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EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Como Lider.) - Nota do Partido Socialista Brasi
leiro sobre reestruturação da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e
da Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM. Apoio à marcha nacional
realizada pelo Movimento dos Trabalhadores Ru
rais Sem Terra - MST contra a política de refor
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do de Santa Catarina. Transcurso do 39° aniver
sário de criação do Município catarinense de Ita-
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WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Necessi
dade de apoio da Câmara dos Deputados à cria
ção de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
para investigação de denúncias de corrupção no
Governo Federal. ..
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cesso do Programa Saúde da Família, do Minis
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NILSON MOURÃO (PT - AC) - Transcur
so do Dia do índio - 19 de abril. Realização, pelo
Governo do Estado do Acre, do 2° Encontro de
Culturas Indígenas dos Povos do Acre e do Sul
do Amazonas ..

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) ~
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verde. Adoção, pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, de medidas de combate aos efei-
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presentação para investigação de irregularidades
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prestaçã~ de escl.~recimentos a respe~to de r~- DA. HÉLIO (Bloco/PDT _ SP) - Apoio da
muneraçao dos mlht~res e so~r.e q~estoes relatl- Casa à criação de Comissão Parlamentar Mista
vas à segura.nç~ nacional. Sohclta~a~ ao Coma~- de Inquérito para investigação de denúncias de
dante do Exercito, Gen. Gleuber Vieira, de convl- corrupção no Governo Federal ..
te aos membros da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público para visita a NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB - RO) -
quartéis.................................................................. 16182 Escalada da violência e da atuação do crime or

ganizado no Brasil, segundo Relatório da Organi
zação das Nações Unidas - ONU sobre a violên
cia mundial. Roubo de veículo de transporte de
carga pertencente ao orador. ..
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do projeto de lei sobre correção da tabela do
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INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.
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JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB -
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para impedimento da abertura de Comissão Par
lamentar de Inquérito destinada à apuração de
denúncias de corrupção no Governo Federal. ...... 16199

RENILDO LEAL (Bloco/PTB - PA) - Anún
cio de criação da Frente Parlamentar de Defesa
das Instituições Regionais de Desenvolvimento.
Rejeição da proposta de transformação da Supe·
rintendência de Desenvolvimento da Amazõnia 
SUDAM e da Superintendência de Desenvolvi
mento do Nordeste - SUDENE em agências de
desenvolvimento. 16200

PEDRO FERNANDES (Bloco/PFL - MA) 
Violação do painel eletrônico de votação do Se
nado Federal. Defesa de extinção do sistema de
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REGINALDO GERMANO (Bloco/PFL 
BA) - Desvios de propósito na iniciativa de rea
lização de conferência nacional contra o racismo
no Estado do Rio de Janeiro. 16202

JAIR MENEGUELLI (PT - SP) - Contes·
tação ao artigo "Aliança Espúria", do jornalista
Juca Kfouri, sobre inclusão do São Caetano na
primeira divisão do Campeonato Brasileiro de
Futebol, publicado na revista Cartá Capital..... ..... 16202

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - De·
senvolvimento, pela Universidade Federal de Go
iás, em parceria com a Universidade de Brasília
e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, de
tecnologia destinada à separação de óleo com
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dentes ambientais. 16204

GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA. Pela or-
dem.) - Realização na Casa de exposição co-

memorativa do 500 aniversario de criação do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico - CNPq .

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Impor
tância da criação de Comissão Parlamentar Mis·
ta de Inquérito destinada à investigação de de
núncias de corrupção no Governo Federal. Re·
púdio à declaração do Presidente Fernando
Henrique Cardoso sobre inviabilidade de investi
gação pelo Congresso Nacional de irregularida
des no Poder Executivo, em face da violação do
sistema eletrônico de votação do Senado
Federal ..

SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN) 
Realização da Convenção Nacional do Partido
Democrático Trabalhista, em Brasília, Distrito
Federal. Solicitação ao Governador Garibaldi
Alves, do Estado do Rio Grande do Norte, de
atendimento às reivindicações de servidores pú-
blicos ..

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
Morosidade na tramitação da proposta de emen
da à Constituição relativa à reforma tributária .......

MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB - PR) 
Visita às obras das Centrais de Abastecimento
do Paraná S.A ; .

OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PRo Pela or
dem.) - Apresentação de projeto de lei sobre
obrigatoriedade de instalação de sanitários em
agências bancárias .

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE) 
Manifestação de pesar pelo falecimento do
ex-Assessor Parlamentar José Domingos Félix
Peixoto ..

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Respon
sabilidade do Governo Fernando Henrique Car
doso pela crise no abastecimento de energia elé-
trica ..

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Presença no
Distrito Federal de comitiva de Prefeitos Munici
pais, Parlamentares e representantes de seg
mentos sociais, em busca de solução para im
passe ambiental na duplicação da BR-101, tre
cho Palhoça, em Santa Catarina, a Osório, no
Rio Grande do Sul. .

LUISINHO (Bloco/PST - RJ) - Outorga à
pediatra catarinense Zilda Arns do Prêmio Direi
tos Humanos Internacional, pelos trabalhos de
senvolvidos à frente da Pastoral da Criança.........

NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB - SP)
- Necessidade de maior apoio da Caixa Econômi
ca Federal aos agentes lotéricos. Solicitação à
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LUIZA ERUNDINA (Pela ordem.) - Defe
sa de instalação de Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito para apuração de denúnci-
as de corrupção nos Poderes Executivo e Le-
gislativo ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado MANOEL VITÓRIO .

ORLANDO FANTAZZINI (Pela ordem.) 
Congratulações ao Prefeito Elói Pietá, de Guaru-
lhos, Estado de São Paulo, pela defesa do cum
primento do ordenamento jurídico, em face das
irregularidades cometidas pelos Governos Fede-
ral e Estadual no Município ..

MARIA DO CARMO LARA (Pela ordem.)
Responsabilidade da direção da Petróleo Brasi
leiro S.A. - PETROBRAS e da Agência Nacional
de Petróleo - ANP pelo aumento do número de
acidentes em instalações da empresa. Reivindi
cações dos trabalhadores petroleiros. Urgente
necessidade de definição de política de seguran
ça e de melhores condições de trabalho no setor
petrolífero do País .

IVAN PAIXÃO (Pela ordem.) - Defesa de
instalação de Comissão Parlamentar Mista de
InqUérito para apuração de denúncias de corrup-
ção nos Poderes Executivo e Legislativo............... 16230

SÉRGIO MIRANDA (Pela ordem.) - Anún
cio de apresentação de requerimento de consti
tuição de Comissão Externa da Casa para parti
cipação nas comemorações do Dia de Tiraden
tes, em Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, dia
21 de abril... 16230
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PRESIDENTE (Efraim Morais) - Manifes
tação de boas-vindas aos representantes da in
dústria de aviaçâo chinesa presentes no plená-
rio ..

v- Ordem do Dia

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Continua
ção da votação, em turno único, das Emendas do
Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar
n° S-E, ,de 1999, que dispõe sobre a relação en
tre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, suas autarquias, fundações, socieda
des de economia mista e outras entidades públi
cas e suas respectivas entidades fechadas de
previdência complementar, e dá outras providên-
cias ..

BARBOSA NETO (PMDB - GO) - Manifes
tação de pesar pelo falecimento do empresário e
desportista Edmo Pinheiro, em Goiânia, Estado
de Goiás .

WALTER PINHEIRO (Pela ordem.) 
Expectativa de retirada da matéria de pauta e
obtenção de acordo para votação .

Usou da palavra como Relator da matéria o
Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA ..

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Indagação
aos Srs. Líderes sobre a possibilidade de retirada
de pauta do projeto de ofício .

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados MENDES RIBEIRO FILHO,
MARCONDES GADELHA ..

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Retirada
de ofício da matéria .

Apresentação de proposlçoes:
AVENZOAR ARRUDA, PEDRO FERNANDES,
WILSON SANTOS, ROBERTO ROCHA,
HELENILDO RIBEIRO, OLIVEIRA FILHO, JAIR
BOLSONARO, PAULO MARINHO, JOÃO
MAGNO, SÉRGIO MIRANDA, WALTER
PINHEIRO, ALDO ARANTES, ANA CORSO E
OUTROS, SOCORRO GOMES, CARLOS
BATATA, PAULO LIMA, VANESSA GRAZZIOTIN,
VANESSA GRAZZIOTIN E AGNELO QUEIROZ,

Mesa Diretora de encaminhamento de cópia do BARBOSA NETO, SÉRGIO MIRANDA, ALCEU
pronunciamento ao Presidente da instituição........ 16210 COLLARES, EWALTER PINHEIRO RAIMUNDO

SANTOS ..

RICARDO BERZOINI (Pela ordem.) - Ma
nutenção, pelo Tribunal Regional Federal, de limi
nar impeditiva de uso, pelo Banco do Brasil, de
superávit da Caixa de Previdência dos Funcioná
rios do Banco do Brasil- PREVI, para realização
de ajustes contábeis de interesse da instituição
financeira, sem negociação com os participantes
do fundo de pensão ..

JOÃO MAGNO (Pela ordem.) - Implanta
ção do Orçamento Participativo pelo Prefeito
João Fassarella, de Governador Valadares, Esta
do de Minas Gerais. Encaminhamento de reque
rimento de informações ao Ministério dos Trans-
portes sobre a rodovia BR-451 ..

MARCONDES GADELHA (Pela ordem.) 
Solicitação à Mesa de definição da data de trans
formação do Plenário da Casa em Comissão Ge
rai para discussão da problemática da violência
no País .

JOSÉ CARLOS MARTINEZ (Bloco/PTB
- PR) - Transcurso do 3r aniversário de
emancipação político-administrativa do Muni
cípio de Porto Rico, Estado do Paraná - 21 de
abril. Desenvolvimento da agropecuária local.
Exploração do potencial turístico da região.
Excelência dos trabalhos desenvolvidos pelo
Prefeito Municipal de Porto Rico, Paulo Prates
Nogueira ..



16241

16242

16243

16242

16243

JUQUINHA (Pela ordem.) -Importância
do Projeto Telecomunidade na Escola, do Go-
verno Federal. .

CORIOLANO SALES (Pela ordem.) 
Urgente necessidade de instalação de Fórum de
Paz no País e de adoção de política de correção
das desigualdades sociais. Causas da escalada
da violência no Pafs .

BENITO GAMA (Pela ordem.) - Inverdade
de matéria publicada pela revista Época sobre
envolvimento do orador em solicitação de em
préstimo ao Banco do Nordeste do Brasil para o
empresário Severino Gonçalves da Silva, de Bra-
sília de Minas, Estado de Minas Gerais ..

PAULO MOURÃO (Pela ordem.) - Aprova
ção, pela Comissão de Relações Exteriores ede
Defesa Nacional, de Ato da Convenção Interna
cional sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação Racial. .

JOÃO GRANDÃO (Como Líder.) - Dificul
dades das aldeias indígenas de Dourados, Esta
do do Mato Grosso do Sul. Atenção dispensada
pelo Governo do Estado à questão indígena. So
licitação à Mesa de inclusão do Estatuto do índio
na pauta de votações da Casa. 16244

ALEX CANZIANI (Pela ordem.) - Outorga,
pelo Ministério da Saúde, do Prêmio de Qualida
de Hospital 2000 ao Hospital Universitário e ao
Hospital Evangélico, ambos de Londrina, Estado
do Paraná ..

WALTER PINHEIRO (Como Líder.) - Críti
cas às declarações do Presidente Femando
Henrique Cardoso sobre a necessidade de inves
tigação, em primeiro lugar, das irregularidades
cometidas pelo próprio Poder Legislativo. Exis
tência de condições, no Congresso Nacional,
para instalação de Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito destinada à apuração de denúncias
de corrupção na Administração Federal................ 16244

RONALDO CEZAR COELHO (Pela ordem.)
- Inconveniência da instalação de Comissão Par
lamentar Mista de Inquérito para apuração de de-
núncias de corrupção no Governo Federal............. 16245

JOVAIR ARANTES (Pela ordem.) - Melho
ra dos indicadores sociais do Estado de Goiás,
segundo pesquisa da Fundação Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística -IBGE ;......... 16246

JORGE ALBERTO (Pela ordem.) - Recla-
mação contra não-comunicação aos Parlamenta-

16232

16232

16234
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L1NCOLN PORTELA (Pela ordem.) - FERNANDO FERRO (Pela ordem.) - Arti-
Transcurso do 2120 aniversário da Inconfidência go "De volta para o passado", publicado pelo jor-
Mineira e do 41 0 aniversário de Brasilia, Distrito nal Correio Braziliense :......................... 16240
Federal-21 de Abril. 16231

ALDO ARANTES (Pela ordem.) - Defesa
de instalação de Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito para apuração de denúncias de corrup·
ção nos Poderes Executivo e Legislativo. Suspei
ta de envolvimento do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso em irregularidades na Administra
ção Federal. Expectativa de tombamento da cida
de de Goiás, Estado de Goiás, como patrimônio
histórico da humanidade. Encaminhamento de in
dicação ao Ministério do Esporte e Turismo su
gestiva de construção de hotel-escola no Municí-
pio ..

FERNANDO FERRO (Pela ordem.) - Pro
blemática do uso abusivo de agrotóxicos no País.
Críticas ao Programa Agrinho, resultado de par
ceria entre o Governo Federal, o Governo do
Estado do Paraná e indústrias fabricantes de
agrotóxicos .

MARCOS DE JESUS (Pela ordem.) - Lou
vor à campanha Vida no Trânsito, do Departa
mento de Trânsito - DETRAN, em Recife, Estado
de Pernambuco. Desatenção de motoristas de
ônibus para com idosos nas paradas de ônibus
na capital pernambucana ..

RUBENS BUENO (Pela ordem.) - Análise
da atual crise política no Senado Federal. 16234

AIRTON ROVEDA (Pela ordem.) - Neces-
sidade de ampliação, pelo Governo Federal, do
Porto de Paranaguá, no Estado do Paraná. 16235

GASTÃO VIEIRA (Pela ordem.) - Suges
tão ao Ministério da Saúde de aquisição de pro
duto aprovado nos Estados Unidos para o trata-
mento da forma crônica da hepatite C................... 16236

CONFÚCIO MOURA (Pela ordem.) - Con
siderações acerca da crise do Mercosul e da po
sição brasileira em relação à criação da Área de
livre Comércio das Américas - ALCA. 16236

NICIAS RIBEIRO (Pela ordem.) - Conve
niência de pavimentação da BR-163 para melhor
aproveitamento do Porto de Santarém, no Estado
do Pará, como escoadouro da safra de grãos da
Centro-Oeste do País. 16238

MANOEL VITÓRIO (Pela ordem.) - Reso
lução dos problemas de demarcação de terras e
de sobrevivência de índios no Estado do Mato
Grosso do Sul. 16239

ROBERTO ARGENTA (Pela ordem.) - Au-
mento do prestígio brasileiro no atual cenário po-
lítico internacionaL................................................. 16240



DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO PAES LANDIM NO PER[ODO
DESTINADO ÀS COMUNICAÇÕES
PARLAMENTARES DA SESSÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS N° 42,
REALIZADA NO DIA 5 DE ABRIL DE 2001 :

PAES LANDIM (Bloco/PFL - PI. Como lí
der.) - Perfil do novo Presidente do TCU - Tribu
nal de Contas da União, Ministro Humberto Gui-
marães Souto ..

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO PAES LANDIM NO PERfoDO
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE DA
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS W 44, REALIZADA NO DIA 9 DE
ABRIL DE 2001:

PAES LANDIM (Bloco/PFL - PI. Pela or
dem.) - Apresentação da peça uSOS Brasiln

, de
Antônio Ermírio de Morais, no Teatro Nacional,
em Brasllia, Distrito Federal. ..

2 - ATA DA 568 SESSÃO DA CÃMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
VESPERTINA, DA 38 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51 8 LEGISLATURA, EM 19
DE ABRIL DE 2001
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res da retirada de lista de inscrições para uso da nal. Protesto do Advogado-Geral da União, Gil-
palavra................................................................... 16247 mar Mendes, contra a prestação, por Ministros

ANA CORSO (Pela ordem.) _ Urgência na do Supremo Tribunal Federal, de declarações em
apreciação da proposta de emenda à Constitui. off a jornalistas .

ção sobre inclusão da educação infantil no Fundo NELSON PELLEGRINO (Pela ordem.) -
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Divulgação de relatório elaborado por entidades
Fundamental e de Valorização do Magistério - da sociedade civil sobre ocorrência de execu-
FUNDEF.......... 16247 ções sumárias, arbitrárias e extrajudiciais no

DARCfslO PERONDI (Pela ordem.) _ Re- País. Anúncio de entrega do documento à Rela-
púdio ao pronunciamento de Uder da Oposição tora Especial da Organização das Nações Uni-
ofensivo ao Presidente da República. 16247 das, Asma Jahangir, em Genebra, Suíça ..

GASTÃO VIEIRA (Pela ordem.) - Apoio à ENIO BACCI (Pela ordem.) - Despreparo
extinção de incentivos fiscais. Realização, pela estrutural dos Estados para cumprimento do
Companhia Vale do Rio Doce, de investimentos Estatuto da Criança e do Adolescente. Revisão
no Estado do Maranhão. 16248 de conceitos sobre menores infratores. Necessi-

ADÃO PRETTO (Pela ordem.) _ Instalação, dade de reexame do citado Estatuto ..

pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio VI - Encerramento
Grande do Sul, de Comissão Parlamentar de DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
Inquérito destinada à investigação das causas da DEPUTADO PAES LANDIM NO PERfoDO
escalada da violência. Solicitação a Parlamenta- DESTINADO ÀS COMUNICAÇÕES
res da bancada federal gaúcha de assinatura do PARLAMENTARES DA SESSÃO ORDINÁRIA
requerimento de criação da Comissão Parlamen- DA CÂMARA DOS DEPUTADOS N° 21,
tar de Inquérito para apuração de denúncias de REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2001:
corrupção no Governo Federal.............................. 16248 PAES LANDIM (Bloco/PFL - PI. Como Lí-

POMPEO DE MATTOS (Pela ordem.) - der.) - Empenho na construção de anel viário na
Conveniência de aprovação do projeto de lei con- BR-020, no Município de São Raimundo Nona-
cessivo de incentivos fiscais à metade sul do to, Estado do Piauí. Defesa de conclusão do tre-
Estado do Rio Grande do Sul................................ 16249 cho rodoviário São João do Piauí-São Raimun-

PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Re- do Nonato ..
alização de sessão extraordinária em seguida à
corrente. Necessidade de encerramento dos tra-
balhos para confecção da ata................................ 16250

MARÇAL FILHO (Pela ordem.) - Solicita
ção ao Presidente da República e ao Ministério
da Agricultura e do Abastecimento de liberação
de verbas de emendas orçamentárias para paga
mento de obras de eletrificação rural no Estado
de Mato Grosso do Sul. Aprovação, pelo Senado
Federal, do pedido de alocação de recursos para
o Projeto Pantanal. 16250

TÂNIA SOARES (Pela ordem.) - Posicio
namento do Partido Comunista do Brasil do Esta
do do Sergipe, favorável à abertura de Comissão
Parlamentar de Inquérito para apuração de de
núncias de corrupção no Governo Federal. Con
clamação aos Parlamentares para assinatura do
requerimento de criação da CPI. 16250

POMPEO DE MATTOS (Pela ordem.) 
Descumprimento, por Estados, do disposto no
Estatuto da Criança e do Adolescente. Defesa de
reavaliação da maioridade penal. Editorial intitu
lado "Gratuidade de Mandato", publicado pelo
jornal Correio do Povo. Conveniência de rejei
çãoda proposta de exercício gratuito de mandato
de Vereador, em tramitação no Congresso Nacio-

16119

16251

16253

16253

16262

16263

16264
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I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da

sessão anterior
111 - Leitura do expediente
IV - Comissão Geral

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Transforma
ção da sessão plenária em Comissão Geral para
debate da questão indígena. Determinação do
rito procedimental da Comissão Geral. .

DA. ROSINHA (Pela ordem.) - Pedido de
autorização á Presidência para distribuição no
plenário de material impresso .

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Deferimento
da solicitação do Deputado Dr. Rosinha ..

Usaram da palavra, durante o debate, os
Srs. DIONITO MACUXI e SÔNIA BONE
GUAJAJARA, representantes da Região Norte;
LUIZ TITIAH PATAXO HÃHÃ-HÃE, representante
da Região Nordeste .

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Solidariedade
da Casa aos familiares do índio Galdino, morto
tragicamente. Expectativa de rigor do Poder Judi-
ciário em relação ao assunto ..

Usaram da palavra, durante o debate, o Sr.
Cacique RAONI MENTUKTIRE CAIAPÓ; e os
Srs. SIMÃO XAVANTE; DINA XOKLENG, repre
sentante da Região Sul; ANTENOR KARITIANA,
Coordenador do CUNPIR - Conselho da União
das Nações e Povos Indígenas de Rondônia;
EVILÁSIO XAVANTE, membro da Confederação
Nacional do Povo Xavante; ZÉ DE SANTA
XUKURU, representante da Região Nordeste;
NEGUINHO TRUKÁ, membro da Comunidade
Xavante do Estado de Mato Grosso; LEONARDO
GUARANI, representante da Região Sul; PAULO
RIKBATSA, representante da Região Cen
tro-Oeste; OKYABORÓ KAYAPÓ; OLYMPIO DOS
SANTOS GUAJAJARA; JOÃO KAYAPÓ;
CABOQUINHO POTIGUARA .

DR. ROSINHA (Pela ordem.) - Solicitação
à Presidência de concessão da palavra à ifder in-
dígena Uyara Xucuru Kariri. .

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Deferimento
da solicitação do Deputado Dr. Rosinha .

Usaram da palavra, durante o debate, os
Srs. UYARA XUCURU KARIRI; EGON DIONíSIO
HECK. Secretário-Geral do CIMI - Conselho Indi-
genista Missionário ..

Usaram da palavra, durante o debate, os
Srs. Deputados DR. ROSINHA, SOCORRO
GOMES ..

DR. ROSINHA (Pela ordem.) - Sugestão à
Presidência de colocação do quadro oferecido à

16265

16265

16265

16265

16269

16269

16280

16280

16280

16283

Casa pelos índios na sala da Comissão de Direi
tos Humanos. Realização de audiência do Depu
tado Barbosa Neto com lideranças indígena após
a sessão ..

NELSON PELLEGRINO (Pela ordem.) 
Expectativa de aprovação, pela Comissão de Di
reitos Humanos, da sugestão do Deputado DI'.
Rosinha ..

Usou da palavra, durante o debate, o Sr.
Deputado ALCEU COLLARES ..

ADÃO PRETTO (Pela ordem.) - Justifica
ção de retirada do plenário em função de com
promisso junto ao Ministério do Desenvolvimen- .
to Agrário ..

Usaram da palavra, durante o debate, os
51'S. Deputados MANOEL VITORIO, JORGE
PINHEIRO, LUIZA ERUNDINA, AUGUSTO
NARDES ..

DR. ROSINHA (Pela ordem.) - Recebimen
to, pelo Deputado Efraim Morais, 1° Vi
ce-Presidente da Câmara dosDeputados, de do
cumentos encaminhados por lideranças indíge-
nas à Presidência da Casa ..

V - Encerramento
3 - ATA DA 578 SESSÃO DA CÃMARA

DOS DEPUTADOS, SOLENE, VESPERTINA,
DA 38 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA
51 8 LEGISLATURA, EM 19 DE ABRIL DE 2001

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

sessão anterior
111 - Leitura do expediente
IV - Homenagem

Transcurso do 41 0 aniversário de Brasília,
Distrito Federal. ..

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convite
ao Vice-Governador do Distrito Federal, Benedito
Domingos, à Presidenta do Memorial JK e neta
do Presidente Juscelino Kubitschek, Anna Chris
tina Kubitschek, ao Ministro do Tribunal de Con
tas da União, Uncoln Magalhães da Rocha, e à
Secretária de Educação do Distrito Federal, Euri
des Brito, para composição da Mesa dos traba
lhos. Transcurso do 41 0 aniversário de Brasília,
Distrito Federal. ..

PAULO OCTÁVIO, MARIA ABADIA,
JORGE PINHEIRO, PEDRO CELSO,
WIGBERTO TARTUCE, EDUARDO CAMPOS,
AGNELO QUEIROZ - Transcurso do 41 0 aniver-
sário de Brasília, Distrito FederaL ..

PRESIDENTE (Paulo Octávio) - Agradeci
mento aos convidados presentes. Convite para
acompanhamento da leitura do relatório final da
Comissão JK no dia 25, às 14h30min .

16284

16284

16284
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16286

16288

16307

16307

16308

16319
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c) Nomeação: Maria Luiza Barbacena........ 16322

d) Designação por Acesso: Silvana
Henriques de Aquino .. 16323

e) Designação: Jovelina de Assis de Oliveira 16324

a) Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, 11" Reunião (Ordinária), em 19-4-01.... 16359

b) CPI destinada a apurar a Regularidade:
do Contrato celebrado entre a CBF e a NIKE,
*44" Reunião, em 19-4-01 16361

* Ata com notas taquigráficas

c) Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, em 19-4-01 16402

9 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, em 19-4-01 16402

b) Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, n° 3, em 19-4-01 16403

c) Comissão de Seguridade Social e Famí-
lia, em 19-4-01 16403

10 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Desenvolvimento Urbano e

Interior, em 19-4-01 16404

b) Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, nO 3, em 19-4-01 16404

c) Comissão de Seguridade Social e Famí-
lia, em 19-4-01 .. 16405

11 - MESA
12 - LíDERES E VICE-LíDERES
13 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
14 - COMISSÕES

16401

16401

b) Comissão de Finanças e Tributação, em
19-4-01 ..

PROJETOS DE LEI N°s 188-B/91, 1.028-A/91,
3.252-C/92, 3.889-B/93, 3.222-A/97 E 2.882-A/00

8 - DESIGNAÇÕES
a) Comissão de Economia, Indústria e Co-

mércio, em 19-4-01 ..

