
1 vaga

Jonival Lucas Junior
1 vaga

PDT

PFL
Aldir Cabral
Laura Carneiro
Partos Reginaldo de Jesus
Robson Tuma

PMDB
Elcione Barbalho
Ricardo Noronha
Waldemir Moka
lalre Rezende

PSDB
Uno Rossi
Moroni Torgan
Pedro Canedo

PT
Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

PPB
NeloRodolfo
Nilton Baiano

PSDB
Ayrton Xerêz Antonio Feijão
Coronel Garcia Amon Bezerra
Luciano Castro Badu Picanço
Marcus Vicente Feu Rosa
Nicias Ribeiro Luiz Ribeiro
Pedro Henry Marisa Serrano

PT
João Herrmann Neto (PPS) José Genoíno
Milton Temer Paulo Delgado
Virgílio Guimarães 2 vagas
Waldomiro Fioravante

PPB
Hugo Biehl Ary Kara
Jair Bolsonaro celso Russomanno
Nelson Meurer JoãoTota

PTB

Fernando Gonçalves José Carlos Martinez
José Carlos Elias Roberto Jefferson

Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio Remi Trinta

Neiva Moreira

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR OAV~NÇO

E A IMPUNIDADE DO NARCOTRAFICO
Proposição: RCP 0001/99 Autor: Mo.~ini Torgan e outros

Presidente: Magno Malta (PTB)
111 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
2!l Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
311 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PSDB)
11tulares Suplentes

Padre Roque
Paulo Rocha

Edmar Moreira
Iberê Ferreira

1 vaga

SUplentes

AtlJa Uns
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro
•João Ribeiro

José Iourrenço
Luciano Pizzatto

celso Giglio
Chico i:Ia Princesa

CIeonAncio Fonseca
lalre Rezende

4 vagas

PTB

PPB

Marcelo Déda
Waldir Pires

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Simão Sessim

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Werner Wanderer

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbierl
SUas Brasileiro
Synval Guazzelli

Proposição: PEC 0498197
Presidente:
111 Vice-Presidente:
2!l VIce-Presidente:
311 Vice-Presidente:
TItulares



Magno Malta

paulo Baltazar

PTB

Bloco (PSB, PedoB)

Pompeo de Mattos

José Antonio

Bloco(~ PST, PUN, PSD, PSL)

cabo Júlio Pastor Valdeci
secretário (a):ca~ Guimarães Amaral
local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo'lI, sl139-8
Telefone:318-7054 .



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51a LEGISLATURA, 1999·2003

ISBN;. 85-7365-053-2 (v.1)
85-7365-060-5 (v.2)

R$ 50,00

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E
INFORMAÇÃO - CeDI: GUIA DO USUÁRIO

Distribuição gratuita

MANUAL DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA:
MODELOS E INFORMAÇÕES (3. ED.)

AUDIÊNCIA PÚBLICA: OS
FINANCIAMENTOS DAS INSTITUiÇÕES

FINANCEIRAS MULTILATERAIS ••.

·FINANCIAMENTO DA ESTRUTURA.
SINDICAL NO BRASIL

QUESTÕES SOBRE PROCESSO
: LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO

-!L
CllESIOESQAl.
PRDmSIUUO
EREGltlf.HJI •

~

ISBN: 85-7365-047-8

R$4,40

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de PL'blicações. Telefone: (061) 318-l,965.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Distribuição gratuita

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85-7365-046-X

R$ 5,00

ALERTA: O QUE HÁ DE NOVO NA
BIBLIOTECA

AUITA:
o QUE HA DE nouo

nA, B.BUDTI!GA

',.H:.::':,.":·-.i.-.

ISSN: 1415-5885

Distribuição gratuita

CHAMBER OF DEPUTIES

CH.M~ER
Cf

DEPlfI1ES
Distribuição gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$1,10

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

~..... ""~'.~'-,~,'~"

. .CÓDlGODE
• TRANSITO

..... .BRASIlElRO

~~
ISBN: 83·7365-038-9

R$2,20

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-686!:'.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/1999

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

ISBN: 85-7365..Q39-7

R$1,32

RELATÓRIO DA " CONFERêNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-G4()..()

R$5,50

SfNTESE DOS TRABALHOS: COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO, JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

-CCJR

ISBN: 85·7365-G42·7

RS 6.60

HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR

ISBN: 85·7365..Q45-1_

R$,1/43

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85·7365..Q41·9

R$ 3,30

PRINCIPAIS DEBATES DA SESSÃO
LEGISLATIVA DE 1997

ISBN: 85-7365..Q51-6

R$11,00

'LoClI. de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64nI7271.
InformaçOes: Coordenaçao de PublicaçOes. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÁO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/1999

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948-1998

~ .
, _................ ,

ISBN: 85·7365-057·5

R$2,20

SEMINÁRIO MEIOS DE COMUNICAÇÃO E
DIVERSIDADE RACIAL

•"'--~

ISBN: 85·7365-058-3

R$ 3,30

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL DO
USUÁRIO

ISBN: 85·7365-054-0

Distribuição gratuita

lEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85·7365-043-5

R$ 3,30

QOEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
.CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85·7365-029·X (v.1)
85-7365-030·3 (v.2)

R$1S;92

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318·6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÓES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/1999

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51- LEGISLATURA, 1999·2003

ISBN: 85-7365-053-2 (v.1)
85-7365-060-5 {v.2)

R$ 50,00

CENTRO DE DOCUMENTAÇ:ÃO E
INFORMAÇÃO - CeDI: GUIA DO USUÁRIO

Distribuição gratuita

MANUAL DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA:
MODELOS E INFORMAÇÕES (3. ED.)

AUDIÊNCIA PÚBLICA: OS
FINANCIAMENTOS DAS INSTITUIÇÕES

FINANCEIRAS MULTILATERAIS •••

FINANCIAMENTO DA ESTRUTURA
SINDICAL NO BRASIL

ISBN: 85·7365-062-1

R$1,65

QUESTÕES SOBRE PROCESSO
LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO

--L.
lISTOESPAE.
PIOmSlll&llh
ERE&mEMll I

ISBN: 85.7~5-047-8

R$4,40

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64nn271.
Informações: Coordenação de Publicaçôes.J"elefone: (061) 318-6865..



DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cac;la)
Valor do número avulso
Porte avulso

R$ 31,00
R$ 96,60

R$ 127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug = 020002
gestão = 02902

R$ 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento
pela Caixa Econômica Federal- Agência 1386-2 PAB SEEP. conta nO 920001-2. Banco do
Brasil, Agência 3602-1. conta nO 170500-8. ou recibo de depósito via FAX (061) 224-5450. a
favor do FUNSEEP. indicando a assinatura pretendida. confonne tabela de códigos
indentificadores abaixo discriminado:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

.SECRETARI~ ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRES PODERES SINo - BRASILlA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-4:9

. Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN.

Maiores infonnaçóes pelos telefones (061) 311-3812 e (061) 311-3803. Serviço de
-Administração Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas. com José Leite. Ivanir Duarte
Mourão ou Solange Viana Cavalcante.
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EDiÇÃO DE HOJE: 344 PÁGINAS