16321

16320

v- Encerramento
4 - ATOS DO PRESIDENTE

7 - PARECERES, PROJETOS DE LEI
COMPLEMENTAR Ws 104-A/96, 170-A/97,

COMISSÕES

6 - ATAS DAS COMISSÕES

5 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES
N°s 3.128, 3.129, 3.131 A 3.157, DE 2001, COM
PARECERES E DESPACHOS

a) Apostila: José Ferreira de Aquino .

b) Exoneração: Paulo de Tarso Peres
Cademartori ..

Ata da 558 Sessão Extraordinária, matutina,
em 19 de abril de 2001

Presidência dos Srs.: Efraim Morais - 1° Vice-Presidente; Themístocles Sampaio,
Pedro Chaves, Marçal Filho, Arnaldo Faria de Sá, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 9 HORAS COMPARECE O SENHOR.: Nilton Capixaba.
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Amapá

ANTONIO FEIJAO PSDB

JURANDIL JUAREZ PMOB
Presentes de Amapá: 2

Parã

GERSON PERES PP8

Presentes de Pará: 1

Amazonas

VANESSA GRAZZIOTIN PCdoS

Presentes de Amazonas: 1

Acre,

NILSON MOURAO· PT
Presentes de Acre: 1

Maranhão

CE5AR BANDEIRA PFL

COSTA FERREIRA PFL

JOSE ANTONIO ALMEIDA PSB

PEDRO FERNANDES PFL

SEBASTIAO MADEIRA PSD8

Presentes de Maranhão: 5

Ceará

ANTONIO CAMBRAIA PSD8

MANOEL SALVIANO PSDB
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MAURO BENEVIDES PMDB

RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB

SERGIO NOVAIS PSB

Presentes de Ceará: 5

Piauí

B.SA PSDB

JOAO HENRIQUE PMDB

THEMISrOCLES SAMPAIO PMDB

Presentes de Piauí: 3

Rio Grande do Norte

SAlOMAO GURGEl PDT

Presentes de Rio Grande do Norte: 1

Paraíba

AVENZOAR ARRUDA PT

Presentes de Paraiba: 1

Pernambuco

FERNANDO FERRO PT

GONZAGA PATRIOTA PSB

MARCOS DE JESUS PL

MAURILlO FERREIRA LIMA PMOB

PEDRO EUGENIO PPS

Presentes de Pernambuco: 5

Sergipe

IVAN PAIXAO PPS

Presentes de Sergipe: 1

Bahia

EUJACIO SIMOES PL

GERSON GABRIELLI PFL

HAROLDO LIMA PCdoS

JAIRO CARNEIRO PFL

REGINALDO GERMANO PFL

SAULO PEDROSA PSDB

URSICINO QUEIROZ PFL

Presentes de Bahia: 7

SeXIa-feira 2U 16123
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Minas Gerais

ELIAS MURAD PSDB

GILMAR MACHADO PT

MARIA LUCIA PMDB

SAULO COELHO PSDB

Presentes de Minas Gerais: 4

Rio de Janeiro

AROLDE DE OLIVEIRA PFL

JAIR BOLSONARO PPB

Presentes de Rio de Janeiro: 2

São Paulo

DR. HELIO POT

IVAN VALENTE PT

JOSE INOIO PMDB

ORLANDO FANTAZZINI PT

PROFESSOR LUIZINHO PT

Presentes de Slo Paulo: 5

Mato Grosso

GELGITA PINHEIRO PFL
~

Presentes de Mato Grosso: 1

Goiás

ALDO ARANTES PCdoB

EULER MORAIS PMDB

PEDRO CANEDO PSDB

Presentes de Goiás: 3

Mato Grosso do Sul

JOAO GRANDAO PT

MANOELVITORIO PT

Presentes de Mato Grosso do Sul: 2
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Paraná

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

CHICO DA PRINCESA

D1LCEU SPERAFICO

DR. ROSINHA

ODILIO BALBINOTTI

Presentes de Paraná: 4
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PSDB

PPB

PT
PSDB

Santa Catarina

ANTONIO CARLOS KONDER REIS

PAULO GOUVEA

RENATO VIANNA

Presentes de Santa Catarina: 3

PFL

PFL

PMDB

I - ABERTURA DE SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
A lista de presença registra na Casa o compareci
mento de 58 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA

o SR. PRESIDENTE (Temístocles Sampaio) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR MARÇAL FILHO, servindo como 1° Se
cretário, procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

Do Sr. Deputado Jutahy Júnior, Líder do Blo
co Parlamentar PSDBIPTB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/PTB N° 317/2001

Brasília, 19 de abril de 2001

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os
Deputados Antonio Cambraia, Antonio Kandir, Danilo
de Castro, Manoel Salviano, Nárcio Rodrigues e Veda
Crusius, como membros titulares, e os Deputados
Adolfo Marinho, Jovair Arantes, Luiz Carlos Hauly,
Nilo Coelho, Sampaio Dória e Xico Graziano, como
membros suplentes, para integrarem a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à PEC n°
53-A/99, que "altera o inciso V do art. 163 e o art. 192



OF. PSDB/PTB N° 35412001

OF. PSDB/PTB N° 35212001

Brasllia, 19 de abril de 2001

Publique-se.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presidente.

Publique-se.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presidente.

Brasllia, 19 de abril de 2001

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

Deputado Ronaldo Cezar Coelho, como membro
suplente, para integrar a Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a "investigar as possfveis
irregularidades atentatórias aos Princípios Consti
tucionais da Legalidade, da Moralidade Administra
tiva e da Economicidade, nas obras iniciadas e
não-concluldas e os bens imóveis que não estão
sendo utilizados, ou utilizados inadequadamente
pela administração federal".

.Atenciosamente, - Deputado Jutahy Júnior,
Líder do Bloco PSDB/PTB.

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

Deputado Augusto Franco, como membro titular, para
integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a investigar as possíveis irregularidades atenta
tórias aos Princlpios Constitucionais da Legalidade,
da Moralidade Administrativa e da Economicidade,
nas obras iniciadas e não-concluídas.

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Júnior, lí
der do Bloco PSDB/PTB.
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da Constituição Federal e o caput do art. 52 do Ato to destinada a investigar as posslveis irregularidades
das Disposições Constitucionais Transitórias". atentatórias aos Princípios Constitucionais da Legali-

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Júnior, Lí- dade, da Moralidade Administrativa e da Economici-
der do Bloco PSDB/PTB. dade, nas obras iniciadas e não~oncluldas e os bens

P br imóveis que não estão sendo utilizados, ou utilizados
u Ique-se. . d d t I d . . t ~ fed I"

Em 19-4-01. _ Aécio Neves, Presidente. Ina equa amen e pe a a miniS raçao era.
Atenciosamente, - Deputado Jutahy Júnior, Lí-

OF. PSDB/PTB N° 33012001 der do Bloco PSDB/PTB.
Brasllia, 19 de abril de 2001

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

Deputados Airton Roveda, Armando Abllio, Amon
Bezerra, Badu Picanço, Candinho Mattos e Welinton
Fagundes, como membros titulares, e os Deputados
Saulo Coelho, Rose de Freitas e Luiz Ribeiro, como
membros suplentes, para integrarem a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à PEC n°
108-A/99, que "altera a redação do inciso XI do art. 84
da Constituição Federal, dispondo sobre o compare
cimento do Presidente da República na abertura das
sessões legislativas".

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Júnior, lí
der do Bloco PSDB/PT8.

Publique-se.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF. PSDB/PTB N° 34012001

Brasllia, 19 de abril de 2001

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

Deputados Xico Graziano, Anivaldo Vale, Carlos
Batata, Sérgio Barros e Paulo Mourão, como mem
bros titulares, e os Deputados Luiz Carlos Hauly, Chi-
quinho Feitosa, Luiz Piauhylino e Saulo Pedrosa,
como membros suplentes, para integrarem a Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ao PLP n° 167/00, que "institui o Novo Estatuto da Ter
ra, que dispõe sobre a polltica fundiária e agrfcola, e
dá outras providências". .

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Júnior, Lí
. der do Bloco PSDB/PTB.

Publique-se.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF. PSDB/PTBIIIW 35012001

Brasília, 19 de abril de 2001

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza

de determinar a substituição do Deputado Ronaldo
Cezar Coelho pelo Deputado Eduardo Seabra, como
membro titular, da Comissão Parlamentar de Inquéri-
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Do Sr. Deputado Fernando Gabeira, nos se
guintes termos:

Of. n° 100/2001 - 51 8 Legislatura

Brasília - DF, 19 de abril de 2001

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nO 392, de 1° de

abril de 2001, venho por meio deste indicar o Depu
tado Milton Temer (PT/RJ), como titular, e o Deputado
Wellington Dias (PT/PL) para compor a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n° 53-A, de 1999, do Senado
Federal, que "altera o inciso V do art. 163 e o art. 192
da Constituição Federal, e o caput do art. 52 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias".

Agradeço e coloco-me à disposição.
Atenciosamente, - Deputado Fernando Gabei

ra, (PVlRJ).
PubliqueMse.
Em 19-4-01. -: Aécio Neves, Presidente.

MENSAGEM ~ 335, DE 2001
(Do Poder Executivo)

AV ~378/01

Informa que o Presidente da Repúbli
ca se ausentará do Pafs no perfodo de 19 a
22 de abril de 2001, para participar da 111
Cúpula das Américas, em Quebec, Canadá.

(Publique-se.)

Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Dirijo-me a Vossas Excelências para infor

má-los de que me ausentarei do País no período de
19 a 22 de abril de 2001, para participar da III Cúpula
das Américas, em Ouebec, Canadá.

Brasília, 16 de abril de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

Aviso n° 378 - C. Civil

Brasília, 16 de abril de 2001

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca comunica que se ausentará do País no período de
19 a 22 de abril de 2001, para participar da 111 Cúpula
das Américas, em Ouebec, Canadá.

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

PROJETO DE LEI ~ 5.92~D, DE 1990

Substitutivo do Senado Federal ao
Projeto de Lei n° 5.92~C, de 1990, que

"Dispõe sobre o processo de trabalho
nas ações que envolvam demissão por
justa causa".

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54)).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os processos judiciais que envolverem

demissão de empregado por justa causa terão priori
dade na pauta dos julgamentos.

Art. 2° A audiência de conciliação e julgamento
dos processos referidos no artigo anterior será desig
nada para, no máximo, trinta dias úteis da data do aju
izamento da ação.

Art. 3° O julgamento das ações de que trata esta
Lei será realizado no prazo máximo de 120 (cento e
vinte) dias.

Art. 4° A reintegração de dirigente sindical no
emprego, quando concedida por medida liminar, não
poderá ser revogada antes do trânsito em julgado da
decisão final.

Art. 5° Os recursos interpostos às decisões em pro
cessos trabalhistas terão efeito meramente devolutivo.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário.

CÂMARA. DOS DEPUTADOS ~ 27 de satall1bro da 1995.

"0,.:" '/~{

Substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara nO 113, de 1995 (PL nO
5.920, de 1990, na Casa de origem), que
"dispõe sobre o processo de trabalho nas
ações que envolvam demissão por justa ca
usa e dá outras providências".

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Acrescenta arts. 768-A, 768-B, 768-C

e 768-D à Consolidação das Leis do Traba
lho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nO
5.452, de 1° de maio de 1943, dispondo so
bre o processo de trabalho nas ações que
envolvam demissão por justa causa e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Consolidação das Leis do Trabalho 

CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943, passa a vigorar acrescida dos seguin
tes arts. 768-A, 768-S, 768-C e 768-D:
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"Art. 768-A. Os processos judiciais que
envolverem demissão de empregado por
justa causa terão prioridade na pauta dos
julgamentos." (AC)*

"Art. 768-B. A audiência de conciliação
e julgamento dos processos referidos no art.
768-A será designada para, no máximo, trin
ta dias úteis da data do ajuizamento da
ação." (AC)

"Art. 768-C. O julgamento das ações de que
trata o art. 768-A será realizado no prazo máximo de
cento e vinte dias." (AC)

"Art. 768-0. A reintegração de dirigente sindical
no emprego, quando concedida por medida liminar,
não poderá ser revogada antes do trânsito em julgado
da decisão final." (AC)

• AC = Acréscimo.

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 1° DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

CONSOLIDAÇÃO DAS lEIS DO TRABALHO

TíTUlOX
Do Processo Judiciário do Trabalho

CAPíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 768. Terá preferência em todas as fases pro
cessuais o dissídio cuja decisão tiver de ser executa
da perante o Juízo da falência.

Art. 769. Nos casos omissos, o direito processu
al comum será fonte subsidiária do direito processual
do trabalho, exceto naquilo em que for imcompatível
com as normas deste Título.

5f PLC 00113/1995 de 20/11/1990

SfPlCOOllJIIS95
Daa' OSlo./2D01 ,
"""I, ATA-PlE" • SUBSEemARlA DE ATA· PlEHAIUO

~~g:=~ti~~ t dado coma def\n"illamente adCltIdo, I"ICI termos do orl. 284 do aeg. I~emo .•
CàrNtfa dos Depurados. ASSEXP.

Relatorn CAS Moreira Mendes

Cc] Roberto Freire

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

Senado Federal, 17 de abril de 2001. - Senador
Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃODE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 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 único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

Outr:>sNúméfOS

"'utOl'
Ementll

lcgislaçãoCJtada

llX4Ilzaçio lItll~l

Ultima A~o

Tr(l,mit~

CO Pl. 5920/1990

DEPUTADO· pNJI.J) PAIM

DISPOE SOBRE O PROCESSO DE llWlAUtD NAS AÇOEs QUE EtNOI.V'" DEMISSAD POIl JUS tA
CAU~ I! DA OUTRAS PRQVlDENOAS. .

DEFINIÇÃO, PRIORIDADE, PRDCI;SSO JUDIO"', JUSTIÇA DO TRABAU10, DEClARAÇÃO TRABALHISTA,
DEMlSsAo. DESPfDIOA [NJ"-iTA, PRAZO, AUDIEIlClA DE CONOUAÇ.\D E JULGAMENTO,
CDNTEST1IÇAD, AÇlies, JUSTA CAUSA, <:AP.TORID, RESTRIÇÃO, RfCUf<SO JUOIOA~ VALOR, CAUSA
JUOIClAl.

DEl~52.1,943

SSEXP • SVBSECRfTARJA DE EX1'fD!ENTE

_"-,,,;Io_"~lIlaII_l

Sf PLC 0011311995
06/0412001 S5EXP • SUBSECRETAIUA Df EXPEOlf'HE
ÀSGH para cott\l!r ilSls:lflêrtur-dS, nesta dola

06/0./2001 SSEXP· SlJBSECRfTARIA OE ElIPEDIEfoIrE
ReceDIdO neste 6f960 O:> 11; DO hs.

01>'04/200' ssasr· SuBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00
SENADO
~ldd • rnisão ÓQ6 aútógrafos. A Subseaetdna de Expediente.

05/04/2001 SSE>:P' SUBSECRETARIA Of EXPEDU!:NT!
ÀSSQSF pat'll rrvlslo dos iiL4Ógrafos.

OS100I20D. SSExp· SU8SECRE"fARIA DE E"EDIENT"E
rtnbido nestr. orgAo às 14:30 hs.

05/04/2001 A1A·PI..EN • SUtiSECRETARJA Df AtA' PlENÂRlO
srruaç!o: APROVAOA
O SubstluÚYo é dado como dtflnitN~mentl! ..dotado, nos termC6 do ert
2&4 elo ReQ. Jntemo. AClrn.ra dos O$ltllckd. À SSEXP.

02l04/200L ssasr -SUBSEC. COOI\D1HA<;AO LEGISlATIVA llO
seNAOO
Situaçiio: fNQ.utoo EM ORDEM Do DIA DA sessAo DfUBERATlVA
lnduldo em Ordem do Dia d& sessIo d~hberlltJVi1 ordinária de
0510412001. OlsaJs:iIo, em tumo suplementar.

29103/2001 SSClSf - SUBSEC. COOROENAÇÀO LEGISLATIVA 00
SENADO .
SitullJo, AGfNDADO PARA DRDE" DO DIA
Agtndddo pcll1l êt scss30 dell~v. de 05.04.2DOI. (8 ti)

28/03/2001 SGM - SECRETARIA GEAAl DA MESA
Sltuaçio: AGUARDANDO IHCLUSlo ORDEM 00 DIA
Aqu"nlatléO indus30 em Ordr:m do OI••

28/03/2001 ATA·PlfN - SU8SfCR.fTAAJA CE AJA . PlENÁRIO
Le1tllra do Parece, na &6, de 200l-l1JIR, marota Senadora MaTIlI dO
Cumo Alves, oferecctldo 11· Rcdaf,jio oa vencido, para o rumo
suplementar, do Subslltutivo. À~blh:lÇlo • seaewia Geral do Mao_

PutI)i(bÇ.Io em 29/03/2001 no OSf plvtnas~ 049 ( Ver dl.rto)
26/()3120D1 SGM • SECRElAAJA GERAL DA MESA
Enc&mlnhodo ao PlenAno para lesturiI do piI~r dA COmISSao Diretora.
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Encaminhado ao Plenário para leitura do parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redac;ão do vencido.

22/03/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
SitlJação: APROVADO O SUBSTITtJnVO
Discussão encerrada,sem debates. É lido e aprovado o Requerimento nO
11812001, de autoria do Senador José Eduardo Dutra, solicitando
destaque para a votaç:io em separado do artigo 40, a 11m de que seja
Incluldo no texto da Emenda l-CASo Aprovada a Emenda nO 2-CAS
(Substitutivo), ficando prejudicado o Projeto e a Emenda na loCAS, tendo
sido aprovado o artigo 4i!1 do projeto (destacado). À CDIR para redaçllo do
vencido para o tlJmo suplementar. À SGM.

Publicação em'23/03/2001 no DSF páginas: 3800 - 3801 ( Ver diário)

19/03/2001 SSCLSF - sussec. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Incluldo em Ordem do Dia da sess~o deliberativa ordinária do dia
22/03/2001. Dlscussllo, em turno único.

09/03/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENAOO
Sltuaçlio: AGENDAOO PARA ORDEM DO DIA
Agendado para a sessao deliberativa ordln~rla de 22.03.2001. (14 d)

26/05/2000 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Aguardando inclusão em Ordem do Dia.

26/05/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
leitura do Parecer nO S40/2000-CAS, Relator Senador Moreira Mendes,
favorável com a Emenda nO 1-CAS (Substitutivo). ASGM.

Publlca\;lio em 27/05/2000 no DSF páginas: 10921 - 10925

24/05/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Anexei, às rts. 44 a 46. legislação citada no parecer da Comissão de
Assuntos Sociais (CAS). Encaminhado ao Plenário para leitura do parecer
da CAS.

24/05/2000 CAS - COMISSil.O DE ASSUNTOS SOCIAIS
SltlJaçllo: APROVADO PARECER NA COMISSil.O
ASSCLSF, para as devidas providências.

24/05/2000 CAS • COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
,Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Anexei, fls. 42 e 43, Voto em Separado de autoria da Senadora Heloisa
Helena, confo""e bal nO 31.

24/05/2000 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Reunida a Comissão, é aprovado parecer favorável, com os votos
contrários da Senadora Heloisa Helena e do Senador Geraldo Cândido.
(anexei as IIs. 36 a 41)

12/05/2000 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Sltuaçllo: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido após reexame, o relator mantém o relatorio favorável, na
forma da Emenda Substitutiva Que apresentou.

2&/04/2000 CAS -COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Sltuaçllo: MATÉRIA COM A RELATORIA
Anexei, fls. 30 a 35 Minuta de Parecer, conforme BAL nO 29.

26/04/2000 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Reunida a Comissão no dia de hoje, a matéria é retirada de pauta a
pedido do relator Senador Moreira Mendes, para reexame.

12/04/2000 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOOAIS
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pela Senadora Heloisa Helena, com Voto em Separado,
conduindo pela aprovaçllo, na forma do Substitutivo apresentado pelo
Senador Moreira Mendes, com o acréscimo de uma emenda.

10/11/1999 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO
Reunida a Comissão em 10.11.99, foi concedido vista pelo prazo de cinco
dias, a Senadora Heloisa Helena.

28/10/1999 CAS· COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Devolvido pelo R~lator Senador Moreira Mendes, com relatório favorável,
na forma do Substitutivo que apresenta.

30/09/1999 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Ao Senhor Senador Moreira Mendes. para relatar a presente matéria.

22/09/1999 SSCOM - SUBSECRETARIA DE COMISSOES
ÀCAS.

Sexta-feira 20 16129
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22/09/1999 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Anunciada li Matéria é lido e aprovlldo o Requerimento nO 547/99, do Sr.
Senador Osmar Dias, solicitando o reexame, do Projeto pela CAS. A
SSCOM.

21/09/1999 SSClSf· SUBSfC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Incluldo em Ordem do Dia da sess:!o deliberativa ordinária do dia
22/09/99. OisC\Jssllo, em turno único.

25/08/1999 SSClSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO lEGISLATIVA DO
SENADO
Agendado para o dia 22/09/99.

19/05/1999 SSCLSf • SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situaçllo: TRAMITAÇÃO INTERNA
Aguardando inclus30 em Ordem do Dia.

19/05/1999 • GABINETE
Situação: TRAMITAÇÃO INTERNA
Recebido neste Órgão, nesta data.

13/D4/1999 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Situaçllo: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
ENCAMINHADO AO GABINETE DO SEN OSMAR DIAS.

13/04/1999 SGM • SECRETARIA GERAL DA MESA
Anexei, às fls. 18, o Oficio SFI324/99, do Presidente do Senado ao
senador Osmar Dias, relator da presente matéria na Comlss:!o de
Assuntos Sociais, soliC1tando a adequaçlio da mesma ;'5 regras de
redaçllo legislativa contidas na lei Complementar nO 95, de 1998. Ao
Gabinete do Senador Osmar Dias.

09/04/1999 ATA·PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
C.01'lUMlCAÇÃQ ?\\ESIDEMClA 'H:RMItlO I'RAZO SEM APRESEtrrP.ÇP.O DE
EMENDAS, DEVENDO A MATERIA SER INClUIDA EM ORDEM DO DIA
OPORTUNAMENTE. DSF 1004 PAG 7728.

30/03/1999 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS: 31 03 A 08 04 99.

29/03/1999 ATA-PlEN - sUaSECRETARIA DE ATA, PLENÁRIO
lEITURA PARECERES 134 - CAE E 135 • CO, DEVENDO A MATERIA FICAR
SOIlRE A MESA PELO PRAZO DE OS (ONCO) DIAS UTEIS, PARA
RECEBIMENTO DE EMENDAS, NOS TERMOS 00 ART. 23S, lI, 'O', DO
REGIMENTO INTERNO. (fL. 16). DSf 3003 PAG 6741 A 6743.

25/03/1999 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
JUNTADA COPIA DA LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER DA CO, DE fLS.
15.
25/03/1999 SSClSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
1059 RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 2S DE MARÇO DE 1999.

2510311'.199 SACP - SERViÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

24/03/1999 CO- Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
A COMISSÃO APROVA O PARECER DO RELATOR, SEN ROBERTO FREIRE,
COM PARECER FAVORAVEl AO PROJETO. (R.S. 12 A 14).

12/03/1999 CO • Comiss3o de Constituição, Justiça e Cidadania
DEVOLVIDA PELO REI.ATOR, ESTANDO A MATERIA EM CONDiÇÕES DE
SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

12/03/1999 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
I\.E\)tS11\.\BUlÇÃO "O SEt4 ROBERTO fRE\RE.

20/01/1998 CO - COMISSÃO CONSTlTUIÇAo E JUSTIÇA
DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES DE
SER INClUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÁO.

14/05/1997 CAS' COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
RELATOR SEN ROBERTO fP.EIRE:.

23/04/1997 CAS - COMiSSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
PARECER SEN OSMAR DIAS FAVORAVEl COM A EMENDA OI - CAS·
22/11/1995 CAS - COMISSÃO OE ASSUNTOS SOCIAIS
DEVOLVIDO PELO RELATOR, COM MINUTA DE PARfCER PELA
APROVAÇÃO DO PROJETO COM EMENDA OI, ESTANDO A MATERIA EM
CONDiÇÕES DE SER INCUJIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA'COMISSÃO.

03/10/1995 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
RELATOR SEN OSMAR DIAS.

28/09/1995 MESA' MESA DIRETORA
DESPACHO AS CAS E CO. DCN2 29 09 PAG 16969.

DfSPACHO AS CAS E CO. OCN2 2909 PAG 16969.

2810111995 A'TA-PlEN - SUBSECRETARIA OE ATA· PLENÁRIO
LEIT\JRA.

fonte: secretariEI-Gerai da Mesa

Duvidas, reclamações e informações: SSI"lLSub~taril1,deInformaÇOes

Abri) de 20D]
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Ofício n° 372 (SF)

Brasília, 17 de abril de 2001

Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado

Federal aprovou, em revisão, nos termos do Substitu
tivo em anexo, o Projeto de Lei da Câmara n° 113, de
1995 (PL n° 5.920, de 1990, nessa Casa), que "Dis
põe sobre o processo de trabalho nas ações que en
volvam demissão por justa causa e dá outras provi
dências".

Em anexo, restituo um dos autógrafos do projeto
originário.

Atenciosamente, - Senador Antero Paes de
Barros, Segundo-Secretário, no exercício da Primei
ra Secretaria.

PROJETO DE LEI N° 4.301, DE 2001
(Do Sr. Enio Bacci) , '

Proíbe o uso de arma de fogo por
guardas ou vigias de agências bancárias
elou instituições financeiras, durante o
horário de expediente externo e dá ou
tras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 1.021,
de 1999.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica proibido o uso de armas de fogo, por

guardas de bancos e quaisquer outras instituições fi
nanceiras do País, durante o horário de atendimento
ao público.

Art. 2°Caberá ao Ministério Público Federal, a
fiscalização e o cumprimento da presente lei e, ao Mi
nistério da Justiça, a aplicação do valor da multa diá
ria para os bancos infratores.

Parágrafo único. Em caso de reincidência pelos
bancos elou instituições financeiras, será cobrada
multa em dobro e até o fechamento temporário das
agências infratoras.

Art. 3° Todo cidadão é parte legítima para comu
nicar às autoridades as infrações da presente lei.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrá
rio.

Justificação

As estatísticas comprovam ser desnecessária a
utilização de armas de fogo por seguranças ou guar
das de agências bancárias no Brasil.

Sabe-se que de nada adianta, pelo contrário,
até mesmo têm contribuído para armar os assaltan
tes, que ingressam nas agências bancárias desarma
dos, em função da porta detectora de metais.

O fato mais importante a ser destacado nesta
medida, é que se os guardas de agências bancárias
pudessem reagir a tiros aos assaltos ocorridos nos
bancos, o prejuízo seria ainda maior, pois muitas vi
das estariam em jogo.

Portanto, esta proposta, nada mais é do que a
tentativa de evitar mal ainda maior do que apenas
prejuízos financeiros, a preservação da vida de pes
soas que nada têm a ver com o dinheiro dos bancos
devidamente segurados contra roubo. '

Além do mais, estes civis armados para a defe
sa do patrimônio, nem sempre são pessoas prepara
das adequadamente para utilizarem suas armas
quando ocorrem os assaltos.

Não há nenhum motivo para que os guardas de
agências bancárias estejam portando armas, que
acabam não sendo utilizadas para defesa, apenas
contribuem para facilitar mais ainda o trabalho dos
marginais e colocar em risco as vidas de muitas pes
soas.

Se não houver nenhuma arma de fogo dentro de
uma agência bancária assaltada, dificilmente será
disparado um tiro sequer, o que diminui imensamente
o perigo de pessoas inocentes se ferirem durante
uma ocorrência.

Sala das Sessões, 1° de março de 2001. 
Deputado Enio Bacci, PDT/RS.

PROJETO DE LEI N° 4.491, DE 2001
(Dos Srs. José Dirceu e Paulo Delgado)

Dá nova redação ao inciso V do art.
29 da Lei n° 7.501, de 27 de junho de
1986, a qual "Institui o regime jurídico
dos funcionários do Serviço Exterior e dá
outras providências".

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54) 
art. 24, 11).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso V do art. 29 da Lei nO 7.501, de

27 de junho de 1986, passa a viger com a seguinte re-
dação: '

"Art. 29 .
V - solicitar previamente, de acordo com a nor

ma regulamentar, anuência da autoridade competen-
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te para manifestar-se de público, na condição estrita
de funcionário do Serviço Exterior, sobre matéria re
lacionada com a formulação e execução da política
exterior do Brasil, ficando assegurada a livre manifes
tação em caráter pessoal."

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

A Lei n° 7.501, de 27 de junho de 1986, estabe
leceu, como um dos "deveres específicos" dos funcio
nários do Serviço Exterior, o de solicitar anuência pré
via da autoridade competente para manifestar-se pu
blicamente sobre a formulação e a execução da políti
ca externa.

Tal dispositivo tem a sua razão de ser. Com efei
to, o diplomata é um agente do Estado e, nessa condi
ção, tem responsabilidades que não são individuais e
privadas, mas públicas. Ademais, há a necessidade
de se assegurar coesão e coerência à voz do País, no
plano internacional.

Contudo, a Constituição Federal, que entrou em
vigor mais de 2 anos após a lei em questão, assegura,
em seu art. 5°, que:

"IV - é livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato;"

E ainda:

"IX - é livre a expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação, independente
mente de censura ou licença." (grifo nosso)

Assim, embora subsistam as razões de Estado
para disciplinar a manifestação pública do funcionário
do Serviço Exterior, a Carta Magna assegura a todos
os cidadãos, sem distinção de qualquer espécie, o di
reito inalienável à livre expressão. Porém, a norma em
vigor não diferencia o funcionário do cidadão.

Por conseguinte, a redação atual do inciso V da
lei n° 7.501/86, ao submeter qualquer manifestação
do diplomata sobre política externa à anuência prévia
da autoridade competente, pode ensejar confusões e
polêmicas. Foi por este motivo que a recente decisão
do Itamaraty de modificar a regulamentação do citado
inciso da lei n° 7.501/86 gerou grande discussão, no
episódio que ficou conhecido como a "mordaça dos
diplomatas".

Esclareça-se que a regulamentação, feita pela
"circular postar' n° 87/96 e alterada pela "circular tele
gráfica" n° 40.62212001, aplica-se à "manifestações

públicas em caráter pessoal", o que é excessivo e in
constitucional.

Do nosso ponto de vista, esse evidente conflito
entre a norma legal e o texto constitucional só poderia
ser resolvido a contento, caso se diferenciasse, na Lei
nO 7.501/86, a manifestação pública realizada na con
dição estrita de funcionário do Serviço Exterior, que
precisa estar convenientemente disciplinada, da
manifestação feita em caráter pessoal, que deve ser
inteiramente livre.

Pois bem, o presente projeto tem exatamente tal
finalidade. Dessa maneira, os diplomatas que quise
rem se manifestar na condição estrita e oficial de fun
cionários do Serviço Exterior terão de fazê-lo cum
prindo a lei e as normas regulamentares. Entretanto,
a livre manifestação sobre política externa feita na
condição de intelectual, acadêmico, professor ou de
simples cidadão ficaria expressamente prevista na
Lei nO 7.501/86 e em sua ulterior regulamentação, de
conformidade com o texto constitucional.

Os deveres do funcionário do Serviço Exterior
não podem se sobrepor aos direitos do cidadão.

Deve-se destacar que há muitos diplomatas que
são grandes estudiosos dos temas relativos à política
exterior e contribuem decisivamente com o debate
sobre as relações internacionais e a inserção do Bra
sil no cenário mundial. Caso persista a redação origi
nai do inciso em apreço e sua atual regulamentação
canhestra, tal contribuição poderá ficar consideravel
mente prejudicada.

Em vista do exposto, pedimos aos nobres Pares
que acolham esta importante iniciativa.

Sala das Sessões, 17 de abril de 2001. - Depu
tado José Dirceu, PTISP - Deputado Paulo Salga
do, PT/MG.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

LEI ~ 7.501, DE 27 DE JUNHO DE 1986

Institui o Regime Jurídico dos Fun
cionários do Serviço Exterior e dá outras
providências.

TíTULO I
Do Serviço Exterior

CAPíTULO 11
Direitos e Vantagens, Regime Disciplinar
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Art. 29. Além dos deveres previstos no Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da União, constituem
deveres especificos do funcionário do Serviço Exte
rior:

I - atender pronta e solicitamente ao público em
gera', em especial quando no desempenho de fun
ções de natureza consular e de assistência a brasilei
ros no exterior;

II - respeitar as leis, os usos e os costumes dos
países onde servir, observadas as práticas interna
cionais;

111- manter comportamento correto e decoroso
na vida pública e privada;

IV - dar conhecimento à autoridade superior de
qualquer fato relativo à sua vida pessoal, que possa
afetar interesse de serviço ou da repartição em que
estiver servindo; e

V - solicitar, previamente, anuência da autori
dade competente, na forma regulamentar, para ma
nifestar-se publicamente sobre matéria relacionada
com a formulação e execução da política exterior do
Brasil.

CONSTITUiÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

IV - é livre a manifestação do pensamento, sen
do vedado o anonimato;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual,
artística, cientffica e de comunicação, independente
mente de censura ou licença;

PROJETO DE LEI NO 4.492, DE 2001
(Do Sr. Jair Meneguelli)

Acresenta inciso VII ao artigo 24, da
Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997.

(À Comissão de Constituição e Justiça
ede Redação.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O artigo 24 da lei nO 9.504, de 30 de se

tembro de 1997, passa a vigorar com o acréscimo do
seguinte inciso VIII:

VIII - clubes, federações e confederações es
portivas.

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

Justificação
A lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, que

estabelece normas para as eleições, em seu artigo 24
veda, a partido e candidato, receber direta ou indireta
mente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, in
clusive por meio de publicidade de qualquer espécie,
procedente de entidade ou governo estrangeiro; órgão
da Administração Pública direta e indireta ou fundação
mantida com recursos provenientes do Poder Público;
concessionário ou permissionário de serviço público; a
entidade de direito privado que receba, na condição de
beneficiária, contribuição compulsória em virtude de
disposição legal; entidade de utilidade pública; entidade
de classe ou sindical e pessoa juridica sem fins lucrati
vos que receba recursos do exterior.

Em depoimento prestado perante a CPI destina
da a apurar a regularidade do contrato celebrado en
tre a CBF e a Nike, o presidente da entidade máter do
futebol brasileiro, Ricardo Teixeira, confirmou o repas
se de recursos no montante de R$562,5 mil para
campanhas eleitorais de candidatos de diversos par
tidos ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados.

Na oportunidade, o senhor Ricardo Teixeira
afirmou que as citadas doações foram feitas com estrita
observância da legislação pertinente, pois a partir de
uma Medida Provisória, editada em janeiro de 1998, a
CBF teria deixado de ser entidade sem fins lucrativos, o
que permitiu a (Ininteliglvel.) a campanhas eleitorais, in
formação contestada pelo Deputado Jurandil Juarez
(PMDB-AP), que também afirroou que o seu estatuto
não foi modificado e que algumas daquelas doações teri
am sido feitas fora do prazo determinado pela lei eleitoral.

Sem querer entrar no mérito dessa discussão,
entendo que os clubes, federações e confederações
esportivas - a maioria dos quais vive em situação de
penúria financeira, atrasando o pagamento de salá
rios de funcionários e atletas, além de não recolher as
contribuições previdenciárias devidas - devem dar
outra destinação aos seus recursos, que não a de fi
nanciar campanhas eleitorais.
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Por sinal, Arthur Coimbra, o Zico, tem a mesma
opinião. Sustentou ele que "o presidente da CBF não
está ali para fazer política e sim para cuidar dos pro
blemas do futebol brasileiro". E arrematou: "Quanto
dinheiro poderia Ter sido empregado na Terceira e
Quarta Divisões. Ele estaria criando mais empregos".

Ressalte-se, por oportuno, que o próprio presi
dente da CBF reconheceu que aquela entidade tem
uma deficiência crônica de caixa.

Muito há a fazer pelo esporte brasileiro em geral,
sobretudo visando à iniciação de jovens em diversas
modalidades esportivas, não só para abrir perspectivas
de um futuro profissional sobretudo às camadas mais
carentes de nossa população, corno, também para evi
tar a sua arregimentação cada vez mais crescente por
grupos criminosos, em especial narcotraficantes.

A vedação portanto contida no presente projeto
de lei, que pretende alcançar todos os esportes, e não
só o futebol, entre outros méritos, sem dúvida, tem o
de evitar o desvio de recursos que devem ter destina
ção mais adequada.

Saladas Sessões, de abril de 2001. - Deputado
Jair Meneguelli, (PT-SP).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TlVOS - CeDI

LEI N° 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

Da arrecadação e da aplicação de recursos nas
Campanhas Eleitorais

Art. 24. E vedado, a partido e candidato, receber
direta ou indiretamente doação em dinheiro ou esti
mável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade
de qualquer espécie, procedente de:

I - entidade ou governo estrangeiro;
11 - órgão da administração pública direta e indi

reta ou fundação mantida com recursos provenientes
do Poder Público;

111 - concessionário ou permissionário de servi
ço público;

IV - entidade de direito privado que receba, na
condição de beneficiária, contribuição compulsória
em virtude de disposição legal;

V - entidade de utilidade pública;
VI - entidade de classe ou sindical;
VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que re

ceba recursos do exterior.

Art. 25. O partido que descumprir as normas re
ferentes à arrecadação e aplicação de recursos fixa
das nesta Lei perderá o direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem pre
juízo de responderem os candidatos beneficiados por
abuso do poder econômico.

PROJETO DE LEI N° 4.493, DE 2001
(Da S,-a Socorro Gomes)

Estabelece a Notificação Compulsó
ria da Violência Contra a Mulher atendida
em Serviços de Urgência e Emergência e
a criação da Comissão de Monitoramento
da Violência Contra a Mulher no Ministé
rio da Saúde e nas Secretarias Estaduais
de Saúde.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam criados o procedimento de Notifi

cação Compulsória da Violência Contra a Mulher,
atendidas em serviços de urgência e emergência e a
Comissão de Monitoramento da Violência Contra a
Mulher no Ministério da Saúde e nas Secretarias
Estaduais de Saúde.

.Art. 2° Os serviços de saúde, públicos e priva
dos, que prestam atendimento de urgência e emer
gência, serão obrigados a notificar, em formulário
oficial, todos os casos atendidos e diagnosticados
de violência contra a mulher, tipificados como violên
cia física, sexual ou doméstica.

§ 1° Para efeitos desta Lei, considera-se:
I - Violência física como agressão física sofrida

fora do âmbito doméstico;

11- Violência sexual como estupro ou abuso se
xual, em âmbito doméstico ou público;

111 - Violência doméstica como agressão prati
cada por um familiar contra o outro, ou por pessoas
que habitam o mesmo teto ainda que não exista rela
ção de parentesco.

Art. 3° Os serviços de saúde devem obedecer à
classificação desta Lei para tipificar a violência contra
a mulher, desde o formulário (ficha ou prontuário) do
primeiro atendimento, conforme disposto no artigo 2°.

§ 1° No formulário do primeiro atendimento no
"Motivo de Atendimento" o item "violência" deverá per
manecer e será preenchido nos casos de violência ff-
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sica, devendo ser acrescentados nos formulários os
itens "violência sexuaf' e "violência doméstica".

§ 2° Caso no formulário de primeiro atendimento
o "Motivo de Atendimento" não seja violência e não
tendo sido feito o diagnóstico de violência, qualquer
profissional de saúde que detecte que a mulher aten
dida sofreu violência, deverá comunicar o fato ao pro
fissional responsável pela condução do caso, solicitar
a correção do "Motivo de Atendimento" no prontuário
e o preenchimento da Notificação Compulsória da Vi
olência Contra a Mulher.

Art 4° Os dados de preenchimento na Notifica
ção Compulsória da Violência Contra a Mulher são:

I - dados de identificação pessoal, como nome,
idade, cor, profissão e endereço;

11 - motivo de atendimento;
111- diagnóstico;

IV - descrição detalhada dos sintomas e das le
sões;

V - conduta, incluindo tratamento ministrado e
encaminhamentos realizados.

Parágrafo único. A Notificação Compulsória da
Violência Contra a Mulher deverá ser preenchida em
duas vias, uma ficará em um arquivo especial de vio
lência contra a mulher da instituição de saúde que
prestou o atendimento e a outra será entregue à mu
lher por ocasião da alta.

Art. 5° A disponibilização de dados do Arquivo
de Violência Contra a Mulher, de cada serviço de saú
de e o das divisões de epidemologia das secretarias
de saúde, assim como do Ministério da Saúde, deve
rão obedecer rigorosamente à confidencial idade dos
dados. Portanto só será disponibilizado para:

I - A pessoa que sofreu a violência, devida
mente identificada, mediante solicitação pessoal e
por escrito;

11 - autoridades policiais e judiciárias, mediante
solicitação oficial;

11I - pesquisadores(as) que pretendem realizar
investigações cujo Protocolo de Pesquisa esteja devi
damente autorizado por um Comitê de Ética em Pes
quisa, conforme disposto nas Normas de Ética em
Pesquisas vigentes no Brasil (Resolução n° 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde), mediante solicitação
por escrito e um documento no qual conste que sob
nenhuma hipótese serão divulgados dados que per
mitam a identificação da pessoa violentada.

Art. 6° A instituição de saúde deverá encaminhar
bimestralmente, em um prazo de até 8 (oito) dias úteis
findo o bimestre, à divisão de epidemologia de sua ju
risdição de saúde boletim contendo:

I - O número de casos atendidos de violência
contra a mulher;

11 - o tipo de violência atendida.
§ 1° As Secretarias Estaduais de Saúde deve

rão encaminhar trimestralmente ao setor competente
do Ministério da Saúde o boletim contendo:

I - O número de casos atendidos de violência
contra a mulher;

11 - o tipo de violência atendida.
§ 2° Serão excluídos dos dados nome da pes

soa atendida, o endereço ou qualquer outro dado que
possibilite sua identificação. Os demais dados da No
tificação Compulsória da Violência Contra a Mulher
deverão constar do boletim, inclusive o estado, o mu
nicípio e o bairro onde a vítima reside.

Art 7° As divisões de epidemologia das secreta
rias estaduais de saúde divulgarão semestralmente
as estatísticas relativas ao semestre anterior.

Art ao O Ministério da Saúde divulgará anual
mente estatfsticas relativas ao ano anterior.

Art 9° O não cumprimento do disposto na pre
sente Lei, pelos serviços de saúde, implica em san
ções de caráter educativo e pecuniário, conforme o
que se segue:

I - no primeiro descumprimento desta Lei, os
serviços de saúde, público e privados, receberão ad
vertência confidencial e deverão comprovar em um
prazo de até 30 (trinta) dias após a advertência a rea
lização de habilitação de seus recursos humanos em
violência de gênero e saúde;

11- no caso de reincidência ou não cumprimen
to do prazo, os serviços de saúde serão penalizados
com multa diária de R$3.000,00 (três mil reais).

Parágrafo único. O valor da multa será corrigido
anualmente pelo INPC (índice Nacional de Preços ao
Consumidor).

Art 10. Fica criada no âmbito do Ministério'da
Saúde a Comissão de Monitoramento da Violência
Contra a Mulher objetivando acompanhar a implanta
ção e implementação da presente Lei. A referida co
missão reger-se-á por regulamento interno a ser ela
borados por seus primeiros integrantes, cuja a com
posição deverá conter entre 10 (dez) e 15 (quinze)
membros, com 'mandato de 4 (quatro) ano.

Parágrafo único. A Comissão de Monitoramento
da Violência Contra a Mulher do Ministério da Saúde
deve conter, obrigatoriamente:

I - representante do Programa de Saúde da
Mulher;

11 - representante do Programa de Saúde da
Família;



Justificação

Números de pesquisa do Banco Interamerica
no de Desenvolvimento (BID) apontam que 23% das
brasileiras são sujeitas à agressões de maridos,
pais, irmãos e filhos dentro dos próprios lares. Vio
lência que muitas vezes fica abafada entre quatro
paredes. Nesse item, são comuns os casos de estu
pro doméstico.

O presente Projeto de Lei é inspirado na luta ár
dua que o movimento de mulheres vem empreenden
do há anos no combate à violência contra a mulher.
Atende a reivindicação do movimento acerca da ne
cessidade do serviço de saúde assumir também
como sua"responsabilidade a atenção à mulher em si
tuação de violência, por esta ser uma temática da Sa
úde Pública. Mesmo porque, conforme o documento
"Violência contra la mujer: carga de salud oculta" (Lori
Heise, Jacqueline Pintanguy e Adrienne Germain,
1994), "o sistema de saúde ocupa um lugar estratégi
co para identificação, acolhimento e"apoio às vítimas
de violência. Das instituições públicas, as das áreas
de saúde, são as que, provavelmente, interagirão com
todas as mulheres, obrigatoriamente em algum mo
mento das suas vidas, através da busca de recursos
para si (planejamento familiar, pré-natal, parto, etc.)
ou para seus filhos e outros familiares."

Mulheres violentadas freqüentam com assidui
dade os serviços de saúde. Em geral, apresentam
"queixas vagas" e muitas vezes os exames não apon
tam resultados alterados. O uso de um plano de ação
e protocolos específicos para este atendimento, as
sim como investimentos na capacitação de profissio
nais de saúde são fundamentais para favorecer a
confiança das mulheres e, em conseqüência, tornar
visível as dimensões reais do problema e criar condi-
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. . 111 - representante do Conselho Nacional dos Comissão é elegível para os cargos de coordenação,
Direitos da Mulher; incluindo a coordenação geral.

IV - representante do Conselho Nacional de Saú- § 2° As representações constantes nesta Lei
de; para a Comissão de Monitoramento da Violência

Contra a Mulher serão indicadas pelos respectivos
setores.

§ 3° Caberá às Secretarias Estaduais de Saú
de prover as condições sociais e materiais, incluindo
local adequado de funcionamento e recursos huma
nos, necessários ao desempenho das funções das
Comissões de Monitoramento da Violência Contra a
Mulher.

Art. 12. As instituições envolvidas terão o prazo
de 90 (noventa) dias para se adequar a essa Lei.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de sua
publicação.

V - representante da Articulação de Mulheres
Brasileiras; "

VI - representante da Rede Nacional Feminista
de Saúde e Direitos Reprodutivos;

VII - representante da União Brasileira de Mu
lheres;

VIII- até 8 (oito) especialistas/pessoas de notó
rio saber na área de violência de gênero e saúde, indi
cadas pelo Ministério da Saúde.

§ 1°A coordenação da Comissão será eleita por
seus integrantes. Qualquer membro da Comissão é
elegível para o cargo de coordenação, incluindo a co
ordenação geral.

§ 2° As representações constantes nesta Lei para
a Comissão de Monitoramento da Violência Contra a
Mulher serão indicadas pelos respectivos setores.

§ 3° Caberá ao Ministério da Saúde prover as
condições sociais e materiais, incluindo local adequa
do de funcionamento e recursos humanos, necessári
os ao desempenho das funções da Comissão de Mo
nitoramento da Violência Contra a Mulher.

Art. 11. Ficam criadas no âmbito da secretari
as estaduais de saúde as Comissões de Monitora
mento da Violência Contra a Mulher objetivando
acompanhar a implantação e implementação da
presente Lei. As referidas comissões reger-se-ão
por regulamento interno a ser elaborado por seus
primeiros integrantes, cuja a composição deverá
conter entre 10 (dez) e 20 (vinte) membros, com
mandato de 4 (quatro) anos.

Parágràfo único. As Comissões de Monitora
mento da Violência Contra a Mulher devem conter,
obrigatoriamente:

I - pelo menos um(a) representante da Divisão
de Epidemologia da Secretaria Estadual de Saúde;

\I - representante do Conselho Estadual de Saúde;
111- representante dos serviços públicos de saúde;
IV - representante dos serviços privados de

saúde;
V - representante de delegacia especializada

em crimes contra a mulher;
VI - representante da Comissão de Saúde da

Assembléia Legislativa;
VII - pelo menos quatro representantes do mo

vimento de mulheres.
§ 1° As coordenações das Comissões serão

eleitas por seus integrantes. Qualquer membro da
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

Abril de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 20 16137

ções para seu enfrentamento. No Brasil, já existem di- da nos dias 9 e 10 de outubro de 1996, no uso de suas
versas iniciativas nesse sentido. (Fonte: Dossiê Vio- competências regimentais e atribuições conferidas
lência Contra a Mulher, Rede Saúde). pela Lei n° 8.080(1), de 19 de setembro de 1990, e

Conforme a UBM (União Brasileira de Mulheres), pela Lei n° 8.142(2), de 28 de dezembro de 1990, re-
no documento "A Violência atinge a Mulher do Berço ao solve:
Túmulo", de 1970 para cá a violência contra a mulher no Aprovar as seguintes diretrizes e normas regula-
Brasil tem sido abordada na área da segurança, da jus- mentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos:
tiça, da legislação e como um problema de saúde públi- I - Preâmbulo

c~. A mobi~izaçã~ das negra~ c?nt~a ~ dis~rimin~ção ~- A presente resolução fundamenta-se nos princi-
c!al ~ de ge~e~ Incorporou a dlscnmlnaçao racial a.vlo- pais documentos internacionais que emanaram de-
lencla ~~mestl~ .e se~ual. Com a luta foram conqulsta- c1araçôes e diretrizes sobre pesquisas que envolvem
das.polltlcas publicas Important~s, a exemplo das Del~- seres humanos: o Código de Nuremberg (1947), a
gaclas da Mulheres, Ca~s-Abngo~ e Centros ~e ~IO Declaração dos Direitos do Homem (1948), a Decla-
~s M~I~eres, poré~.os citado~ ~U1pamentosainda sao ração de Helsinque (1964 e suas versões posteriores
Insufl.clentes nu~enca e q.ualitatlvamente para aten?er de 1975, 1983 e 1989), o Acordo Internacional sobre
co~dlgna~e~te.as necessidades das mulheres em situ- Direitos Civis e Políticos (ON U, 1966, aprovado pelo
açaode vlolencla. .... Congresso Nacional Brasileiro em 1992), as Propos-

É dever do Estado e da Sociedade CIvil delinear tas de Diretrizes Éticas Internacionais para Pesqui-
estratégiaspara terminar com essa violência. E ao se- sas Biomédicas Envolvendo Seres Humanos
tor de saúde cabe acolher a~ ~íti.mas, e não virar. as (CIOMS/OMS 1982 e 1993) e as Diretrizes Interna-
costas para ela, buscando minimizar sua dor e eVitar cionais para Revisão Ética de Estudos Epidemiológi-
outros agravos. cos (CIOMS, 1991). Cumpre' as disposições da

No final da década de 1990 temos observado um Constituição da República Federativa do Brasil de
grande avanço teórico com repercussões sociais e po- 1988 e da legislação brasileira correlata: Código de
Iíticas que aumenta a compreensão de que a violência Direitos do Consumidor, Código Civil e Código Penal,
doméstica, em suas várias faces, é também um pro- Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Orgânica
blema de saúde pública pela magnitude de sua inci- da Saúde n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 (dis-
dência, assim como pelos seus efeitos deletérios so- põe sobre as condições de atenção à saúde, a organi-
bre a saúde e a vida nas demais faixas etárias. zação e o funcionamento dos serviços corresponden-

Pelo exposto, não há mais dúvida, de qualquer tes), Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 (parti-
natureza, sobre a necessidade emergencial da adoção cipação da comunidade na gestão do Sistema Único
de um Plano de Ação e de Protocolos específicos na de Saúde), Decreto n° 99.438(3), de 7 de agosto de
área de saúde para este atendimento, assim como é 1990 (organização e atribuições do Conselho Nacio-
imprescindível investimentos na capacitação (habilita- nal de Saúde), Decreto n° 98.830(4), de 15 de janeiro
ção e reciclagem) de profissionais de saúde, em todos de 1990 (coleta por estrangeiros de dados e materiais
os níveis, para atender e acolher às mulheres de forma científicos no Brasil), Lei n° 8.489(5), de 18 de novem-
humanizada, primando p'elo respeito aos direitos hu- bro de 1992, e Decreto nO 879(6), de 22 de julho de
manos, e como decorrência dar visibilidade ao proble- 1993 (dispõem sobre retirada de tecidos, órgãos e ou-
ma e criar condições para enfrentá-lo. tras partes do corpo humano com fins humanitários e

Sala das Sessões, 17 de abril de 2001. - Depu- científicos), Lei n° 8.501 (7), de 30 de novembro de
tada Socorro Gomes, PCdoB - PA. 1992 (utilização de cadáver), Lei n° 8.974(8), de 5 de

janeiro de 1995 (uso das técnicas de engenharia ge
nética e liberação no meio ambiente de organismos
geneticamente modificados), Lei nO 9.279(9), de 14
de maio de 1996 (regula direitos e obrigações relati
vos à propriedade industrial), e outras.

Esta resolução incorpora, sob a ótica do indiví
duo e das coletividades, os quatro referenciais bási
cos da bioética: autonomia, não maleficência, benefi
cência e justiça, entre outros, e. visa assegurar os
direitos e deveres que dizem respeito à comunidade
científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado.
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O caráter contextual das considerações aqui de- 11.11 - Consentimento livre e esclarecido - anuên-
senvolvidas implica em revisões periódicas desta re- cia do suje~o da pesquisa elou de seu representante le-
solução, conforme necessidades nas áreas tecnoci- gal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), depen-
entífica e ética. dência, subordinação ou intimidação, após explicação

Ressalta-se, ainda, que cada área temática de completa e pormenorizada sobre a natureza da pesqui-
investigação e cada modalidade de pesquisa, além sa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, po-
de respeitar os princípios emanados deste texto, deve tenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar,
cumprir com as exigências setoriais e regulamenta- formulada em um termo de consentimento, autorizando
ções específicas. sua participação voluntária na pesquisa.

11 - Termos e Definições 11.12 - Indenização - cobertura material, em re-
A presente resolução, adota no seu âmbito as paração a dano imediato ou tardio, causado pela pes-

seguintes definições: quisa ao ser humano a ela submetida.
11.1 - Pesquisa - classe de atividades cujo obje- 11.13 - Ressarcimento - cobertura, em compen-

tivo é desenvolver ou contribuir para o conhecimento sação, exclusiva de despesas decorrentes da partici-
generalizável. O conhecimento generalizável consiste pação do sujeito na pesquisa.
em teorias, relações ou princípios ou no acúmulo de 11.14 - Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) -
informações sobre as quais estão baseados, que colegiados interdisciplinares e independentes, com
possam ser corroborados por métodos científicos munus publico, de caráter consultivo, deliberativo e
aceitos de observação e inferência. educativo, criados para defender os interesses. dos

11.2 - Pesquisa envolvendo seres humanos - sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade
pesquisa que, individual ou coletivamente, envolva o e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa
ser humano, de forma direta ou indireta, em sua totali- dentro de padrões éticos.
dade ou partes dele, incluindo o manejo de informa- 11.15 - Vulnerabilidade - refere-se a estado de
ções ou materiais. . pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou mo-

11.3 - Protocolo de Pesquisa - documento con- tivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação
templando a descrição da pesquisa em seus aspec- reduzida, sobretudo no que se refere ao consenti-
tos fundamentais, informações relativas ao sujeito da mento livre e esclarecido.
pe~qui~a, ~ qualificaç~o d.os pesquisadores e a todas 11.16 _ Incapacidade _ refere-se ao possível su-
as Instanclas resp?nsavels. . jeito da pesquisa que não tenha capacidade civil para

11.4 - PesqUisador responsavel - pessoa res- dar o seu consentimento livre e esclarecido devendo
ponsáv~1 pel~ coordenação e realizaçã? ?a pesquisa ser assistido ou representado, de acordo co~ a legis-
e ~ela Integndade e bem-estar dos sUjeitos da pes- lação brasileira vigente.

qUlsa. . . _ . . _. 111 - Aspectos Éticos da Pesquisa envolvendo
11.5 -lnstltUlçao de pesqUisa - organlzaçao, pu- Seres Humanos

blica ou privada, legitimamente constituída e habilita- .
da na qual são realizadas investigações cientificas. As pesqulsa~ ?nv?lven?o sere.s hu~anos de-

11.6 _ Promotor _ individuo ou instituição, res- vemta~ender as eXlgenclas éticas e científicas funda-

á I I - d' men ais.pons ve pe a promoçao a pesqUisa. . . . . .
11.7 _ Patrocinador - pessoa física ou jurídica 111. 1 - A etlcldade da pesquisa Implica em:

que apóia financeiramente a pesquisa. a) consentimento livre e esclarecido dos indiví-
11.8 - Risco da pesquisa - possibilidade de da- duos-alvo ~ a proteção a grupo~ vulneráveis e ~os le-

nos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, galme~te Incapazes (autonomia). Neste s~ntldo, a
social, cultural ou espiritual do ser humano, em qual- pes~ulsa envolve~do.seres huma.nos devera sempre
quer fase de uma pesquisa e dela decorrente. trata~los em su~ dignidade, respeltá-I~~ em sua auto-

11.9 - Dano associado ou decorrente da pesqui- nomla e defende-los em sua vulnerabilidade;
sa - agravo imediato ou tardio, ao individuo ou àcole- b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto
tividade, com nexo causal comprovado, direto ou indi- atuais como potenciais, individuais ou coletivos (be-
reto, decorrente do estudo científico. neficência), comprometendo-se com o máximo de be-

11.10 - Sujeito da pesquisa - é o(a) participante neflcios e o mínimo de danos e riscos;
pesquisado(a), individual ou coletivamente, de caráter c) garantia de que danos previsíveis serão evita-
voluntário, vedada qualquer forma de remuneração. dos (não maleficência);
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d) relevância social da pesquisa com vantagens nidades, inclusive em termos de auto-estima, de
significativas para os sujeitos da pesquisa e minimiza- prestigio e/ou econômico-financeiro;
ção do ônus para os sujeitos vulneráveis, o quega- j) ser desenvolvida preferencialmente em indiví-
rante a igual consideração dos interesses envolvidos, duos com autonomia plena. Indivíduos ou grupos vul-
não perdendo o sentido de sua destinação só- neráveis não devem ser sujeitos de pesquisa quando
cio-humanitária (justiça e eqüidade). a informação desejada possa ser obtida através de

111.2 - Todo procedimento de qualquer natureza sujeitos com plena autonomia, a menos que a inves-
envolvendo o ser humano, cuja aceitação não esteja tigação possa trazer benefícios diretos aos vulnerá-
ainda consagrada na literatura científica, será consi- veis. Nestes casos, o direito dos indivíduos ou grupos
derado como pesquisa e, portanto, deverá obedecer que queiram participar da pesquisa deve ser assegu-
às diretrizes da presente resolução. Os procedimen- rado, desde que seja garantida a proteção à sua vul-
tos referidos incluem entre outros, os de natureza ins- nerabilidade e incapacidade legalmente definida;
trumental, ambiental, nutricional, educacional, socio- I) respeitar sempre os valores culturais, sociais,
lógica, econômica, física, psíquica ou biológica, se- morais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e
jam eles farmacológicos, clínicos ou cirúrgicos e de fi- costumes quando as pesquisas envolverem comuni-
nalidade preventiva, 'diagnóstica ou terapêutica. dades;

111.3 - A pesquisa em qualquer área do conheci- m) garantir que as pesquisas em comunidades,
mento, ~nvolve~d? s~res humanos deverá observar sempre que possível, traduzir-se-ão em beneficios
as seguintes eXlgenclas: cujos efeitos continuem a se fazer sentir após sua

a) ser adequada aos princípios científicos que a conclusão. O projeto deve analisar as necessidades
justifiquem e com possibilidades concretas de res- de cada um dos membros da comunidade e analisar
ponder a incertezas; as diferenças presentes entre eles, explicitando como

b) estar fundamentada na experimentação pré- será assegurado o respeito às mesmas;
via realizada em laboratórios, animais ou em outros n) garantir o retorno dos benefícios obtidos atra-
fatos científicos; vés das pesquisas para as pessoas e as comunida-

c) ser realizada somente quando o conhecimen- des onde as mesmas forem realizadas. Quando, no
to que se pretende obter não possa ser obtido por ou- interesse da comunid~de, houver benefício real em
tro meio; incentivar ou estimular mudanças de costumes ou

d) prevalecer sempre as probabilidades dos be- comportamentos, o protocolo de pesquisa deve inclu-
neficios esperados sobre os riscos previsíveis; ir, sempre que possível, disposições para comunicar

e) obedecer a metodologia adequada. Se hou- tal benefício às pessoas e/ou comunidades;
ver necessidade de distribuição aleatória dos sujeitos o) comunicar às autoridades sanitárias os resul-
da pesquisa em grupos experimentais e de controle, tados da pesquisa, sempre que os mesmos puderem
assegurar que, a priori, não seja possível estabele- contribuir para a melhoria das condições de saúde da
cer as vantagens de um procedimento sobre outro coletividade, preservando, porém, a imagem e as-
através de revisão de literatura, métodos observacio- segurando que os sujeitos da pesquisa não sejam
nais ou métodos que não envolvam seres humanos; estigmatizados ou percam a auto-estima;

f) ter plenamente justificada, quando for o caso, p) assegurar aos sujeitos da pesquisa os bene-
a utilização de placebo, em termos de não maleficên- fícios resultantes do projeto, seja em termos de retor-
cia e de necessidade metodológica; no social, acesso aos procedimentos, produtos ou

g) contar com o consentimento livre e esclareci- agentes da pesquisa;
do do sujeito da pesquisa e/ou seu representante le- q) assegurar aos sujeitos da pesquisa as condi-
gal; ções de acompanhamento, tratamento ou de orienta-

h) contar com os recursos humanos e materiais ção, conforme o caso, nas pesquisas de rastreamen-
necessários que garantam o bem-estar do sujeito da to; demonstrar a preponderância de benefícios sobre
pesquisa, devendo ainda haver adequação entre a riscos e custos;
competência do pesquisador e o projeto proposto; r) assegurar a inexistência de conflito de interes-

i) prever procedimentos que assegurem a confi- ses entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa ou
dencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e patrocinador do projeto;
a não estigmatização, garantindo a não utilização das s) comprovar, nas pesquisas conduzidas do ex-
informações em prejuízo das pessoas e/ou das comu- terior ou com cooperação estrangeira, os compromis-
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sos e as vantagens, para os sujeitos das pesquisas e
para o Brasil, decorrentes de sua realização. Nestes
casos deve ser identificado o pesquisador e a institui
ção nacionais co-responsáveis pela pesquisa. O pro
tocolo deverá observar as exigências da Declaração
de Helsinque e incluir documento de aprovação, no
país de origem, entre os apresentados para avaliação
do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição brasi
leira, que exigirá o cumprimento de seus próprios re
ferenciais éticos. Os estudos patrocinados do exterior
também devem responder às necessidades de treina
mento de pessoal no Brasil, para que o País possa
desenvolver projetos similares de forma independen
te;

t) utilizar o material biológico e os dados obtidos
na pesquisa exclusivamente para a finalidade previs
ta no seu protocolo;

u) levar em conta, nas pesquisas realizadas em
mulheres em idade fértil ou em mulheres grávidas, a
avaliação de riscos e benefícios e as eventuais inter
ferências sobre a fertilidade, a gravidez, o embrião ou
o feto, o trabalho de parto, o puerpério, a lactação e o
recém-nascido;

v) considerar que as pesquisas em mulheres
grávidas devem, ser precedidas de pesquisas em mu
lheres fora do período gestacional, exceto quando a
gravidez for o objetivo fundamental da pesquisa;

x) propiciar, nos estudos multicêntricos, a parti
cipação dos pesquisadores que desenvolverão a pes
quisa na elaboração do delineamento geral do proje
to; e

z) descontinuar o estudo somente após análise
das razões da descontinuidade pelo CEP que a apro
vou.

IV - Consentimento Livre e Esclarecido

O respeito devido à dignidade humana exige
que toda pesquisa se processe após consentimento
livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos
que por si e/ou por seus representantes legais mani
festem a sua anuência à participação na pesquisa.

IV. 1 - Exige-se que o esclarecimento dos sujei
tos se faça em linguagem acessível e que inclua ne
cessariamente os seguintes aspectos:

a) a justificativa, os objetivos e os procedimen
tos que serão utilizados na pesquisa;

b) os desconfortos e riscos possíveis e os bene
fícios esperados;

c) os métodos alternativos existentes;

d) a forma de acompanhamento e assistência,
assim como seus responsáveis;

e) a garantia de esclarecimentos, antes e duran
te o curso da pesquisa, sobre a metodologia, infor

. mando a possibilidade de inclusão em grupo-controle
ou placebo;

f) a liberdade do sujeito se recusar a participar
ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da
pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao
seu cuidado;

g) a garantia do sigilo que assegure a privacida
de dos sujeitos quanto aos dados confidenciais envol
vidos na pesquisa;

h) as formas de ressarcimento das despesas
decorrentes da participação na pesquisa; e

i) as formas de indenização diante de eventuais
danos decorrentes da pesquisa.

IV.2 - O termo de consentimento livre e esclare
cido obedecerá aos seguintes requisitos:

a) ser elaborado pelo pesquisador responsável,
expressando o cumprimento de cada uma das exi
gências acima;

b) ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pes
quisa que referenda a investigação;

c) ser assinado ou identificado por impressão
dactiloscópica, por todos e cada um dos sujeitos da
pesquisa ou por seus representantes legais; e

d) ser elaborado em duas vias, sendo uma reti
da pelo sujeito da pesquisa ou por seu representante
legal'e uma arquivada pelo pesquisador.

1V.3 - Nos casos em que haja qualquer restrição
à liberdade ou ao esclarecimento necessários para o
adequado consentimento, deve-se ainda observar:

a) em pesquisas envolvendo crianças e adoles
centes, portadores de perturbação ou doença mental
e sujeitos em situação de substancial diminuição em
suas capacidades de consentimento, deverá haver
justificação clara da escolha dos sujeitos da pesqui
sa, especificada no protocolo, aprovada pelo Comitê
de Ética em Pesquisa, e cumprir as exigências do
consentimento livre e esclarecido, através dos repre
sentantes legais dos referidos sujeitos, sem suspen
são do direito de informação do indivíduo, no limite de
sua capacidade;

b) a liberdade do consentimento deverá ser par
ticularmente garantida para aqueles sujeitos que, em
bora adultos e capazes, estejam expostos a condicio
namentos específicos ou à influência de autoridade,
especialmente estudantes, militares, empregados,
presidiários, internos em centros de readaptação, ca
sas-abrigo, asilos, associações religiosas e seme
lhantes, assegurando-lhes a inteira liberdade de
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participar ou não da pesquisa, sem quaisquer repre- c) o benefício seja maior, ou no mínimo igual, a
sálias; outras alternativas já estabelecidas para a prevenção,

c) nos casos em que seja impossível registrar o o diagnóstico e o tratamento.
consentimento livre e esclarecido, tal fato deve ser de- V.2 - As pesquisas sem benefício direto ao indi-
vidamente documentado, com explicação das causas víduo, devem prever condições de serem bem supor-
da impossibilidade, e parecer do Comitê de Ética em tadas pelos sujeitos da pesquisa, considerando sua
Pesquisa; situação física, psicológica, social e educacional.

d) as pesquisas em pessoas com o diagnóstico V.3 - O pesquisador responsável é obrigado a
de morte encefálica só podem ser realizadas desde suspender a pesquisa imediatamente ao perceber al-
que estejam preenchidas as seguintes condições: gum risco ou dano à saúde do sujeito participante da

_ documento comprobatório da morte encefáli- pesquisa, conse.qüente à mesma, não previst~ no ter-
ca (atestado de óbito)' mo de consentimento. Do mesmo modo, tao logo

_ consentimento'exPlícito dos familiares e/ou do constatada a sup~rioridade de um método em estudo
. - " sobre outro, o projeto deverá ser suspenso, oferecen-

responsável legal, ou manlfestaçao previa da vontade d t d . 't b f" d Ih
d o-se a o os os sUJei os os ene ICIOS o me or re-a pessoa; .

. ..' d h glme.
- respeito total a dlgnlda e do ser umano sem V4 O C ·t· d Ét' P . d' t't'

t'l - . I - d . - oml e e Ica em esqulsa a InS I UI-mu I açao ou VIO açao o corpo' _. . . ,
• ...',. " çao devera ser Informado de todos os efeitos adver-

,. - sem onus economlco-flnancelro adicionai a fa- sos ou fatos relevantes que alterem o curso normal do
mlha; estudo.

. - sem_prejuízo para outros pacientes aguardan- V.5 - O pesquisador, o patrocinador e a institui-
do Internaçao ou tratamento; ção devem assumir a responsabilidade de dar assis-

- possibilidade de obter conhecimento científico tência integral às complicações e danos decorrentes
relevante, novo e que não possa ser obtido de outra dos riscos previstos.
maneira. V,6 - Os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer

e) em comunidades culturalmente diferenciadas, qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de con-
inclusive indígenas, deve-se contar com a anuência sentimento e resultante de sua participação, além do di-
antecipada da comunidade através dos seus próprios reito à assistência integral, têm direito à indenização.
líderes, não se dispensando, porém, esforços no senti- V.7 - Jamais poderá ser exigido do sujeito da
do de obtenção do consentimento individual; pesquisa, sob qualquer argumento, renúncia ao direi-

f) quando o mérito da pesquisa depender de al- to à indenização por dano. O formulário do consenti-
guma restrição de informações aos sujeitos, tal fato mento livre e esclarecido não deve conter nenhuma
deve ser devidamente explicitado e justificado pelo ressalva que afaste essa responsabilidade ou que im-
pesquisador e submetido ao Comitê de Ética em Pes- plique ao sujeito da pesquisa abrir mão de seus direi-
quisa. Os dados obtidos a partir dos sujeitos da pes- tos legais, incluindo o direito de procurar obter indeni-
quisa não poderão ser usados para outros fins que os zação por danos eventuais.
não-previstos no protocolo e/ou no consentimento, VI - Protocolo de Pesquisa

V - Riscos e Benefícios O protocolo a ser submetido à revisão ética so-
Considera-se que toda pesquisa envolvendo se- mente poderá ser apreciado se estiver instruído com

res humanos envolve risco. O dano eventual poderá os seguintes documentos, em português:
ser imediato ou tardio, comprometendo o indivíduo ou VI. 1 - Folha de rosto: título do projeto, nome,
a coletividade. número da carteira de identidade, CPF, telefone e en-

V.1 - Não obstante os riscos potenciais, as pes- dereço para correspondência do pesquisador respon-
quisas envolvendo seres humanos serão admissíveis sável e do patrocinador, nome e assinaturas dos diri-
quando: gentes da instituição e/ou organização.

a) oferecerem elevada possibilidade de gerar VI.2 - Descrição da pesquisa, compreendendo
conhecimento para entender, prevenir ou aliviar um os seguintes itens:
problema que afete o bem-estar dos sujeitos da pes- a) descrição dos propósitos e das hipóteses a
quisa e de outros indivíduos; serem testadas; .

b) o risco se justifique pela importância do bene- b) antecedentes científicos e dados que justifi-
fício esperado; quem a pesquisa. Se o propósito for testar um novo
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produto ou dispositivo para a saúde, de procedência d) descrever os planos para o recrutamento de
estrangeira ou não, deverá ser indicada a situação indivíduos e os procedimentos a serem seguidos. For-
atual de registro junto a agências regulatórias do país necer critérios de inclusão e exclusão;
de origem; e) apresentar o formulário ou termo de consenti-

c) descrição detalhada e ordenada do projeto mento, específico para a pesquisa, para a apreciação
de pesquisa (material e métodos, causística, resulta- do Comitê de Ética em Pesquisa, incluindo informa-
dos esperados e bibliografia); ções sobre as circunstâncias sob as quais o consenti-

d) análise crítica de riscos e benefícios' mento será obtido, quem irá tratar de obtê-lo e a natu-

) d - t t I d . rt" d ' reza da informação a ser fornecida aos sujeitos da
_ e uraçao o a a pesquisa, a pa Ir a aprova- pesquisa;

çao'
, "_ ' , , f) descrever qualquer risco, avaliando sua possi-

f) e~hcl~a~a.? das responsa~lhdades do.pesqUl- bilidade e gravidade;
sador, da InstltUlçao do promotor e do patrocinador; ) d d'd t - . ,

"_ ' . . 9 escrever as me I as para pro eçao ou mlnl-
g) exphclta~ao de crlterlos para suspender ou mização de qualquer risco eventual. Quando apropri-

encerrar a pesquisa; ado, descrever as medidas para assegurar os neces-
h) local da pesquisa: detalhar as instalações dos sários cuidados à saúde, no caso de danos aos indiví-

serviços, centros, comunidades e instituições nas duos. Descrever também os procedimentos para mo-
quais se processarão as várias etapas da pesquisa; nitoramento da coleta de dados para prover a segu-

i) demonstrativo da existência de infra-estrutura rança dos indivíduos, incluindo as medidas de prote-
necessária ao desenvolvimento da pesquisa e para ção à confidencialidade; e
atender eventuais problemas dela resultantes, com a h) apresentar previsão de ressarcimento de
concordância documentada da instituição; gastos aos sujeitos da pesquisa. A importância refe-

j) orçamento financeiro detalhado da pesquisa: rente não p~derá ser.d~ tal ~on~a.que possa inte~erir
recursos, fontes e destinação, bem como a forma e o na auto.n?mla da d_eclsao do In?IVlduo ou responsavel
valor da remuneração do pesquisador; de participar ou nao da pesquisa.

I) explicitação de acordo preexistente quanto à VI.~ - Qualifica9ão dos pesq~isadores: curri-
propriedade das informações geradas, demonstran- ~ulu~ ~Itae do pesqUisador responsavel e dos dema-
do a inexistência de qualquer cláusula restritiva'quan- IS partiCipantes. . ,
to à divulgação pública dos resultados, amenos que VI.5 - Termo .de .co.mpromlsso do .pesqulsador
se trate de caso de obtenção de patenteamento; nes- responsável : da InstltulçaO de cumprir os termos
te caso, os resultados devem se tornar públicos, tão desta resoluçao.
logo se encerre a etapa de patenteamento; VII - Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

m) declaração de que os resunados da pesquisa . Toda pesq~isa ~nvolve.nd~ seres human~s~ de-
serão tornados públicos sejam eles favoráveis ou não' e vera ser submetida a apreclaçao de um Comlte de

) d I
- b' d . - d' Ética em Pesquisa,n ec araçao so re o uso e estlnaçao o ma- , . . _ . .

terial elou dados coletados. ~11.1 - As Instltulçoes nas quais se ~eahzem
_ ' . , pesquisas envolvendo seres humanos deverao cons-

, VI.3 - Informaçoes relativas aos sUjeitos da pes- tituir um ou mais de um Comitê de Ética em Pesquisa
qUlsa: (CEP), conforme suas necessidades.

a) descrever as características da população a VI1.2 - Na impossibilidade de se constituir CEp,
estudar: tamanho, faixa etária, sexo, cor (classifica- a instituição ou o pesquisador responsável deverá
ção do IBGE), estado geral de saúde, classes e gru- submeter o projeto à apreciação do CEP de outra ins-
pos sociais, etc. Expor as razões para a utilização de tituição, preferencialmente dentre os indicados pela
grupos vulneráveis; Comissão Nacional de Ética em Pesquisa

b) descrever os métodos que afetem diretamen- (CONEP/MS).
te os sujeitos da pesquisa; VII.3- Organização -a organização e criação do

c) identificar as fontes de material de pesquisa, CEP será da competência da instituição, respeitadas
tais como espécimes, registros e dados a serem obti- as normas desta resolução, assim como o provimento
dos de seres humanos. Indicar se esse material será de condições adequadas para o seu funcionamento.
obtido especificamente para os propósitos da pesqui- VilA - Composição - o CEP deverá ser consti-
sa ou se será usado para outros fins; tuído por colegiado com número não inferior a 7 (sete)
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membros. Sua constituição deverá incluir a participa
ção de profissionais da área de saúde, das ciências
exatas, sociais e humanas, incluindo, por exemplo, ju
ristas, teólogos, sociólogos, filósofos, bioeticistas e,
pelo menos, um membro da sociedade representan
do os usuários da instituição. Poderá variar na sua
composição, dependendo das especificidades da ins
tituição e das linhas de pesquisa a serem analisadas.

VI1.5 - Terá sempre caráter multi e transdiscipli
nar, não devendo haver mais que metade de seus
membros pertencentes à mesma categoria profissio
nal, participando pessoas dos dois sexos. Poderá ain
da contar com consultores ad hoc, pessoas perten
centes ou não à instituição, com a finalidade de forne
cer subsídios técnicos.

VI1.6 - No caso de pesquisas em grupos vulne
ráveis, comunidades e coletividades, deverá ser con
vidado um representante, como membro ad hoc do
CEP, para participar da análise do projeto específico.

VII.? - Nas pesquisas em população indígena
deverá participar um consultor familiarizado com os
costumes e tradições da comunidade.

VI1.8 - Os membros do CEP deverão se isentar
de tomada de decisão, quando diretamente envolvi
dos na pesquisa em análise.

VI1.9 - Mandato e escolha dos membros - a
composição de cada CEP deverá ser definida a crité
rio da instituição, sendo pelo menos metade dos
membros com experiência em pesquisa, eleitos pelos
seus pares. A escolha da coordenação de cada Comi
tê deverá ser feita pelos membros que compõem o co
legiado, durante a primeira reunião de trabalho. Será
de três anos a duração do mandato, sendo permitida
recondução.

VII. 10 - Remuneração - os membros do CEP
não poderão ser remunerados no desempenho desta
tarefa, sendo recomendável, porém, que sejam dis
pensados nos horários de trabalho do Comitê das ou
tras obrigações nas instituições às quais prestam ser
viço, podendo receber ressarcimento de despesas
efetuadas com transporte, hospedagem e alimenta
ção.

VII.11 - Arquivo -o CEP deverá manter em ar
quivo o projeto, o protocolo e os relatórios correspon
dentes, por 5 (cinco) anos após o encerramento do
estudo.

VI1.12 - Liberdade de trabalho - os membros
dos CEP deverão ter total independência na tomada
das decisões no exercício das suas funções, manten
do sob caráter confidencial as informações recebidas.
Deste modo, não podem sofrer qualquer tipo de pres
são por parte de superiores hierárquicos ou pelos in-

teressados em determinada pesquisa, devem isen
tar-se de envolvimento financeiro e não devem estar
submetidos a conflito de interesse.

VI1.13 - Atribuições do CEP:

a) revisar todos os protocolos de pesquisa en
volvendo seres humanos, inclusive os multicêntricos,
cabendo-lhe a responsabilidade primária pelas deci
sões sobre a ética da pesquisa a ser desenvolvida na
instituição, de modo a garantir e resguardar a integri
dade e os direitos dos voluntários participantes nas
referidas pesquisas;

b) emitir parecer consubstanciado por escrito,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, identificando com
clareza o ensaio, documentos estudados e data de re
visão. A revisão de cada protocolo culminará com seu
enquadramento em uma das seguintes categorias:

- aprovado;
- com pendência: quando o Comitê considera o

protocolo como aceitável, porém identifica determina
dos problemas no protocolo, no formulário do consen
timento ou em ambos, e recomenda uma revisão es
pecífica ou solicita uma modificação ou informação
relevante, que deverá ser atendida em 60 (sessenta)
dias pelos pesquisadores;

- retirado: quando, transcorrido o prazo, o proto
colo permanece pendente;

- não aprovado; e

- aprovado e encaminhado, com o devido pare-
cer, para apreciação pela Comissão Nacional de Éti
ca em Pesquisa (CONEP/MS), nos casos previstos
no Capítulo VIII, item 4, c.

c) manter a guarda confidencial de todos os da
dos obtidos na execução de sua tarefa e arquivamen
to do protocolo completo, que ficará à disposição das
autoridades sanitárias;

d) acompanhar o desenvolvimento dos projetos
através de relatórios anuais dos pesquisadores;

e) desempenhar papel consultivo e educativo,
fomentando a reflexão em torno da ética na ciência;

f) receber dos sujeitos da pesquisa ou de qual
quer outra parte, denúncias de abusos ou notificação
sobre fatos adversos que possam alterar o curso nor
mal do estudo, decidindo pela continuidade, modifica
ção ou suspensão da pesquisa, devendo, se neces
sário, adequar o termo de consentimento. Conside
ra-se como antiética a pesquisa descontinuada sem
justificativa aceita pelo CEP que a aprovou;

g) requerer instauração de sindicância à direção
da instituição em caso de denúncias de irregularida
des de natureza ética nas pesquisas e, em havendo
comprovação, comunicar à Comissão Nacional de
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Ética em Pesquisa (CONEP/MS) e, no que couber, a volvendo seres humanos, bem como a adequação e
outras instâncias; e atualização das normas atinentes. A Conep consulta-

h) manter comunicação regular e permanente rá a sociedade sempre que julgar necessário, caben-
com a CONEP/MS. do-lhe, entre outras, as seguintes atribuições:

VI1.14 - Atuação do CEP: a) estimular a criação de CEP institucionais e de
a) a revisão ética de toda e qualquer proposta outras instâncias;

de pesquisa envolvendo seres humanos não poderá b) registrar os CEP institucionais e de outras
ser dissociada da sua análise cientffica. Pesquisa que instâncias;
não se faça acompanhar do respectivo protocolo não c) aprovar, no prazo de 60 dias, e acompanhar
deve ser analisada pelo Comitê; os protocolos de pesquisa em áreas temáticas espe-

b) cada CEP deverá elaborar suas normas de ciais tais como:
funcionamento, contendo metodologia de trabalho, a 1 - genética humana;
exemplo de: elaboração das atas; planejamento anual 2 - reprodução humana;
de suas atividades; periodicidade de reuniões; núme- 3 _ fármacos, medicamentos, vacinas e testes
ro mínimo de presentes para início das reuniões; pra- diagnósticos novos (fases 1,11 e 111) ou não registrados
zos para emissão de pareceres; critérios para solicita- no País (ainda que fase IV), ou quando a pesquisa for
ção de consultas de experts na área em que se dese- referente a seu uso com modalidades, indicações, do-
jam informações técnicas; modelo de tomada de deci- ses ou vias de administração diferentes daquelas es-
são, etc. tabelecidas, incluindo seu emprego em combinações;

VIII- Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 4 - equipamentos, insumos edispositivos para a
(CONEP/MS) saúde novos, ou não registrados no País;

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 5 _ novos procedimentos ainda não consagra-
(CONEP/MS) é uma instância colegiada, de natureza dos na literatura;
consultiva, deliberativa, normativa, educativa, inde-
pendente, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde. 6 - populações indígenas;

O Ministério da Saúde adotará as medidas ne- 7 - projetos que envolvam aspectos de biosse-
cessárias para o funcionamento pleno da Comissão e gurança;
de sua Secretaria Executiva. 8 - pesquisas coordenadas do exterior ou com

VIII. 1 _ Composição: a Conep terá composição participação estrangeira e pesquisas que envolvam
multi e transdisciplinar, com pessoas de ambos os se- remessa de material biológico para o exterior; e
xos e deverá ser composta por 13 (treze) membros tí- 9 - projetos que, a critério do CEP, devidamente
tulares e seus respectivos suplentes, sendo 5 (cinco) justificado, sejam julgados merecedores de análise
deles personalidades destacadas no campo da ética pela Conep.
na pesquisa e na saúde e 8 (oito) personalidades com d) prover normas específicas no campo da ética
destacada atuação nos campos teológico, jurídico e em pesquisa, inclusive nas áreas temáticas especia-
outros, assegurando-se que pelo menos um seja da is, bem como recomendações para aplicação das
área de gestão da saúde. Os membros serão selecio- mesmas;
nados, a partir de listas indicativas elaboradas pelas e) funcionar como instância final de recursos, a
instituições que possuem CEP registrados na partir de informações fornecidas sistematicamente,
CONEP, sendo que 7 (sete) serão escolhidos pelo em caráter ex officio ou a partir de denúncias ou de
Conselho Nacional de Saúde e 6 (seis) serão defini- solicitação de partes interessadas, devendo mani-
dos por sorteio. Poderá contar também com consulto- festar-se em um prazo não superior a 60 (sessenta)
res e membros ad hoc, assegurada a representação dias;

. dos usuários. f) rever responsabilidades, proibir ou interrom-
VII1.2 - Cada CEP poderá indicar duas persona- per pesquisas, definitiva ou temporariamente, poden-

Iidades. do requisitar protocolos para revisão ética inclusive,
VII 1.3 - O mandato dos membros da Conep será os já aprovados pelo CEP;

de quatro anos com renovação alternada a cada dois g) constituir um sistema de informação e acom-
anos, de sete ou seis de seus membros. panhamento dos aspectos éticos das pesquisas en-

VII1.4 - Atribuições da Conep - compete à volvendo seres humanos em todo o Território Nacio-
Conep o exame dos aspectos éticos da pesquisa en- nal, mantendo atualizados os bancos de dados;



Abril de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 20 16145

h) informar e assessorar o MS, o CNS e outras
instâncias do SUS, bem como do governo e da socie
dade, sobre questões éticas relativas à pesquisa em
seres humanos;

i) divulgar esta e outras normas relativas à ética
em pesquisa envolvendo seres humanos;

j) a CONEP juntamente com outros setores do
Ministério da Saúde, estabelecerá normas e critérios
para o credenciamento de Centros de Pesquisa.
Este credenciamento deverá ser proposto pelos se
tores do Ministério da Saúde, de acordo com suas
necessidades, e aprovado pelo Conselho Nacional
de Saúde; e

I) estabelecer suas próprias normas de funcio
namento.

VII1.5 - A CONEP submeterá ao CNS para sua
deliberação:

a) propostas de normas gerais a serem aplica
das às pesquisas envolvendo seres humanos, inclusi
ve modificações desta Norma;

b) plano de trabalho anual;

c) relatório anual de suas atividades, incluindo
sumário dos CEP estabelecidos e dos projetos anali
sados.

IX - Operacionalização

ILX.1 - Todo e qualquer projeto de pesquisa en
volvendo seres humanos deverá obedecer às reco
mendações desta Resolução e dos documentos en
dossados em seu preâmbulo. A responsabilidade do
pesquisador é indelegável, indeclinável e compreen
de os aspectos éticos e legais.

IX.2 - Ao pesquisador cabe:

a) apresentar o protocolo, devidamente instruí
do ao CEP, aguardando o pronunciamento deste, an
tes de iniciar a pesquisa;

b) desenvolver o projeto conforme delineado;

c) elaborar e apresentar os relatórios parciais e
final;

d) apresentar dados solicitados pelo CEp, a
qualquer momento;

e) manter em arquivo, sob sua guarda, por 5
anos, os dados da pesquisa, contendo fichas indivi
duais e todos os demais documentos recomendados
pelo CEP;

f) encaminhar os resultados para publicação,
com os devidos créditos aos pesquisadores associa
dos e ao pessoal técnico participante do projeto;

g) justificar, perante o CEP, interrupção do proje
to ou a não publicação dos resuhados.

IX.3 - O Comitê de Ética em Pesquisa institucio
nal deverá estar registrado junto à CONEP/MS.

IX.4 - Uma vez aprovado o projeto, o CEP passa
a ser co-responsável no que se refere aos aspectos
éticos da pesquisa.

IX.5 - Consideram-se autorizados para execu
ção, os projetos aprovados pelo CEp, exceto os que
se enquadrarem nas áreas temáticas especiais, os
quais, após aprovação pelo CEP institucional deverão
ser enviados à CONEP/MS, que dará o devido enca
minhamento.

IX.6 - Pesquisas com novos medicamentos, va
cinas, testes diagnósticos, equipamentos e dispositi
vos para a saúde deverão ser encaminhados do CEP
à CONEP/MS e desta, após parecer, à secretaria de
Vigilância Sanitária.

IX.7 - As agências de fomento à pesquisa e o
corpo editorial das revistas científicas deverão exigir
documentação comprobatória de aprovação do proje
to pelo CEP e/ou CONEp, quando for o caso.

IX.8 - Os CEP institucionais deverão encami
nhartrimestralmente à CONEP/MS a relação dos pro
jetos de pesquisa analisados, aprovados e con
cluídos, bem como dos projetos em andamento e,
imediatamente, aqueles suspensos.

X - Disposições Transitórias

X.1 - O Grupo Executivo de Trabalho (GET),
constituído através da Resolução CNS n° 170/95, as
sumirá as atribuições da CONEP até a sua constitui
ção, responsabilizando-se por:

a) tomar as medidas necessárias ao processo
de criação da CONEP/MS;

b) estabelecer normas para registro dos CEP
institucionais.

X.2 - O GET terá 180 dias para finalizar as suas
tarefas.

X.3 - Os CEP das instituições devem proceder,
no prazo de 90 (noventa) dias, ao levantamento e
análise, se for o caso, dos projetos de pesquisa em
seres humanos já em andamento, devendo encami
nhar à CONEP/MS, a relação dos mesmos.

X.4 - Fica revogada a Resolução n° 1, de 13 de
junho de 1988 - Adib D. Jatene, Presidente.

Homologo a Resolução CNS n° 196, de 10 de
outubro de 1996, nos termos do Decreto de Delega
ção de Competência de 12 de novembro de 1991. 
Adib D. Jatene, Ministro da Saúde.

(DO. n° 201, de 16 de outubro de 1996, págs.
21.082 a 21.085).
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PROJETO DE LEI N° 4.494, DE 2001 LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
(Do Sr. Manoel Vitório) COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI
Acrescenta artigo à Lei n° 9.049, de

18 de maio de 1995, facultando a afixa·
ção na Cédula de Identidade de carimbo
comprovando a deficiência física do por
tador.

(Apense-se ao Projeto de lei nO 1.550,
de 1996.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A lei nO 9.049, de 18 de maio de 1995,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 2°-A:

"Art. 2°-A Poderá, a pedido do titular, ser afixado
na Cédula de Identidade carimbo comprobatório de
deficiência física, desde que devidamente atestada
pela autoridade de saúde competente.

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

Justificação

A afixação de carimbo na Cédula de Identidade,
comprovando ser o portador deficiente físico, facilita
rá, sem dúvida nenhuma, a vida dos deficientes físi
cos.

Nem sempre são visíveis as deficiências de que
a pessoa é portadora.

Tal carimbo viria facilitar o acesso ao transporte,
uma vez que em muitos municípios exige-se uma car
teira de identificação, fornecida pelo Departamento
Municipal de transportes Urbanos - DMTU, pela Se
cretaria de Transportes e outros, a fim de que seja
concedida a gratuidade nos ônibus e trens urbanos.

Há de ser observado que a proposta em pauta
proclama princípios constitucionais, tais como: a) a ci
dadania e a dignidade da pessoa humana, ambas in
seridas no Artigo 1°, 11 e 111 da Constituição Federal,
respectivamente; b) enaltece um dos direitos funda
mentais da pessoa que é a segurança, estampada na
última parte do caput do artigo 5° da Constituição Fe
deral; c) garante o tratamento humano ao deficiente,
tão bem prescrito no inciso 111 do Artigo 5° da Consti
tuição Federal d) respalda o direito de ir e vir, contido
no inciso XV do mesmo Artigo da Carta Magna.

Para nossa proposta, portanto, contamos com o
apoiamento necessário dos ilustres Pares nesta
Casa.

Sala das Sessões, 17 de abril de 2001. - Depu
tado Manoel Vitório.

LEI N° 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995

Faculta o registro, os documentos
pessoais de identificação, das informa·
ções que especifica.

....................................................................................,
Art. 2° Poderão, também, ser incluídas na Cé-

dula de Identidade, a pedido do titular, informações
sucintas sobre o tipo sangüíneo, a disposição de doar
órgãos em caso de morte e condições particulares de
saúde cuja divulgação possa contribuir para preser
var a saúde ou salvar a vida do titular.

Art. 3° Dispor-se-á, na regulamentação desta
lei, sobre o modelo de Cédula de Identidade a ser
adotado, bem como sobre os dísticos admissíveis.

CONSTITUiÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988

TíTULO I
Dos Princípios Fundamentais

Art. 1° A República Federativa do Brasil, forma
da pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrá
tico de Direito e tem como fundamentos:

1- a soberania;
II - a cidadania;
111- a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre ini

ciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo,

que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.

TITULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:



IV - Ter concluído o curso de ensino
médio."

PROJETO DE LEI N° 4.496, DE 2001
(Do Sr. Dirceu Sperafico)

Altera a Lei n° 8.069, de 13 de julho
de 1990 - Estatuto da Criança e do Ado
lescente no que se refere aos conselhos
tutelares.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 3.408,
de 2000.)

Justificação

A Lei n° 8.069/90, que estabeleceu o Estatuto
da Criança e do Adolescente a par de trazer disposi
ções de cunho correcional e preventivo, estabeleceu,
também, normas de reeducação, em especial.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O artigo 132, da Lei n° 8.069, de 13 de ju

lho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 132. Em cada Município haverá, no mínimo,

um Conselho Tutelar composto de cinco membros,
escolhidos pela comunidade local para mandato de
três anos, permitida a recondução."

Art. 2° O artigo 133 da Lei n° 8.069, de 13 de ju
lho de 1990, passa a vigorar acrescido de um inciso
IV com a seguinte redação:

,'''Art. 133 .

PROJETO DE LEI N° 4.495, DE 2001
(Do Sr. Antonio Cambraia)

Concede isenção do IPI a máquinas
e equipamentos agrícolas.

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11).

O Congresso Nacional decreta:
Art 1° Ficam isentos do Imposto sobre Produtos

Industrializados - IPI, as máquinas e equipamentos
agrlcolas.

Art 2° Serão garantidas a manutenção e a utili
zação dos créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, relativos a matérias-primas,
materiais para embalagens, e produtos intermediá
rios utilizados no processo de industrialização dos
bens abrangidos por este artigo.

Art 3° Para o cumprimento da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, será enviado, pelo poder Executivo,
ao Congresso Nacional, Projeto de Lei totalizando o
montante da renuncia fiscal gerados por esta Lei, e,
conseqüentemente, discriminando as despesas a se
rem automaticamente anuladas.

Art. 4° Os incentivos fiscais estabelecidos por
esta Lei, não poderão ser utilizados de forma cumula
tiva com outros, salvo quando previstos expressa
mente em Lei.

Art 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art 6° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Pretendemos, com a apresentação do presente
Projeto de Lei, a diminuição de custos no processo de
cultivo brasileiro, gerando, como conseqüência, a re
dução de preços na oferta destes produtos junto ao
consumidor final, bem como tornando mais competiti
vo, nosso produto agrlcola no mercado externo.

O Brasil, ressente-se de uma polltica agrlcola
mais eficaz, que explore efetivamente toda a poten-
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111- ninguém será submetido a tortura nem a tra- cialidade de nosso solo, que produz, grandes quanti-
tamento desumano ou degradante; dades de alimentos, ficando porém, bastante abaixo
.................................................................................... dos Indices de produtividade verificados em palses

XV - é livre a locomoção no território nacional com pollticas agrlcolas mais efetivas.
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos ter- O problema da baixa produtividade agrlcola no
mos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com Brasil, não tem causa na fertilidade de nosso solo,
seus bens; mas sim em práticas primitivas de exploração do
.. mesmo, gerada basicamente pela ausência de má

quinas e equipamentos capazes de potencializar a
produtividade.

Propomos portanto, por meio deste Projeto de
Lei, viabilizar a aquisição de máquinas e equipamen
tos que resultarão na elevação da geração e oferta de
produtos agrlcolas, com conseqüências inclusive no
custo do alimento para o consumidor final, explorando
o potencial brasileiro no que se refere à produção
agrlcola.

Sala das Sessões, 17 de abril de 2001. - Depu
tado Antonio Cambraia.



PROJETO DE LEI N° 4.497, DE 2001
(Da SI"" Rita Camata)

Dispõe sobre os termos e limites do
exercício do direito de greve pelos servi
dores públicos.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação - art. 24, li).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O direito de greve será exercido pelos

servidores públicos nos termos e limites estabeleci
dos por esta lei, competindo-lhes decidir sobre a
oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que
devam por meio dele defender.

Art. 2° Para os fins desta lei considera-se:
I - Órgão ou entidade pública: órgão da adminis

tração direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municf
pios, e suas respectivas autarquias e fundações pú
blicas;

li - Servidor: pessoa legalmente investida em
cargo público;

111- Administração: a autoridade ou as autorida
des responsáveis pelos órgãos ou entidades públicas
cujos serviços estejam paralisados ou prejudicados
em conseqüência de greve dos seus servidores;

IV - greve: suspensão coletiva, temporária e pa
cífica, total ou parcial, da prestação de serviços públi
cos subordinados à Administração;

Art. 3° Caberá à entidade sindical dos servido
res convocar, na forma de seus estatutos, assembléia
geral para deliberar sobre as reivindicações da cate
goria e deliberar sobre as reivindicações da categoria
e sobre a deflagração da greve.

§ 1° O estatuto da entidade sindical deverá pre
ver as formalidades para convocação da assembléia

LIVRO 11
Parte Especial

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI'

LEI N°a.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente, e dá outras providên
cias.

TíTULO V
Do Conselho Tutelar

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 132. Em cada Município haverá, no mínimo,
um Conselho Tutelar composto de cinco membros,
escolhidos pela comunidade local para mandato de
três anos, permitida uma recondução.

•Artigo com redação determinada pela Lei nO
8.242, de 12 de outubro de 1991.
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Coerente com esse redicionamento é sempre Art. 133. Para a candidatura a membro do Con-
adequado que as pessoas que tratem com os jovens, selho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:
tenham um embasamento de conhecimento e cultura I - reconhecida idoneidade moral; .
que se aproxime, em tese, do ideal de conhecimento 11- idade superior a 21 (vinte e um) anos;
e_ expe.riência .necessários ~ara quem vai tr~tar com 111- residir no município.
tao ~ellcada clientela. A qualidade na ~r~staçao deste Art. 134. lei Municipal disporá sobre local, dia e
serviço é fundamental para que o objetivo de reedu- horário de funcionamento do Conselho Tutelar inclu-
cação do jovem e adolescente aconteça de forma cor- sive quanto a eventual remuneração de seus' mem-
reta sem distorções. bros.

Exigir-se a c?~c1Usão do ensino médio do~ Parágrafo único. Constará da lei Orçamentária
membros que pa~lclpam do ~on~elho Tutelar se~a Municipal previsão dos recursos necessários ao fun-
por certo uma medida que contribUIrá para a melhoria cionamento do Conselho Tutelar.
do nível de discernimento desses membros, ocasio-
nando melhoria nas tomadas de decisões nos atos de
suas competências.

Além disso, pretende-se que seja permitida a
reeleição dos membros do Conselho Tutelar, medida
saudável e oportuna, pois além de possibilitar que os
membros do Conselho que já adquiriram experiência
pelo exercício sejam reconduzidos, representa tam
bém afirmação de princípios democráticos ao se per
mitir que a comunidade escolha as pessoas que de
vam desempenhar tão importante atribuição no trata
mento com os jovens.

Sala das Sessões, 17 de abril de 2001. - Depu
tado Dilceu Sperafico.
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geral e o quorum específico exigido para deliberação exoneração, ou. sendo cargo efetivo. se a pedido do
quanto à greve. servidor;

§ 2° Se inexistir entidade sindical representativa 111- nomeação de novos servidores para exercí-
dos servidores públicos. assembléia geral convocada cio de cargo efetivo. mesmo que temporariamente;
com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antece- IV - contratação por tempo determinado previs-
dência, desde que conte com a presença de pelo me- ta no art. 37, IX, da Constituição Federal;
nos 50% (cinquenta porcento) dos integrantes da ca-
tegoria, poderá deliberar sobre a greve por maioria V - contratação de terceiros para a execução de
absoluta dos presentes, devendo, obrigatoriamente, serviços prestados usualmente por servidor.
caso a greve seja aprovada, constituir comissão de § 1° As vedações dos incisos IV e V não se apli-
negociação. cam aos casos previstos no § 2° do art. ao.

§ 3° A entidade sindical ou a comissão de nego- § 2° A não observância do disposto neste artigo
ciação a que se refere o § 2°, representará os interes- implicará na nulidade do ato respectivo e a responsa-
ses dos servidores em greve nas negociações com a bilização da autoridade que o praticou ou determinou.
Administração e caso seja necessário, na Justiça. Art. 7° São considerados serviços ou atividades

Art. 4° É obrigatória a comunicação da deflagra- essenciais, além daqueles especificados na lei de
ção da greve e das reivindicações dos servidores à que trata o § 1° do art. 9° da Constituição Federal:
Administração, por parte da entidade sindical ou da I - a representação diplomática do País no exte-
comissão de negociação a que se refere o § 2° do rior e a recepção a representantes de governos es-
art. 3°, com antecedência mínima de 72 (setenta e trangeiros ou de organismos internacionais, em visita
duas) horas antes do inicio da greve. oficial ao País;

Art. 5° São assegurados aos servidores em gre- 11_ o exercício de qualquer espécie de poder de
ve, sem prejuízo de outros direitos: polícia;

1- a livre divulgação do movimento grevista en- 111 _ os serviços de carceragem e vigilância de
tre os servidores; presos e de segurança dos estabelecimentos do sis-

li - a persuasão, o convencimento e o alicia- tema penitenciário;
mento dos servidores visando sua adesão à greve,
mediante o emprego de meios pacíficos; IV - os serviços de educação e saúde;

111 - a arrecadação de fundos para o movimento V - os serviços de tributação, orçamento e fi-
grevista; nanças públicas;

IV - a prestação de esclarecimentos à popula- VI- os serviços do Poder Judiciário diretamente
ção sobre os motivos e objetivos da greve. vinculados ao exercício de suas funções legiferante e

§ 1° Sob nenhuma hipótese a greve poderá ser- de fiscalização e controle.
vir de justificativa ou atenuante para quaisquer ações Art. ao Durante a greve em órgãos públicos que
de servidores ou da Administração, que constituam tenham atividades consideradas essenciais, os servi-
violação, ameaça ou constrangimento ao exercício dores, sob a coordenação de sua entidade sindical ou
dos direitos e garantias individuais. de comissão de negociação a que se refere o § 2° do

§ 2° É vedado à Administração, sob pena de cri- art. 3° ficam obrigados a garantir a prestação dos ser-
me de responsabilidade, punir ou ameaçar punir ser- viços indispensáveis ao atendimento das necessida-
vidor que esteja exercendo o legítimo direito de greve des inadiáveis de interesse público.
ou, por qualquer forma constranger servidor a compa- § 1° São necessidades inadiáveis de interesse
recer ao trabalho, bem como procurar frustrar o exer- público aquelas que, se não atendidas, coloquem em
cício dos direitos previstos neste artigo. risco iminente à segurança do Estado, a sobrevivên-

Art. 6° Durante o período de greve serão veda- cia, a educação, a saúde ou a segurança da popula-
dos, nos órgãos ou entidades públicas cujas ativida- ção, o exercício dos direitos e garantias fundamentais
des estejam interrompidas ou prejudicadas, os atos e a preservação do patrimônio público.
de: § 2° No caso da inobservância do disposto nes-

I - demissão de servidor, exceto nos casos pre- te artigo pelos servidores, fica a Administração autori-
vistos nos arts. 11 e12; zada a:

11 - exoneração de servidor, exceto em se tra- I - a contratação de pessoal por tempo determi-
tando de cargos em comissão de livre provimento e nado, prevista no art. 37, IX. da Constituição Federal;
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11- a contratação de serviços de terceiros para a
execução de serviços prestados usualmente por ser
vidor, admitida a dispensa de licitação;

§ 3° Os contratos previstos no § 2° restrin
gir-se-ão à efetiva prestação dos serviços a que se
refere o caput e serão rescindidos em prazo não su
perior a 30 (trinta) dias após o encerramento da gre
ve.

Art. 9° Os dias de greve serão contados como de
efetivo exercício para todos os efeitos, inclusive remu
neratórios, desde que, após o encerramento da gre
ve, sejam repostas as horas não trabalhadas, de
acordo com cronograma estabelecido conjuntamente
pela Administração e entidade sindical ou comissão
de negociação a que se refere o § 2° do art. 3°.

Art. 10. Constitui abuso do direito de greve:

I - a paralisação que não atenda as formalida
des para convocação da assembléia geral dos servi
dores e o quorum específico para deliberação;

1/ - a paralisação de serviços sem a devida co
municação à Administração, com a antecedência mí
nima prevista no art. 4°;

111- a recusa à prestação dos serviços indispen
sáveis ao atendimento das necessidades de interes
se público previstas no art. 8°.

IV - a manutenção da greve após celebração de
acordo ou decisão judicial sobre as reivindicações
que a tenham motivado.

Art. 11. O abuso do direito de greve, devidamen
te apurado em processo administrativo, assegurada
ao acusado ampla defesa, acarretará as penalidades
de:

I - suspensão de até 90 (noventa) dias, que po
derá, a critério da Administração, ser convertida em
multa, na base de 30% do vencimento total, ficando o
servidor neste caso, obrigado a permanecer no traba
lho;

11 - demissão, em caso de reincidência.

Parágrafo único. A penalidade de suspensão
terá seu registro cancelado, sem qualquer efeito re
troativo, decorridos 3 (três) anos de efetivo exercício,
se o servidor, durante esse período, não incorrer em
nova infração disciplinar.

Art. 12. A responsabilidade pelos atos pratica
dos, ilícitos, ou crimes cometidos durante a greve
será apurada, no que couber, nas esferas administra
tiva, civil e penal.

§ 1° As sanções administrativas, civis e penais
poderão cumular-se, sendo independentes entre si.

§ 2° A responsabilidade administrativa do servi
dor será afastada no caso de absolvição criminal que
negue a existência do fato ou sua autoria.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A presente proposição está sendo reapresenta
da em substituição ao Projeto de Lei Complementar
n° 29, de 1995, que teve sua tramitação encerrada,
tendo em vista que a Emenda Constitucional n° 19, de
1998, eliminou a exigência de lei complementar para
regulamentar a matéria - direito de greve do servidor
público -, e com isso o processo legislativo exigido
passa a ser de outra natureza, qual seja, Projeto de
Lei Ordinária. .

No que pese entendermos a necessidade de
adequação da proposição, já que o tipo de norma jurí
dica constitui formalidade essencial no processo le
gislativo, não se tratando apenas de uma questão de
quorum, cabe ressaltar que, infelizmente, a morosi
dade com que as proposições dos parlamentares tra
mitam na Casa, em detrimento por exemplo, das pro
posições de autoria do Executivo, vêm causando uma
série de prejuízos aos parlamentares, como por
exemplo, a perda de oportunidade por atropelos da le
gislação.

De qualquer forma, continua de fundamental im
portância regulamentar o exercício do direito de greve
dos servidores públicos, previsto na Constituição Fe
deral, em seu art. 37, VII.

Sua inexistência tem dado margem a atitudes
unilaterais por parte dos servidores e da Administra
ção, exarcebando os conflitos trabalhistas entre as
panes e causando danos à população que depende
dos serviços públicos.

A inexistência de norma jurídica que regulamen
te a matéria faz com que os servidores interpretem o
exercício do direito de greve sem quaisquer limites, e
por algumas vezes, sem resguardar os interesses da
população, que em última instância, é seu patrão ime
diato.

Por outro lado, a Administração Pública, deduz,
da inexistência da lei, a própria negação do direito
constitucional de greve, por mais justos que sejam
seus motivos.

O adiamento do disciplinamento legal do direito
de greve dos servidores públicos resulta de omissão
tanto do Poder Executivo, quanto do Legislativo. A lei
em tela não se destina exclusivamente aos servido
res da União, caso em que estaria. sujeita à iniciativa
privativa do Presidente da República, trata-se de lei



SEÇÃO I
Disposições Gerais

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

CAPíTULO VII
Da Administração Pública

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Art. 9° E assegurado o direito de greve, compe
tindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade
de exercê-lo e sobre os intéresses que devam por
meio dele defender.

§ 1° A lei definirá os serviços ou atividades es
senciais e disporá sobre o atendimento das necessi
dades inadiáveis da comunidade.

§ 2° Os abusos cometidos sujeitam os respon
sáveis às penas da lei.

Art. 37. A Administração Pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
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com aplicação nacional, e não apenas federal, regula- cial. Assegura ainda, ao servidor que for suspenso
dora de direitos dos servidores públicos de todas as por abuso do direito de greve, a garantia de ter sua
esferas de Governo (União, Estados, Distrito Federal, punição cancelada, decorridos três anos sem cometi-
e Municípios). E legítima, portanto a iniciativa parla- mento de nova infração disciplinar.
mentar sobre a matéria. Esses são os pontos principais da proposição,

A falta de um diploma legal, obrigou o Poder que esperamos, seja aprovada pelos ilustres colegas.
Executivo a baixar um Decreto (n° 1.480/95), que dis- Sala das Sessões, 17 de abril de 2001. - Depu-
põe sobre os procedimentos a serem adotados em tada Rita Camata.
casos de paralisação dos serviços públicos federais,
enquanto não se regulamenta o disposto no art. 37,
VII, da Constituição Federal. Esse decreto determina
que as faltas de correntes de greve não serão objeto
de abono, compensação ou cômputo para fins de
contagem de tempo de serviço e prevê entre outras
punições, a imediata exoneração ou dispensa dos
servidores ocupantes de cargo em comissão ou fun
ções gratificadas.

O projeto de lei que ora reapresentamos tem por
base, quando pertinentes, os dispositivos da lei n°
7.783, de 28-6-1989, que dispõe sobre "o exercício do
direito de greve, define as atividades essenciais, re
gula o atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, e dá outras providências". Entretanto,
sendo esta norma legal aplicável apenas aos traba
lhadores sujeitos ao regime regido pela CLT, regula
mentando o direito de greve a eles reconhecido tam
bém por força do art. 9° da Constituição, existem mui
tos aspectos próprios do serviço público que exigem a
redação de dispositivos específicos.

A proposição que submetemos à apreciação
dos nobres Pares define o direito de greve dos servi
dores públicos; obriga, quando da deflagração da gre
ve, a comunicação da data do seu início pelo menos
com 72 horas de antecedência; determina os direitos
dos servidores em greve; veda à Administração Públi
ca qualquer ameaça de punir o exercício do legítimo
direito de greve; pune os servidores que abusarem do
direito de greve com suspensão e demissão; veda de
missão de servidores enquanto durar o período de
greve; permite à Administração contratar serviços de
terceiros, por tempo determinado, enquanto durar a
paralisação dos servidores.

Por fim determina também que os dias de greve
serão contados como de efetivo exercício, inclusive
remuneratório, desde que, encerrada a greve, as ho
ras não trabalhadas sejam repostas de acordo com
cronograma estabelecido conjuntamente pela Admi
nistração e pelos servidores; define os abusos ao di
reito de greve, incluindo a recusa à prestação de ser
viços indispensáveis ao atendimento das necessida
des inadiáveis do interesse público e a manutenção
da greve após celebração de acordo ou decisão judi-



"Art. 27 ..
§ 2° O subsídio dos Deputados Esta

duais será fixado por lei de iniciativa da
Assembléia Legislativa, na razão de, no má
ximo, setenta e cinco por cento daquele es
tabelecido, em espécie, para os Deputados
Federais, observado o que dispõem os arts.
39, § 4°, 57, § 7°, 150, li, 153, 111, e 153, §
2°, I.

"Art. 28 .

V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e
dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciati
va da Câmara Municipal, observado o que dispõem
()s arts. 37, XI, 39 § 4°, 150, 11, 153, 111, e 153, § 2°, I;

VI - subsídio dos Vereadores fixado por lei de
iniciativa da Câmara Municipal, na razão de, no máxi
mo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido,
em espécie, para os Deputados Estaduais, observa
do o que dispõem os arts. 39, § 4°,57, § r, 150,11,
153,111, e 153, § 2°, I;

§ 1° Perderá o mandato o Governador que as
sumir outro cargo ou função na administração públi
ca direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude
de concurso público e observado o disposto no art.
38, I, IV e V.

§ 2° Os subsídios do Governador, do Vi-,
ce-Governador e dos Secretários de Estado serão fi
xados por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa,
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4°,
150, 11, 153, 111, e 153, § 2°, L"

"Art. 29 .

XXII- executar os serviços de polícia marítima,
aeroportuária e de fronteiras;
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*Artigo, caput com redação dada pela Emenda .
Constitucional n° 19, de 4-6-1998. Art. 2° O § 2° do art. 27 e os incisos V e VI do
..................... art. 29 da Constituição Federal passam a vigorar com

VII - o direito de greve será exercido nos termos a seguinte redação, inserindo-se § 2° no art. 28 e re-
e nos limites definidos em lei específica; numerando-se para § 1°o atual parágrafo único:

*Inciso VII com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 4-6-1998.

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 19

Modifica o Regime e Dispõe sobre
Princípios e Normas da Administração
Pública, Servidores e Agentes Políticos,
Controle de Despesas e Finanças Públi
cas e Custeio de Atividades a Cargo do
Distrito Federal, e dá outras providên
cias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam esta emenda ao texto
constitucional:

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

"Art. 21. Compete à União:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;

XIV - organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia
Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Fe
deral, bem como prestar assistência financeira ao
Distrito Federal para a execução de serviços públicos,
por meio de fundo próprio;

"Art. 22. Compete privativamente à União legis
lar sobre:

XXVII - normas gerais de licitação e contrata
ção, em todas as modalidades, para as administra
ções públicas diretas, autárquicas e fundacionais da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obede
cido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas
públicas e sociedades de economia mista, nos ter
mos do art. 173, § 1°, 111;

Art. 3° O caput, os incisos 1,11, V, VII, X, XI, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII e XIX e o § 3° do art. 37 da Consti
tuição Federal passam a vigorar com a seguinte reda
ção, acrescendo-se ao artigo os §§ 7° a 9°:

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

I - os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisi-
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tos estabelecidos em lei, assim como aos estrangei- dade de horários, observado em qualquer caso o dis-
ros, na forma da lei; posto no inciso XI:

11 - a investidura em cargo ou emprego público a) a de dois cargos de professor;
depende de aprovação prévia em concurso público b) a de um cargo de professor com outro, técni-

.de provas ou de provas e títulos, de acordo com a na- co ou científico;
tu reza e a complexidade do cargo ou emprego, na for- c) a de dois cargos privativos de médico.
ma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para XVII - a proibição de acumular estende-se a
cargo em comissão declarado em lei de livre no- empregos e funções e abrange autarquias, funda-
meação e exoneração; ções, empresas públicas, sociedades de economia
.................................................................................... mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas,

V - as funções de confiança, exercidas exclusiva- direta ou indiretamente, pelo Poder Público;
mente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os .
cargos em comissão, a serem preenchidos por servido- XIX - somente por lei específica poderá ser cria-
res de carreira nos casos, condições e percentuais mí- da autarquia e autorizada a instituição de empresa
nimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribui- pública, de sociedade de economia mista e de funda-
ções de direção, chefia e assessoramento; ção, cabendo à lei complementar, neste último caso,
.. definir as áreas de sua atuação;

VII - o direito de greve será exercido nos termos
e nos limites definidos em lei específica;

X - a remuneração dos servidores públicos e o
subsidio de que trata o § 4° do art. 39 somente pode
rão ser fixados ou alterados por lei específica, obser
vada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices;

XI - a remuneração e o subsidio dos ocupantes
de cargos, funções e empregos públicos da adminis
tração direta, autárquica e fundacional, dos membros
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza,
não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;

XIII- é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público;

XIV - os acréscimos pecumários percebidos por
servidor público não serão computados nem acumula
dos para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupan
tes de cargos e empregos públicos são irredutíveis,
ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste arti
go e nos arts. 39, § 4°,150, li, 153, 111, e 153, § 2°, I;

XVI - é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibili-

§ 3° A lei disciplinará as formas de participação
do usuário na administração pública direta e indireta,
regulando especialmente:

I - as reclamações relativas à prestação dos ser
viços públicos em geral, asseguradas a manutenção de
serviços de atendimento ao usuário e a avaliação perió
dica, externa e interna, da qualidade dos serviços;

11 - o acesso dos usuários a registros admi
nistrativos e a informações sobre atos de governo,
observado o disposto no artigo 5°, X e XXXIII;

111- a disciplina da representação contra o exer
cício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou fun
ção na administração pública.

§ 7° A lei disporá sobre os requisitos e as restri
ções ao ocupante de cargo ou emprego da adminis
tração direta e indireta que possibilite o acesso a in
formações privilegiadas.

§ ao A autonomia gerencial, orçamentária e fi
nanceira dos órgãos e entidades da administração di
reta e indireta poderá ser ampliada mediante contra-

o to, a ser firmado entre seus administradores e o Poder
Público, que tenha por objeto a fixação de metas de
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei
dispor sobre:

I - o prazo de duração do contrato;
11 - os controles e critérios de avaliação de de

sempenho, direitos, obrigações e responsabilidade
dos dirigentes;

111 - a remuneração do pessoal.
§ 9° O disposto no inciso XI aplica-se às empre

sas públicas e às sociedades de economia mista, e
suas subsidiárias, que receberem recursos da União,



XV - fixação do subsídio dos Ministros do Su
premo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta
dos Presidentes da República, da Câmara dos Depu-

§ 4° Como condição para a aquisição da estabi
lidade, é obrigatória a avaliação especial de desem
penho por comissão instituída para essa finalidade."

Art. 7° O art. 48 da Constituição Federal passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso XV:

"Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, es
pecialmente sobre:

1- em virtude de sentença judicial transitada em
julgado;

11 - mediante processo administrativo em que
lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação perió
dica de desempenho, na forma de lei complementar,
assegurada ampla defesa.

§ 2° Invalidada por sentença judicial a demissão
do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual
ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo
de origem, sem direito a indenização, aproveitado em
outro cargo ou posto em disponibilidade com remune
ração proporcional ao tempo de serviço.

§ 3° Extinto o cargo ou declarada a sua desne
cessidade, o servidor estável ficará em disponibilida
de, com remuneração proporcional ao tempo de ser
viço, até seu adequado aproveitamento em outro car
go.
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dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios § 7° Lei da União, dos Estados, do Distrito
para pagamento de despesas de pessoal ou de cus- Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de
teio em geral." recursos orçamentários provenientes da economia

Art. 4° O caput do art. 38 da Constituição com despesas correntes em cada órgão, autarquia e
Federal passa a vigorar com a seguinte redação: fundação, para aplicação no desenvolvimento de pro-

"Art. 38. Ao servidor público da administração di- gramas de qualidade e produtividade, treinamento e
reta, autárquica e fundacional, no exercício de man- desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e
dato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: racionalização do serviço público, inclusive sob a for-
.................................................................................... ma de adicional ou prêmio de produtividade.

Art. 5° O art. 39 da Constituição Federal passa a § 8° A remuneração dos servidores públicos or-
vigorar com a seguinte redação: ganizados em carreira poderá ser fixada nos termos

do § 4° 11

"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios instituirão conselho Art. 6° O art. 41 da Constituição Federal passa a
de política de administração e remuneração vigorar com a seguinte redação:
de pessoal, integrado por servidores de- "Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo
signados pelos respectivos Poderes. exercício os servidores nomeados para cargo de pro-

§ 10 A fixação dos padrões de vencimento e dos vimento efetivo em virtude de concurso público.
demais componentes do sistema remuneratório § 1° O servidor público estável só perderá o car-
observará: go:

1- a natureza, o grau de responsabilidade e a
complexidade dos cargos componentes de cada car
reira;

11 - os requisitos para a investidura;
111- as peculiaridades dos cargos.
§ 2° A União, os Estados e o Distrito Federal

manterão escolas de governo para a formação e o
aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituin
do-se a participação nos cursos um dos requisitos
para a promoção na carreira, facultada, para isso, a
celebração de convênios ou contratos entre os entes
.federados.

§ 3° Aplica-se aos servidores ocupantes de car
go público o disposto no art. ]O IV, VII, VIII, IX, XII, XIII,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a
lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo o exigir.

§ 4° Membro de Poder, o detentor de mandato
eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Esta
duais e Municipais serão remunerados exclusivamen
te por subsídio fixado em parcela única, vedado o
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,
prêmio, verba de representação ou outra espécie re
muneratória, obedecido, em qualquer caso, o dispos
to no art. 37, X e XI.

§ 5° Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a
maior e a menor remuneração dos servidores públicos,
obedecido, em qualquercaso, o disposto no art. 37, XI.

§ 6° Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciá
rio publicarão anualmente os valores do subsídio e da
remuneração dos cargos e empregos públicos.
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tados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Fe- parcela indenizatória em valor superior ao do subsi-
deral, observado o que dispõem os arts. 39, § 4°,150, dio mensaL"
11, 153, 111, e 153, § 2°, I;" Art. 12. O parágrafo único do art. 70 da Constitui-

Art. 8° Os incisos VII e VIII do art. 49 da Consti- ção Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
tuição Federal passam a vigorar com a seguinte reda- "Art. 70 .
ção: .

"Art. 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional:

VII - fixar idêntico subsidio para os Deputados
Federais e os Senadores, observado o que dispõem
os arts. 37, XI, 39, § 4° 150,11,153,111, e 153, § 2°, I;

VIII- fixar os subsídios do Presidente e do Vi
ce-Presidente da República e dos Ministros de Esta
do, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4°,
150,11,153,111, e 153, § 2°, I;

Art. 9° O inciso IV do art. 51 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos
Deputados:

IV - dispor sobre sua organização,
funcionamento, polícia, criação, transforma
ção ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus serviços, e a iniciativa de
lei para fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias; .

Art. 10. O inciso XIII do art. 52 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado
Federal:

XIII - Dispor sobre sua organização, funciona
mento, polícia, criação, transformação ou extinção
dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e
a iniciativa de lei para fixação da respectiva remune
ração, observados os parâmetros estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias;

Art. 11. O § ]O do art. 57 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 57 .

§ 7° Na sessão legislativa extraordinária, o Con
gresso Nacional somente deliberará sobre a matéria
para a qual foi convocado, vedado o pagamento de

Parárafo único. Prestará contas qualquer pes
soa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos ou pelos quais a União res
ponda, ou que, em nome desta, assuma obrigações
de natureza pecuniária."

Art. 13. O inciso V do art. 93, o inciso 111 do art. 95
e a alínea b do inciso 11 do art. 96 da Constituição
Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 93 .

V - o subsídio dos Ministros dos Tribu
nais Superiores corresponderá a noventa e
cinco porcento do subsídio mensal fixado
para os Ministros do Supremo Tribunal
Federal e os subsídios dos demais magis
trados serão fixados em lei e escalonados,
em nível federal e estadual, conforme as
respectivas categorias da estrutura judiciária
nacional, não podendo a diferença entre
uma e outra ser superior a dez porcento ou
inferior a cinco porcento, nem exceder a no
venta e cinco porcento do subsídio mensal
dos Ministros dos Tribunais Superiores,
obedecido, em qualquer caso, o disposto
nos arts. 37, XI, e 39, § 4°;

"Art. 95. Os juizes gozam das seguintes ga
rantias:

111 - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o
disposto nos arts. 37, X e XI, 39 § 4° 150, 11,153,111, e
153, § 2°, I.

"Art. 96. Compete privativamente:

11 - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder
Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo
169:

b) a criação e a extinção de cargos e a remune
ração dos seus serviços auxiliares e dos juizos que
lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsí
dio de seus membros e dos juizes, inclusive dos tribu-



16156 Scxta-ti:ira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2001

nais inferiores, onde houver, ressalvado o disposto no Art. 18. O artigo 135 da Constituição Federal
art. 48, XV; passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 14. O § 20 do art. 127 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 127 .

§ 2° Ao Ministério Público é assegurada autonomia
funcional e administrativa, podendo, observado o dispos
to no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e ex
tinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os
por concurso público de provas ou de provas e títulos, a
política remuneratória e os planos de carreira; a lei dispo
rá sobre sua organização e funcionamento.

11.

Art. 15. A alínea c do inciso I do § 5° do art. 128
da Constituição Federal passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 128 .

§ 5° Leis complementares da União e dos Esta
dos, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procu
radores-Gerais, estabelecerão a organização, as atri
buições e o estatuto de cada Ministério Público, ob
servadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias:

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma
do artigo 39, § 4°, e ressalvado o disposto nos arts.
37, X e XI, 150, 11, 153, 111, 153, § 2°, I;

Art. 16. A Seção 11 do Capítulo IV do Título IV da
Constituição Federal passa a denominar-se "Da
Advocacia Pública".

Art. 17. O art. 132 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do
Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o
ingresso dependerá de concurso público de provas e
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados
do Brasil em todas as suas fases, exercerão a repre
sentação judicial e a consultoria jurídica das respecti
vas unidades federadas.

Parágrafo único. Aos procuradores re
feridos neste artigo é assegurada estabilida
de após três anos de efetivo exercício, me
diante avaliação de desempenho perante os
órgãos próprios, após relatório circunstanci
ado das corregedorias."

"Art. 135. Os servidores integrantes
das carreiras disciplinadas nas Seções 11 e
111 deste Capítulo serão remunerados na for-
ma do art. 39, § 4°." .

Art. 19. O § 10 e seu inciso 111 e os §§ 2° e 3° do
art. 144 da Constituição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação, inserindo-se o § 9°;

"Art. 144 .

§ 1° A polícia federal, instituída por lei como ór
gão permanente, organizado e mantido pela União e
estruturado em carreira, destina-se a:

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

§ 2° A polícia rodoviaria federal, órgão perma
nente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulha
mento ostensivo das rodovias federais.

§ 3° A polícia ferroviária federal, órgão perma
nente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulha
mento ostensivo das ferrovias federais.

§ 9° A remuneração dos servidores policiais in
tegrantes dos órgãos relacionados neste artigo será
fixada na forma do § 40 do art. 39."

Art. 20. O caput do art. 167 da Constituição Fe
deral passa a vigorar acrescido de inciso X, com a se
guinte redação:

"Art. 167. São vedados:

X - a transferência voluntária de recur
sos ea concessão de empréstimos, inclusive
por antecipação de receita, pelos Governos
Federal e Estaduais e suas instituições finan
ceiras, para pagamento de despesas com
pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 21. O art. 169 da Constituição Federal pas
sa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 169. A despesa com pessoal ativo
e inativo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios não poderá exceder
os limites estabelecidos em lei complementar.



"Art. 241. A União, os Estados, o Dis
trito Federal e os Municípios disciplinarão
por meio de lei os consórcios públicos e os
convênios de cooperação entre os entes fe
derados, autorizando a gestão associada de
serviços públicos, bem como a transferência
total ou parcial de encargos, serviços, pes
soal e bens essenciais à continuidade dos
serviços transferidos."

Art. 25. Até a instituição do fundo a que se refere
o inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal,
compete à União manter os atuais compromissos fi
nanceiros com a prestação de serviços públicos do
Distrito Federal.

Art. 26. No prazo de dois anos da promulgação
desta Emenda, as entidades da administração indire
ta terão seus estatutos revistos quanto à respectiva
natureza jurídica, tendo em conta a finalidade e as
competências efetivamente executadas.
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§ 1°A concessão de qualquer vantagem ou au- suas subsidiárias que explorem atividade econômica
mento de remuneração, a criação de cargos, empre- de produção ou comercialização de bens ou de pres-
gos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, tação de serviços, dispondo sobre:
bem como a admissão ou contratação de pessoal, a I - sua função social e formas de fiscalização
qualquer trtulo, pelos órgãos e entidades da adminis- pelo Estado e pela sociedade;
tração dire~a ou indireta, inc~us.ive fundaçõe~s institu~- 11_ a sujeição ao regime jurídico próprio das em-
das e mantidas pelo poder publico, só poderao ser fel- presas privadas, inclusive quanto aos direitos e obri-
tas: gações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;

I - se houver prévia dotação orçamentária sufi- 111 _ licitação e contratação de obras, serviços,
ciente para atender às projeções de despesa de pes- compras e alienações, observados os princípios da
soai e aos acréscimos dela decorrentes; administração pública,

11- se houver autorização específica na lei de di- IV _ a constituição eo funcionamento dos con-
retrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas pú-
blicas e as sociedades de economia mista. selhos de administração e fiscal, com a participação

de acionistas minoritários;
§ 2° Decorrido o prazo estabelecido na lei com-

plementar referida neste artigo para a adaptação aos V - os mandatos, a avaliação de desempenho e
parâmetros ali previstos, serão imediatamente sus- a responsabilidade dos administradores.
pensos todos os repasses de verbas federais ou es- .
taduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni- Art. 23. O inciso V do art. 206 da Constituição
cípios que não observarem os referidos limites. Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 3° Para o cumprimento dos limites estabeleci- "Art. 206. O ensino será ministrado com base
dos com base neste artigo, durante o prazo fixado na nos seguintes princípios:
lei complementar referida no caput, a União, os Esta- ..
dos, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as V - valorização dos profissionais do ensino, ga-
seguintes providências: rantidos, na forma da lei, planos de carreira para o

I - redução em pelo menos vinte porcento das magistério público, com piso salarial profissional e in-
despesas com cargos em comissão e funções de gresso exclusivamente por concurso público de pro-
confiança; vas e títulos;

11 - exoneração dos servidores não estáveis. .. .
§ 4° Se as medidas adotadas com base no pará- Art. 24. O art. 241 da Constituição Federal passa

grafo anterior não forem suficientes para assegurar o a vigorar com a seguinte redação:
cumprimento da determinação da lei complementar
referida neste artigo, o servidor estável poderá perder
o cargo, desde que ato normativo motivado de cada
um dos Poderes especifique a atividade funcional, o
órgão ou unidade administrativa objeto da redução de
pessoal.

§ 5° O servidor que perder o cargo na forma do
parágrafo anterior fará jus a indenização correspon
dente a um mês de remuneração por ano de serviço.

§ 6° O cargo objeto da redução prevista nos pará
grafos anteriores será considerado extinto, vedada a
criação de cargo, emprego ou função com atribuições
iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos.

§ 7° Lei federal disporá sobre as normas gerais a
serem obedecidas na efetivação do disposto no § 4°."

Art. 22. O § 10 do art. 173 da Constituição
Federal pàssa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 173 .
§ 10 A lei estabelecerá o estatuto jurídico da em

presa pública, da sociedade de economia mista e de
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Dispõe sobre o exercício do direito
de greve, define as atividades essenciais,
regula o atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade, e dá outras
providências.

Art. 1° É assegurado o direito de greve, compe
tindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade
de exercê-lo e sobre os interesses que devam por
meio dele defender.

Parágrafoúnico. O direito de greve será exercido
na forma estabelecida nesta lei.

Art. 2° Para os fins desta lei, considera-se legíti
mo exercício do direito de greve a suspensão coletiva,
temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação
pessoal de serviços a empregador.
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Art. 27. O Congresso Nacional, dentro de cento ções de seu cargo efetivo, desenvolva atividades ex-
e vinte dias da promulgação desta Emenda, elabora- clusivas de estado.
rá lei de defesa do usuário de serviços públicos. Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de

Art. 28. É assegurado o prazo de dois anos de desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá me-
efetivo exercício para aquisição da estabilidade aos diante processo administrativo em que lhe sejam as-
atuais servidores em estágio probatório, semprejuízo segurados o contraditório e a ampla defesa."
da avaliação a que se refere o § 4° do art. 41 da Cons- Art. 33. Consideram-se servidores não estáveis,
tituição Federal. para os fins do art. 169, § 3°, 11, da Constituição Federal

Art. 29. Os subsídios, vencimentos, remunera- aqueles admitidos na administração direta, autárquica
ção, proventos da aposentadoria e pensões e quais- e fundacional sem concurso público de provas ou de
quer outras espécies remuneratórias adequar-se-ão, provas e títulos após o dia 5 de outubro de 1983.
a partir da promulgação desta Emenda, aos limites Art. 34. Esta Emenda Constitucional entra em
decorrentes da Constituição Federal, não se admitin- vigor na data de sua promulgação.
do a percepção de excesso a qualquer título. Brasília, 4 de junho de 1998. -

Art. 30. O projeto de lei complementar a que se MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
refere o art. 163 da Constituição Federal será apre-
sentado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional
no prazo máximo de cento e oitenta dias da promulga
ção desta Emenda.

Art. 31. Os servidores públicos federais da admi
nistração direta e indireta, os servidores municipais e
os integrantes da carreira policial militar dos
ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima, que
comprovadamente encontravam-se no exercício re
gular de suas funções prestando serviços àqueles
ex-Territórios na data em que foram transformados
em Estados; os policiais militares que tenham sido
admitidos por força de lei federal, custeados pela
União; e, ainda, os servidores civis nesses Estados
com vinculo funcional já reconhecido pela União,
constituirão quadro em extinção da administração fe
deral, assegurados os direitos e vantagens inerentes
aos seus servidores, vedado o pagamento, a qual
quer título, de diferenças remuneratórias.

§ 1° Os servidores da carreira policial militar
continuarão prestando serviços aos respectivos Esta
dos, na condição de cedidos, submetidos às disposi
ções legais e regulamentares a que estão sujeitas as
corporações das respectivas Polícias Militares,
observadas as atribuições de função compatíveis
com seu grau hierárquico.

§ 2° Os servidores civis continuarão prestando
serviços aos respectivos Estados, na condição de ce
didos, até seu aproveitamento em órgão da adminis
tração federal.

Art. 32. A Constituição Federal passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:

"Art. 247. As leis previstas no inciso 111 do § 1° do
art. 41 e no § 7° do art. 169 estabelecerão critérios e
garantias especiais para a perda do cargo pelo servi
dor público estável que, em decorrência das atribui-



§ 3° Para os efeitos de aplicação desta lei, inclu
em-se entre as ações de controle, manifestações co
letivas:

I - desocupação de áreas e edifícios, públicos
ou privados;

11 - desobstrução de vias públicas;

111- cumprimento de mandados de reintegração
de posse contra mais de dez ocupantes;

IV - restabelecimento da ordem em presídios,
casas de detenção e de custódia, carceragens e esta
belecimentos de detenção de menores infratores;

V - quaisquer outros casos em que se presuma
a possibilidade de resistência coletiva.

Art. 2° O registro a que se refere o artigo anterior
é classificado como produção antecipada de provas,
devendo, para tanto, as fitas e filmes serem preserva
dos contra danos, perda e adulterações.

Parágrafo único. Os infratores das disposições
desta lei sujeitam-se às sanções administrativas
constantes de sua regulamentação e às sanções pe
nais previstas pela legislação penal comum.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará o dis
posto nesta lei no prazo de noventa dias a contar da
data de sua publicação.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Dispõe sobre os procedimentos a·
serem adotados em casos de paralisa
ções dos serviços públicos federais, en
quanto não regulado o disposto no art.
37, inciso VII, da Constituição.

Art. 1° Até que seja editada a Lei Complementar a
que alude o art. 37, inciso VII, da Constituição, as fattas
decorrentes de participação de servidor público federal,
regido pela Lei noa.112, de 11 de dezembro de 1990,
em movimento de paralisação de serviços públicos não
poderão, em nenhuma hipótese, ser objeto de:

l-abono;
11 - compensação; ou
111- cômputo, para fins de contagem de tempo

de serviço ou de qualquer vantagem que o tenha por
base.

§ 1° Para os fins de aplicação do disposto neste
artigo, a chefia imediata do servidor transmitirá ao ór
gão de pessoal respectivo a relação dos servidores
cujas faltas se enquadrem na hipótese nele prevista,
discriminando, dentre os relacionados, os ocupantes
de cargos em comissão e os que percebam função
gratificada. .

§ 2° A inobservância do disposto no parágrafo
precedente implicará na exoneração ou dispensa do
titular da chefia imediata, sem prejuízo do ressarci
mento ao Tesouro Nacional dos valores por este des
pendidos em razão do ato comissivo ou omissivo,
apurado em processo administrativo regular.

Art. 2° Serão imediatamente exonerados ou dis
pensados os ocupantes de cargos em comissão ou
de funções gratificadas constantes da relação a que
alude o artigo precedente.
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DECRETO NO 1.480, DE 3 DE MAIO DE 1995 § 1° Para os efeitos de aplicação desta lei, en-
tende-se como registro de imagens o realizado em fil
mes ou meios magnéticos, com cenas em movimen
to, em planos gerais que permitam a identificação dos
presentes e gravadas por operador regularmente ha
bilitado para esta atividade.

§ 2° É responsável pelo cumprimento do dispos
to neste artigo a autoridade policial que definir a mis
são e designar os agentes que dela se desincumbi
rão.

PROJETO DE LEI N° 4.498, DE 2001
(Do Sr. Padre Roque)

Dispõe sobre o registro das ações
dos órgãos policiais no controle de mani
festações coletivas.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam os órgãos policiais chamados a atuar

no controle de manifestações coletivas obrigados a fa
zer o registro das imagens das ações executadas por
quaisquer destacamentos da respectiva instituição.

Justificação

Nesses anos mais recentes, tornaram-se fre
qüentes os casos em que a ação policial contra mani
festações coletivas resulta em abusos de parte a par
te, não raras vezes com mortes e lesões graves a
lamentar.

No decurso dessas ações, tem sido freqüente tam
bém a participação de órgãos da mídia eletrônica e até
de simples amadores, que registram os acontecimentos
em filmes ou fitas de vídeo. Em tais situações, as investi
gações policiais e os processos judiciais decorrentes fa
zem uso dessas gravações para análise pericial e ulterior
definição da verdade dos fatos.



Justificação

A Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, no
seu art. 99 e parágrafos legou tal sorte de incertezas
de graves prejuízos para os titulares de direitos auto
rais de execução pública musical, como para os usuá
rios, sejam eles clubes, organismos de radiodifusão,
hotéis, casas de diversão e estabelecimentos que
mantêm ambientes sonorizados.

Em síntese, direta ou indiretamente, toda a po
pulação estaria contribuindo para com os titulares da
queles direitos.

A Câmara dos Deputados, em 1995, concluiu
Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o
Ecad e que concluiu por inúmeros indiciamentos e
pela extinção do Ecad.

O relatório dos Auditores Independentes Tre
visan que examinou o Balanço do Ecad de 1999, é
absolutamente alarmante. Concluiu que "No exercício
findo em 31 de dezembro de 1999, a entidade apurou
superávit de R$1.997 mil, reduzindo seu déficit acumu
lado para R$12.980 mil, apresentando insuficiência
de capital circulante de R$18.291 mil. Em razão disso,

Acrescenta artigo à Lei n° 9.610, de
19 de fevereiro de 1998, que "altera, atua
liza e consolida a legislação sobre direi
tos autorais e dá outras providências".

(Apense-se ao Projeto de Lei n°
1.557/99)

PROJETO DE LEI N° 4.499, DE 2001
(Da S,.a Iara Bernardi)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 9.610, de 9 de fevereiro de 1998,

que "altera, atualiza e consolida a legislação sobre di
reitos autorais de dá outras providências", passa a vi
gorar acrescida do seguinte artigo:

"Art. 99-A. O escritório central de que
trata o caput do artigo anterior, observadas
as garantias dos incisos XVII, XVIII e XX do
artigo 5° da Constituição Federal, constitu
ir-se-á na forma de sociedade civil sem fins
lucrativos, pelas associações referidas no
art. 98 e sediadas no país, que dele queiram
participar, e que incluam nos seus objetivos
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Acontecimentos como os de Carajás, no Pará, estatutários a defesa de direitós autorias de
da Novacap, em Brasília, da Favela Naval e das rebe- execução pública.
Iiões da Febem e dos presídios, em São Paulo, bem § 10 A organização e administração do
demonstraram o valor do registro das imagens dos fa- escritório central de competência privativa
tos na elucidação de responsabilidades criminais. de todas as associações que o integram,

Entendemos que os resultados positivos dessas dar-se-á mediante deliberações dos órgãos
iniciativas não devem ficar restritas ao mero acaso da internos constituídos por representantes de
presença da mídia ou de amadores, mas devem de- suas sócias, em categoria única, gozando
correr de medidas institucionais que determinem o re- todas do direito a voto unitário.
gistro dos acontecimentos sempre que haja·presun- § 2° O escritório central deve atender à
ção de resistência coletiva à atividade policial. qualificação de Organização da Sociedade

Esta precaução, que pode constituir-se em pro- Civil de Interess~. Público (OSCI.P) e pre-
dução antecipada de provas, contribui para que se as- en~her os requIsitos estabeleCidos pela
socie objetividade a um processo de apuração crimi- Lei n° 9:790, de 23 de março de 1999.
nal arcaico e ineficiente como se reconhece ser o vi- § 3° Na consecução dos objetivos cul-
gente no País. Objetividade e meios de prova oportu- turais e de lazer amparados pelo Poderes
namente colocados à disposição dos institutos de cri- Públicos da União, Estados, Distrito Federal
minalística são recursos ponderáveis contra a inércia e Municfpios, a participação destes na pro-
institucional e as chicanas jurídicas que sabemos teção de direitos autorais de execução pú-
pugnarem em benefício da impunidade e em prejuízo blica de obras e fonogramas musicais pode-
da sociedade. rá se verificar por meio de termos de parce-

Na certeza de que nossa iniciativa se constitui ria_que abra~jam programas_ e pl~nos. de
em aperfeiçoamento oportuno e conveniente para o a~ao de apoIo na arrecadaçao e flscahz~-
ordenamento jurídico federal, esperamos poder con- çao:., especialmente na ár~a .das tele~omu~l-
tar com o valioso apoio dos nobres Pares em favor de caçoes, da .s~gurança p~bllc~, de !'c~ncla-
sua aprovação nesta Casa mento de atividades de dlversoes publicas e

S I d S - 17'd b '1 d 2001 D de proteção a interesses difusos.a a as essoes, e a ri e . - epu-
tado Padre Roque. Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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LEI N° 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999

TiTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

XX - ninguém poderá ser compelido a asso
ciar-se ou a permanecer associado;

Dispõe sobre a qualificação de pes
soas jurídicas de direito privado, sem
fins lucrativos, como organizações da
sociedade civil de interesse público, ins
titui e disciplina o termo de parceria, e dá
outras providências.

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

CAPiTULO I
Da qualificação como Organização da Sociedade

Civil de Interesse Público

XVII - é plena a liberdade de associação para
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII- a criação de associações e, na forma da
lei, a de cooperativas independem de autorização,
sendo vedada a interferência estatal em seu funcio
namento;

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Art. 1° Podem qualificar-se como Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público as pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde
que os respectivos objetivos sociais e normas estatu
tárias atendam aos requisitos instituídos por esta lei.

caso não sejam adotadas medidas saneadoras, que LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
tornem a entidade rentável, mediante redimensiona- COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
mento da sua estrutura e dos negócios, haverá com- LEGISLATIVOS - CeDI
prometimento crescente do seu equilíbrio econômi
co-financeiro, inclusive quanto à sua continuidade".

É ausência de recursos disponíveis no montan
te de R$12 milhões e 980 mil reais, corresponde a di
nheiro líquido que o Ecad deveria ter repassado, na
condição de mandatário, para os titulares de direitos
autorais em nome dos quais efetuou as cobranças de
valores pagos pelos usuários.

A alegação de que há muito dinheiro para ser
arrecadado é inaceitável, pois, as quantias cujo pa
gamento pende de decisões judiciais não perten
cem ao Ecad que despendeu dinheiro pertencente
aos titulares de direitos autorais, mas sim a estes.
Do que o procurador do Ecad vier a receber lhe es
tará reservada quantia para cobrir as despesas de
tais cobranças.

Como agravante de tal situação tem-se que em
outros países, como nos Estados Unidos, onde fun
cionam, concomitantemente, em regime de livre
concorrência, três sociedades arrecadadoras, são
manifestadas reações que não dignificam o conceito
do Brasil na área de proteção de direitos sobre a pro
priedade intelectual, na qual se situam os direitos de
execução, além dos direitos sobre programas de
computador e da indústria fonográfica, tão pirateada
em detrimento das obras internacionalmente prote
gidas.

A lei n° 9.790, de 1999, que criou as "Organiza
ções da sociedade Civil de Interesse, Público" apre
senta os requisitos que, com certeza, se exigidos
para o novo escritório central de arrecadação, referido
no art. 99 e no parágrafo primeiro deste, virão ensejar
a efetiva e prática aplicação dos princípios da legali
dade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eco
nomicidade e de eficiência que deve existir nessa ati
vidade de gerenciar direitos de propriedade intelectual
de outrem, como procurador ou gestor de negócios,
estabelecendo preços, formas de partilhar do arreca
dado e retendo quantias sob a alegação de, na hora de
distribuir, desconhecer a quem pertence o dinheiro.

A lei deve ser clara e não como criação destina
da a confundir. E é por esta razão, que a proposição.
que ora apresentamos, opta pela clareza que deve
decorrer das leis de maneira a proporcionar fácil en
tendimento por todos, tornando desnecessárias mi
lhares e milhares de ações judiciais que atravancam o
Poder Judiciário.

Sala das Sessões, 17 de abril de 2001. - Depu
tada Iara Bernardi, PT/SP.
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§ 1° Para os efeitos desta lei, considera-se sem
fins lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que
não distribui, entre os seus sócios ou associados,
conselheiros, diretores, empregados ou doadores,
eventuais excedentes operacionais, brutos ou IIqui
dos, dividendos, bonificações, participações ou par
celas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercí
cio de suas atividades, e que os aplica integralmente
na consecução do respectivo objetivo social.

§ 2° A outorga da qualificação prevista neste ar
tigo é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos
instituídos por esta lei.

Art. 2° Não são passíveis de qualificação como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Públi
co, ainda que se dediquem de qualquer forma às ativi
dades descritas no art. 3° desta lei:

1- as sociedades comerciais;
11 - os sindicatos, as associações de classe ou

de representação de categoria profissional;
111- as instituições religiosas ou voltadas para a

disseminação de credos, cultos, práticas e visões de
vocionais e confessionais;

IV - as organizações partidárias e assemelha
das, inclusive suas fundações;

V - as entidades de benefício mútuo destinadas
a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito
de associados ou sócios;

VI - as entidades e empresas que comerciali
zam planos de saúde e assemelhados;

VII - as instituições hospitalares privadas não
gratuitas e suas mantenedoras;

VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino
formal não gratuito e suas mantenedoras;

IX - as organizações sociais;
X - as cooperativas;
XI - as fundações públicas;
XII- as fundações, sociedades civis ou associa

ções de direito privado criadas por órgão público ou
por fundações públicas;

XIII - as organizações creditícias que tenham
quaisquer tipo de vinculação com o sistema financei
ro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição
Federal.

LEI N° 9.610, DE 19 DE FEVE'REIRO DE 1998

Altera, atualiza e consolida a Legis
lação sobre Direitos Autorais e dá outras
providências.

TíTULO VI
Das Associações de Titulares de Direitos de Au

tor e dos que lhes são conexos.

Art. 98. Com o ato de filiação, as associações
tornam-se mandatárias de seus associados para a
prática de todos os atos necessários à defesa judicial
ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como
para sua cobrança.

Parágrafo único. Os titulares de direitos autorais
poderão praticar, pessoalmente, os atos referidos
neste artigo, mediante comunicação prévia à associa
ção a que estiverem filiados.

Art. 99. As associações manterão um único es
critório central para a arrecadação e distribuição, em
comum, dos direitos relativos à execução pública das
obras musicais e Iítero-musicais e de fonogramas, in
clusive por meio da radiodifusão e transmissão por
qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovi
suais.

§ 1° O escritório central organizado na forma
prevista neste artigo não terá finalidade de lucro e
será dirigido e administrado pelas associações que o
integrem.

§ 3° O recolhimento de quaisquer valores pelo es
critório central somente se fará por depósito bancário.

§ 4° O escritório central poderá manter fiscais,
aos quais é vedado receber do empresário numerário
a qualquer título.

§ 5° A inobservância da norma do parágrafo an
terior tornará o faltoso inabilitado à função de fiscal,
sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

Art. 100. O sindicato ou associação profissional
que congregue não menos de um terço dos filiados de
uma associação autoral poderá, uma vez por ano,
após notificação, com oito dias de antecedência, fis
calizar, por intermédio de auditor, a exatidão das con
tas prestadas a seus representados.

PROJETO DE LEI N° 4.500, DE 2001
(Do Senado Federal)

PLS NO 104/95

Altera dispositivos da Lei n° 7.210,
de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução
Penal, sobre o exame criminológico e
progressão do regime de execução das
penas privativas de liberdade e dá outras
providências.



Abril de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 20 16163

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

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 112 da lei n° 7.210, de 11 de julho

de 1984 - lei de Execução Penal, passa a vigorar
com as seguinte redação, numerando-se o parágrafo
único como § 1°:

"Art. 112 "
"§ 1o_A. No cumprimento de pena su

perior a 8 (oito) anos, a progressão só pode~

rá ocorrer depois que o preso tiver cumprido
ao menos dois quintos da pena, ou três
quintos, se reincidente." (AC)*

"§ 1° A decisão será motivada e prece
dida de parecer da Comissão Técnica de
Classificação e do exame criminológico,
quando necessário."

"§ 2° Quando constatada a impossibili
dade material de realização do exame crimi
nológico, por falta de pessoal técnico espe
cífico no estabelecimento penal, poderá o
juiz decidir, ouvindo ou não outros profissio
nais." (AC)

Art. 2° O art. 131 da lei n° 7.210, de 1984 
lei de Execução Penal, passa a vigorar acrescido
do seguinte parágrafo único.

"Art. 131 "
"Parágrafo único. Constatada a impos

sibilidade material de realização do neces
sário exame criminológico, por falta de pes
soal técnico específico no estabelecimento
penal, poderá o juiz decidir, ouvindo ou não
outros profissionais." (AC)

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 17 de abril de 2001. - Senador
Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal.

• AC = Acréscimo.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1998

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
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 único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Institui a Lei de Execução Penal.

TíTULO V
Da Execução das Penas em Espécie

CAPíTULO I
Das Penas Privativas de Liberdade

SEÇÃO 11
Dos Regimes

Art. 112. A pena privativa de liberdade será execu
tada em forma progressiva, com a transferência para re
gime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quan
do o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena do
regime anterior e seu mérito indicar a progressão.

Parágrafo único. Adecisão será motivada e pre
cedida de parecer da Comissão Técnica de Classifi
cação e do exame criminológico, quando necessário.

Art. 113. O ingresso do condenado em regime
aberto supõe a aceitação de seu programa e das con
dições impostas pelo juiz.

SEÇÃO V
Do Livramento Condicional

Art. 131. O livramento condicional poderá ser
concedido pelo juiz da execução, presentes os requi
sitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código
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ção;

Penal, ouvidos o Ministério Público e o Conselho Pe
nitenciário.

Art. 132. Deferido o pedido, o juiz especificará as
condições a que fica subordinado o livramento.

§ 10 Serão sempre impostas ao liberado condi
cionai as obrigações seguintes:

a) obter ocupação Ifcita, dentro de prazo razoá
vel se for apto para o trabalho;

b) comunicar periodicamente ao juiz sua ocupa-

09/03/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Situação: AGENDADO PARA ORDEM DO DIA
Agendado para a sessão deliberativa ordinária de 28.03.2001. (20 d)

08/02/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
A matéria, volta a ter sua tramitaçllo autônoma. em virtude da aprovaçAo
da Mensagem nO 87/200, que solicitava 11 retirada do Projeto de LeI da
Câmara nO 10/96, com o qual tramitava em conjunto, que foi
encaminhado à SSEXP para devida comunicação à CAmara dos Deputadas
e do Senhor Presi<lente da República. ÀSGM.

Publicação em 09/02/2001 no DSF páginas: 492 • 493 ( V.er diário)

07/02/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: INCLUIOO EM ORDEM 00 OIA DA SESSÃO DEUBERATtVA
Incluído em Drdem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
08/02/2001. Votação, em turno único, da MSF nO 87/2001, de retirada do
PLC nO la, de 1996, com o qual tramita em conjunto.

02/02/2001 SGM - SECRETARlA GERAL DA MESA
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Aguardando inclusão em Ordem do Dia, a MSF nO 87/2001, solicitando a
retirada do PLC nO 10/96, com o qual tramita em conjunto.

02/02/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
A Presidência comunica ao Plenário o recebimento da Mensagem nO
87/2001 (nO 126, de 2001, na origem), solicitando a retirada do PLC
10/96, com a qual tramita em conjunto. A mensagem será incluída em
Ordem do Dia oportunamente. ÀSGM.

01/02/2001 SGM· SECRETARIA GERAL DA MESA
Encaminhado ao Plenâno para leitura da MSF nO 87/2001, do Presidente
da República, de retirada do PlC nO lO, de 1996, que tramita em
conjunto.

31/01/2001 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Á SGM, a pedido.

31/01/2001 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Matéria constante da pauta da 4a Sessão legislativa Extraordinária da
51a Legislatura (de 29 deJaneiro a 14 de Feveiro de 2001).

06/06/2000 CO - Comissào de Constituiç30. Justiça e Cidadania
Recebido o relatório do Senador Bernardo Cabral, com voto pela rejeição
do PLC 10/96 e pela desapensação do PLS 104/95, por este diferir em
quase sua integralidade da primeira matéria. Matéria pronta para a Pauta
na Comissão.

14/03/2000 CO • Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATaRIA
Redistribuído ao Senador Bernardo Cabral para relatar.

01/03/1999 SACP - SERViÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
ENCAMINHADO A CO.

25/0211999 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
ENCAMINHADO AO SACP, COM DESTINO A CO, JUNTAMENTE COM O PlC
000101996, QUE TRAMITA EM CONJUNTO, EM RAZÃO OA
INAPUCABILlDADE DOS ARTS. 332 E 333 DO RISF.

12/02/1999 CO • Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
ENCAMINHADO AO SACP (ARTS. 332 E 333 DO RISF).

17/04/1998 CO • COMISSÃO CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA
ENCAMINHADO AO 5EN JOSE IGNAOO FERREIRA, PARA CONHECIMENTO
DAS INFORMAÇÕES ENCAMINHAOAS PELO MINISTERlO DA JUSTIÇA.

Encerrada! discussão, em Conjunto, do Projeto e da Emenda nO l-CO
(Substitutivo), sem debates. É lido e aprovado o Requerimento nO
144/2001, subscrito pelo Sr. Jeferson péres , solicitando destaque para
votação em separado do art. 3° da Emenda nO l-CO (Substitutivo), para
adequação ao art. 9° da Lei Comp/ementarr nO 95, de 1998. Aprovad! a
Emenda nO 1-CCJ (Substitutivo), ressalvado o destaque requerido, fica
prejudicado o projeto. Rejeitado o art. 30 da Emenda nO l-CO
(Substitutivo), destacado, será suprimido do texto do Substitutivo
aprovado. À CDlR para redação do venclClo, para o tumo suplementar.
Leitura do Parecer nO 97/2001-CDIR (Relator Senador Edison Lobão),
oferecendo a redação do vencido, para o turno suplementar. À
Publicação. À SGM.

Publicação em 29/03/2001 no OSF p<iginas: 4346 - 4348 ( Ver diário)
Publicação em 29/03/2001 no DSF páginas: 4350 - 4351 ( Ver diário)

26/03/2001 SSCLSF - SU8SEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO .
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATlVA
Incluído em Ordem do Dia da sess30 deliberativa ordinária de 28.3.2001.
Discussão, em turno único.

s; PtS OOIU4j19~S

Oaca; 05/lM/2OO1
lOUf: ATA·PL.EN • SUBSECRnAAJA Di: ATA, PLfNAJUO
SIIUot!O: APROVADA
Te.to: o 5 tJ.bstlhJljvo ~ dado como definlllllaruentl' "OOfido, I'WJ$ te:rTra 40 art. 2804 dg Aog. lotcrno. A
CJmalll dO'i DejMltaQos. ASSEXP.

CCJ Ben'lardO c.brill

"".."'__110._.10....""""""'"

Sf PlS 00104/1995
06/04/2001 SSf"P - SUBSECRETARIA DE EXPfQIf.NTE
ÀSGM par. colher assln5tLltas. flcsta daQ,

06/04/2001 SSEXp· SUtlSECRETA/UA OE EKPEOlENTE
Rcubldo neste' órgao.k 11:00 M.

06/04/2001 SSClS' • SUBSfC. COOROENAçAO I EGISLATIV' 00
SOlADO
Proc.ediUa " revlSao dos autógrafM. ASuosecrtnlrla de EIl:ped/ente,

05iO~/2001: SSEXP' SU&SECAETAAlA DE EXPEDIfN'lê
ÁSSQ.Sf plra mI$!O daS ."tÓ9'afos.

05104/21;101 SSFxP • SUBSfCRFTARlA Clt: EXPfDJtNTE
rec~nKteorglo.H:10tts.

05J04/2001 ATA-?lF.N • SUBSECRfTAAlA DE ATA - PlENÁRlO
Sltual;3o: AIIROVA,DA
O Substltutt\lo e dado romo deflnrtl\lamente adotado, nos termos do art.
2&6 do Req. Interno. ÀCimara dOS Qeputltdos. A SSEXP.

02/04/2001 SSQ.5f - 51JBSt:C. COOIlL1ENAçAO lEGISLAflllA 00
SENAOO
SItuac;ao: INOUlCO FM ORDEM 00 OIA DA SESSÃO DELIBERAtiVA
Inclu'ldo em Oróem dI) OI" da ~sI<l dellber.auva Ot'dwaanl d.
05/04(2001. Dlscuss&o. em turno $Ulll~menmr.

30/0]12001 SSQ.SF· SUBSEC. COORDENAI;lo lfGlSLATlVA 00
SENADO
SllLhsção; AGt:NDAOO PAR'" ORDEM 00 DIA
AqendaOO para 0/1 Ordem do Clel di! RSsao tlehberativa de 05.04.2001 (7

di
29/03/2001 5GM • SeCRETARIA GERAl DA MESA
Sin.açACI: ACUAAOANOQ INCLUSÃO OfI,DEM DO etA
AQuartlllndo Il'IduslIo em Ordem 60 Dia.

2B10lJ2001 ATA·PLfN - SU8SfCRETARZA LlE ATA, PlENÁRIO
S,b.tação: AJlROVAOO O SllBSTl1lJTI1JO
Encernoda a dlscuuIo, em conjunto, do Projeto e da Emenda nO J-CO

seNAOOA . l{CJHEu fUMA
ALTERA DI5POSmVQ DA LEr Df execuÇ,(o PfN~L SOBRE txA!'~E CRJMiNOllXiICO t fROGIU':ssAo
DO REGIME DE EXEQJÇÀQ DAS PENAS PRtV"n"'~ Dl UB(ROADE. E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

AmIlAÇÀO. lEGISLAçAO. Lfl OE EXECUçAO 'lNAL. f1xAÇlo. CJUTERIOS. EXA"'! MEDICO. EllAME
CRIMINOLQGJCO, PR.OGRESSÃO, I'EGIME, exECUÇÃO, PEJI.A PRJIJATlVA Df U8fíWAoe. REGlMf SEMI
ABERTO. HIPOT"E5E. CONSTATAÇÃO, IMPQSSIBIUDAOf MATEP.lAL., RtAL1lAÇÀO. fAliA. nCNlCO.
ESPECIfICAÇÃO, DECLSAo. JJll. OPlNIAO. PROFlSSIONAlAUTQHOMO. PROFlSSIONA,I.UBERAl.
I11POTE5f, CRIHE VIOltNlO, AMEAÇA GRAVE. TRANSfERENCIA. ATEt-lJAçAo, PENA, DECISÃO,
MOTIVAÇÃO, CUMPRIMENTO. Mt:TADI:. AUMt:NfO, HIPOlfSE. RfINCIDENQA, HlPOTE5f,
VRECfD!::NCIA. Monv"CÃO, DfOSAo, COMISSÃO TICNlCA, Q.ASSlflCA<;Ao" EXAME, CRIME.
FlXAÇlo, CRIlUIOS, INIOO, CUMPAIHF.NlO, PENA, IfEGIH1: nOtADO, PESSOA fISICA, HIPOTfSf.
CONOFNAçAo, 4IJTORIA, CRIME, VIOLf.NCIA. AMEAÇA GRAVE.

1.f!1Z1JlJiBl
lEI2JY8JWl

SF CO COMISSÃO CONSTITUJÇÀO EJusnÇA

SSEXP' SuBSECRETARIA DE fXPloniN rE

o""Sp,,,-l1oll!ICkll

locall2Zlçác atlli!ll

Jltlma.lt.ç&o

c) não mudar do território da comarca do Jufzo
da Execução, sem prévia autorização deste.

§ 20 Poderão ainda ser impostas ao liberado
condicional, entre outras obrigações, as seguintes:

a) não mudar de residência sem comunicação
ao juiz e à autoridade incumbida da observação cau
telar e de proteção;

b) recolher-se à habitação em hora fixada;
c) não freqüentar determinados lugares.
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DAS INfORMAÇÕES ENCAMINHADAS PELO MINISTERIO DA JUSTIÇA.

17/04/1998 CO - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
ANEXADO AVISO 363 - MJ, DE 260398, AO MINISTRO DA JUSTIÇA, DR.
IRIS REZENDE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DESTA CmllSsÃo,
ENCAMINHANDO COPIA DOS PARECERES EMITIDOS PELOS DRS.
ARIOSVALDO CAMPOS PIRES E ROLY KOENER JUNIOR, CONSELHEIROS
00 CONSELHO NACIONAL DE POLITICA CRIMINAL E PENITENClARlA DO
MINISTERIO DA JUSTIÇA.

17/04/1998 CO - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
ANEXADO OFICIO 228/97 - CO, DE 17 09 97, DO PRESIDENTE DA CO
SEN BERNARDO CABRAL, SOLICITANDO AO MINISTRO DA JUSTIÇA, AS
INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELO RELATOR DA MATERlA; ANEXADO O
REQUERIMENTO DE DILIGENCIAS FORMULADO PELO SEN JOSE IGNACIO
FERREIRA. (FLS. 61 A 64).

17/03/1998 CO - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
ENCAMINHADO AO RELATOR SEN JOSE IGNAClO fERREIRA.

17/03/1998SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CO, JUNTAMENTE COM O PLC 000101996.

17/03/1998 MESA - MESA DIRETORA
DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES. DSF 18 03 PAG 4349.

17/03/1998 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 174, DO SEN ROMERO JUCA,
SOLICITANDO A RETIRADA DO RQ. 148.

17/03/1998 ATA-PLEN - SUBSECRETARlA DE ATA - PLENÁRIO
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ. 148).

11/03/1998 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
AGENDADO PARA O DIA 17 DE MARÇO DE 1998.

03/03/1998 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

03/03/1998 CO - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
ENCAMINHADO AO SACP, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SSCLS.

22/09/1997 CO - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
ENCAMINHADO AO RELATOR. SEN JOSE IGNACIO FERREIRA.

22/09/1997 CCl - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSnçA
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 22 DE SETEMBRO DE 1997.

22/09/1997 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
ENCAMINHADO A SSCOM. COM DESTINO A CO.

22/09/1997 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
ENCAMINHADO A CCJ, JUNTO COM O PLC 00010 1996, JUNTAMENTE
COM OFICIO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL.

22/09/1997 SGM • SECRETARIA GERAL DA MESA
JUNTEI O OF. SF 981, DE 18 DO CORRENTE, DO PRESIDENTE ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES, ENCAMINHANDO O PROCESSADO DO PRESENTE
PROJETO, A FIM DE QUE OS MEMBROS DA CO DELIBEREM SOBRE O
REEXAME DA MATERIA.

22/0911997 SGM· SECRETARlA GERAL DA MESA
JUNTEI COPIA DA FALA DO SEN JOSE EDUARDO DUTRA, NA SESSÃO DO
DIA 16 09 97, SOBRE A MATERIA.

22{09l1997 SGM • SECRETARlA GERAL DA MESA
JUNTEI COPIA DA fALA DO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS MAGALHÃES,
NA SESSÃO DO DIA 160997, REMETENDO ESTE PROJETO A CCJ, A FIM
DE QUE VENHA COM A FORMULA DO INTERESSE DA COLETIVIDADE E DA
PROPRIA COMISSÃO.

22/0911997 SGM • SECRETARIA GERAL DA MESA
JUNTEI COPIA DO PRONUNOAMENTO DO SEN BERNAROO CABRAL,
FEITO NA SESSÃO DO DIA 15 09 97, SOBRE A MATERIA.

16/09/1997 SACP: SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

15/0911997 SACP • SERViÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 15 DE SETI:MBRO OE 1997.

22{09/1997 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
ENCAMINHADO AO SACP.

10/09/1997 CO - COMISSÃO CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA
ANEXADO AO PROCESSADO PARECER DA COMISSÃO REITERANDO A
APROVAÇÃO DO PLC 00010 1996 NA FORMA DO PARECER 343/96, DA
CO, DE 190696.

06106/1997 CCJ . COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RETORNA AO RELATOR. SEN JOSE IGNAOO FERREIRA. PARA REEXAME,

RETORNA AO RELATOR, SEN JOSE IGNACIO FERREIRA, PARA REEXAME,
NOS TERMOS DO RQ. 758. DO SEN JOSE EDUARDO DUTRA. (ANEXADO
AO PLC 00010 1995).

06/06/1997 SACP . SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RETORNA A CO, PARA REEXAME DO PlC 00010 1996.

05/06/1997 CO - COMISSÃO CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA
PARECER, SEN JOSE IGNAClO fERREIRA. PELO DESAPENSAMENTO DAS
PROPOSIÇÕES.

05/06/1997 CO • COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA .
DEVOLVlDO PELO RELATOR.

23/05/1997 CCl· COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
PELO DESAPENSAMENTO DAS MATERlAS. (FLS. 24 A 26).

21/05/1997 CO - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
A PEDIDO DO RELATOR. A MATERIA E ENCAMINHADA AO SEU GABINETE
PARA REVISÃO.

21/05/1997 CO • COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
PARECER, SEN JOSE IGNACIO FERREIRA, PELO DESAPENSAMENTO DAS
MATERIAs.

04/12/1996 CO - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN JOSE IGNACIO FERREIRA, JUNTAMENTE COM O
PLC 00010 1996.

04/12/1996 SCP - SERVIÇO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CO PARA EXAME JUNTO COM O PLC 000101996, QUE
TRAMITA EM CONJUNTO.

03/12/1996 MESA - MESA DIRETORA
DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES. DSF 04 12 PAG 19559.

03/12/1996 ATA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO
VOTAÇÃO APROVADO O RQ. 1076.

03/12/1996 ATA-PLEN - SUBSECRETARlA DE ATA - PLENÁRIO
INCUUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNlCO (RQ. 1076, DE
TRAMITAÇÃO CONJUNTA).

22{11/1996 SSCLSF - SU6SEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
AGENDADO PARA O DIA 03 DE DEZEMBRO DE 1996 (RQ. 1076).

19/1I/1996 SSCLSF - SU6SEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO .
AGUARDANOO INCWSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 1076, DE TRAMITAÇÃO
CONJUNTA).

19/11/1996 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA RQ. 1076, DO SEN JOSE EDUARDO DUTRA, SOUCITANDO
TRAMITAÇÃO CONJUNTA COM O PLC 00010 1996. DSf 20 11 PAG

13/11/1996 ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE
EMENDAS. DEVENDO A MATERIA SER INCLUIDA EM ORDEM DO DIA
OPORTUNAMENTE. DsF 14 11 PAG 18407.

05/11/1996 ATA-PlEN - SUBSECRETARlA DE ATA - PLENÁRIO
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA RECEBIMENTO DO RECURSO 009.
INTERPOSTO NO PRAZO REGIMENTAL. NO SENTIDO DE QUE O PROJETO
SEJA SUBMETIDO AO PLENARIO, SENDO ABERTO O PRAZO DE 05
(ONCO) DIAS UTEIS, PARA RECEBIMENTO OE EMENDAS, NOS TERMOS
DO ART. 235. lI. 'C, DO REGIMENTO INTERNO. DSF 0611 PAG 18114.

24/10/1996 ATA·PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA RECEBIMENTO DO OF. 039, DO
PRESIDENTE DA CO, INFORMANDO A APROVAÇÃO DA MATERIA NA
FORMA OA EMENDA SUBSTITUTIVA l-CO, SENDO ABERTO O PRAZO DE
05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, POR UM
DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA CASA, PARA QUE O PROJETO SEJA
APRECIADO PELO PLENARIO. DSF 25 10 PAG 17622.

24/10/1996 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRlO
LEITURA PARECER 561 - CO. DSF 25 10 PAG 17620 A 17622.

16/10/1996 CO - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSnÇA
PARECER, SEN JEFFERSON PERES, fAVORAVEL NOS TERMOS DO
SUBSTITUTIVO, ART. 184 DO REGIMENTO INTERNO. (FLS. 09 A 14).

09/10/1996 CO - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
PARECER, SEN JEFFERSON PERES, FAVORAVEL NOS TERMOS DO
SUBSTITUTIVO QUE APRESENTA. DEVENDO A MATERIA SER SUBMETIDA
A TURNO SUPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 282 DO REGIMENTO
INTERNO.

22/03/1996 CO - COMISSÃO CONSmUIÇÃO E JUSTIÇA
DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇOES DE
SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISsAo•.
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13/03/1996 CO - COMISSÃO CONSTrnJIÇÃO EJUSTIÇ4
ENCAMINHADA AO RELATOR, SEN JEFFERSON PERES, PAAA REEXAME DA
MATERlA.

23111/1995 CO' COMISSÃO CONSTrnJlÇÃO EJUSTIÇA
DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO AMATERlA EM CONDIÇÕES DE
SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

1810411995 CO • COMISSÃO CONsmUIÇÃO EJUSTIÇA
RELATOR SEN JEFFERSON PERES.

1810411995 CO • COMISSÃO CONsmUlÇÃO EJUSTIÇA
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EME~JDAS.

04/04/1995 MESA' MESA DIRETORA
DESPACHO ACO, ONDE PODERA RECEBER EMENDAS PELO PRAZO DE 05
(aNCO) DlAS ums. OCN2 os 04 PAG 4630.

04/04/1995 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA' PLENÁRIO
LEITURA.

Anexadas

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa

Dúvidas, reclamações e infol1Tlaçàes: SSlNi..:S!ibi..~J!!!offi1ª~

Ofício n° 368 (SF)

Brasília, 17 de abril de 2001

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de lei do Senado n° 104, de 1995, constante dos
autógrafos em anexo, que "Altera dispositivos da
lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984 - lei de Execu
ção Penal, sobre o exame criminológico e progressão
do regime de execução das penas privativas de liber
dade e dá outras providencias".

Atenciosamente, - Senador Antero Paes de
Barros, Segundo Secretário no exercício da Primeira
Secretaria.

PROJETO DE LEI N° 4.501, DE 2001
(Do Senado Federal)

PLS N° 215/97

Acrescenta parágrafo ao art. 463, da
Consolidação das Lei do Trabalho CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943, assegurando ao empregado
a indicação da instituição bancária onde o
empregador deverá depositar seu salário.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54)).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 463 da Consolidação das leis do

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452,
de 1° de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 1°-A, numerando-se o atual parágrafo úni
co como § 1°:

"Art. 463 " .
"§ 10.A. As empresas snuadas em perí

metro urbano poderão efetuar o pagamento
dos salários e da remuneração das férias me
diante depósno em conta, aberta para esse fim
em nome de cada empregado, em estabeleci
mento de crédno por este indicado, ou com
cheque emnido diretamente pelo empregador
em favor do empregado, salvo se analfabeto,
hipótese em que o respectivo pagamento s0

mente poderá ser efetuado em dinheiro."
"§ 1° (parágrafo único original) "

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 17 de abril de 2001. - Senador
Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
00 Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
00 Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis
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5F PlS OOmf1997 de ô8!lO/1997

Sf Pl5 00115/19g)
!lata: 04/04/1001
local: ATA-PLEN -SUBSECRETARIA DE ATA, MÁRIO
SitUação: APROVADA
Tem: [JSClISSÍI encl!fI'JIa, sem debates. EIm eaprovado oRequenmento nO l7Dll001, de auroria
do 5enador Moralildo Cavalcanti, ~dtanilll dest4:jUe para votlçáo em separado do art. ]0 00 projeto,
para~aoan. ~iLJl.ei Glmplementarn09S, de 1998. Aprovado oprojeto, sempreJUÍlO da
Emenda I'~en edo artigo destacado. Rejeltadoo art. JO, desoodo, será ~primido do texto do
projeto. Rejeitalla aEmeroa l'PIm, de parecer rolltIário. ÀCOIR para redação final leitura do
Parew n1115, de 2001{DIR (RelIiOl Senm MllZJriWo Cavalcanti), oferecendo areda.;ào final da
matéria, Aprovada areda\àO fuijI, nos tern111S do RequerlrnenlD nO l73, de 2001, subscrilD peil
Senadi1 C4r1os Bezerra, de d_de sua publicaçlo. ÁCânara di!; DellJtados. ÀSGM alIO ~no
aSSEXP,

RcI~torcs CAECarlos Bezerra

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só turno de dis
cussão e votação, e enviado à sanção ou promulga
ção, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se
o rejeitar.

Parágrafo UnlCO. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 1° DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

CONSOLIDAÇÃO DAS lEIS DO TRABALHO

TíTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

Aulor

Legl5taiàoGtada

DesiJdct~ i:lit'.:

l.ocalllJ\ão 3MI

Jllima~o

SENADOR· JUUO CAMPOS

ACRESCEt/!A PARAGRAfO AO ARTIGO 463 DA m, ASSBilJRAKOO AO EMPREGADO AINDICA~ DA
INSiTIUlÇAO 8ANCARlA ONDE°EMPREGAOOR DEVERA DEPOSITAR SEU SAlARlO.

AlTERAÇÃO, (Q.n. r.\RAIfTIA. OlREITOS, EMPREGADO, INDICAÇÃO, BANCOS, DESTINAÇÃO,
SALARIO, DE,POSJTO. DIREITOS, EMPRESA, PfRJMETRO, ZONA URBANA, PAGAMENTO, SAlARIO,
RfMUN.ERAÇAO,FtRlAS, DEPOSITO, COIITA CORREIITE, EMPREGADO, BANCOS, INDlCAçAO, CliEQUf,
EMISSAD, EllPREGADOR, HlPOltSE, ANAlfAflETO, DINHEIRO.

DfL5452.1143

5f CAS COMISSÃO DE ASSUNTOS SOClAlS

SSEXP -SUBSErnETARIA DE EXPEOIENlt

CAPíTULO 11
Da Remuneração

Art. 463. A prestação, em espécie, do salário
será paga em moeda corrente do País.

Parágrafo único. O pagamento do salário reali
zado com inobservância deste artigo considera-se
como não feito.

Art. 464. O pagamento do salário deverá
ser efetuado contra recibo, assinado pelo empre
gado; em se tratando de analfabeto, mediante
sua impressão digital, ou, não sendo esta possí
vel, a seu rogo.

Parágrafo único. Terá força de recibo o com
provante de depósito em conta bancária, aberta
para esse fim em nome de cada empregado, com o
consentimento deste, em estabelecimento de crédi
to próximo ao local de trabalho.

·Parágrafo único acrescido pela Lei nog.528, de
1O-12~1997.

Tramitações lrr.QoNe~go_~~ 00I_31~~)

Sf PLS 00215/199'
09/04/1001 SSEXP -SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Rec~do neste ólljão as IS:15 hs. ÁSGM para iDheI ~inatura;.

C9JIl4/1001 SSCLSF . SUBSf(. COORDENAÇÃO LEGISlAflVA DO
50000
Procedida arevisão dos autógrafos (fis. 471. ÁSut5eoetaria de
Elpediente.

06/04/1001 5SEXP' SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
ÀSSClSF para revisão dos au~fm.

06/04/2001 SSEXP -SUBSECRETARIA DE EXPEDJam
Retebido neste Ó/9ào as 11:15 1Is.

0&/04/2001 5GM •SECRETARIA GERAL DA MESA
Procedi~ areyisão da~ final. ÁSubsecretaria de Elpediente.

04/04/2001 ATA-PlfN -SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIo
5ituaçâo: APROVADA
OlSCUssão eocerrada, sem debates. Elido eaprOYildo oRequflimenro nO
170/2001, de aulDria do SeMIor MoraliIdlI cavalcanti, SlXXitando
destaque para~o em separado do art. 3° do projálJ, para
adequação 00 art. 90da lei Complementar nO 95, de 1998. ~vado o
projeto, sem pre)U~o da Emenda l·~en edo artigo destacado. RejStado
oart. 3°, destacado, será sUjllimido do tello do projeto. Re~itada a
EmeOOa I·Plen, de parecer rontrário. ACOIJl. para~ final.l.eiWra
do Parea!r fil 215, de loo1'COIR (RelalDr Senador MllLlrildo (a,alcantil,
ot~ aredação final da matéria. AproYala aredação final, nos
teMlSOO Reqt.e1mento n' 171,~ 2001, sub\cnlo pelo 5ere1OOrCar1os
Bezerra, oe diSpensa de sua publi~o. ÀCâmara dos Depulims. ÀSGM
rolO destino à5SEXP.

PlJbiir.açáo em 05/04/1001 no DSf páginas: 5349 -5350 :Ver diário)
Publicação em 05104/1001 no DSF páginas: 5357 . 5358 : Ver diârio j

lD/Ol/100155ClSf -SUSSEC. COORDENAÇÃO lEGISLA1lVA 00
SENADO
Situação: lNCLUlDO EM ORDEM 00 DIA DA SESSÃO DEUBERA1lVA
Induido em Ordem do D~ da sessao de!lberallYa oltlmária do dia
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Incluído em Ordem do Dia da sessllo deliberativa ordinária do dia
04/04/2001. Discussão, em turno único.

09/03/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Situaçllo: AGENDADO PARA ORDEM DO DIA
Agendado para a sessào deliberativa ordinaria de 04.04.2001. (27 d)

20/03/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitur.a do ':'arecer nO 207/2000-CAE, Relator Senador Carlos Bezerra,
favoravel. A SSCLS.

Publicação em 21/03/2000 no DSF páginas: 4901 - 4902

15/03/2000 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Encaminhado ao Plenário para leitura do Parecer da CAE.

14/03/2000 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
A Comissão aprova o parecer do relator favorável ao projeto. ASSClSF.

13/04/1999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
RECEBIDO NESTA DATA, MINUTA DE RELATORIOOO SEN CARLOS
BEZERRA, FAVORAVEL AO PROJETO.

03/03/1999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
RELATOR SEN CARLOS BEZERRA.

25/02/1999 SACP - SERViÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CAE.

22/02/1999 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
ENCAMINHADO AO SACP, COM DESTINO A CAE, NOS TERMOS DO RQ.
486, EM RAZÃO DA INAPUCABILIDADE DOS ARTS. 332 E 333 DO RISf.

11/02/1999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
ENCAMINHADO A SSClS.

09/02/1999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
DEVOLVIDO A CAE, DEVIDO AO FINAL DA l..EGISLATURA.

09/09/1998 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
ENCAMINHADO AO GABINETE DO PRESlDENTE DA COMISSÃO PARA A
DEVIDA DISTRIBUIÇÃO.

19/08/1998 SSATA - SUBSECRETARIA DE ATA
NESTA OPORTUNIDADE, SÃO PROCEDIDAS AS RETIFICAÇÕES NAS ATAS
DA 15" E 17" SESSÕES, REALIZADAS EM 20 E 24 DE MARÇO DE 1998, E
PUBllCADOS NOS DSF DE 21 E 25 DE MARÇO DE 1998,
RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A RECURSOS INTERPOSTOS
APRESENTADOS A MATERIA. (ANEXEI FLS. 29 A 33, RETIFICAÇÕES NO
DSF DE 06 1098).

12/08/1998 SACP - SERViÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CAI:.

12/08/1998 MESA - MESA DIRETORA
DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES. DSF 13 08 PAG 12890 E
12891.

12/08/1998 ÁTA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
VOTAÇÃO APROVADO O RQ. 486, APOS USAREM DA PALAVRA OS SEN
BEllO PARGA, CARLOS BEZERRA E LEONEL PAIVA, COM OS VOTOS
CONTRARIOS DOS SEN JOSE EDUARDO DUTRA, CARLOS BEZERRA,
BENEDITA DA SILVA, ZANETE CARDINAL E LUCIDIO PORTELLA.

12/08/1998 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRJO
LEITURA RQ. 486, DO SEN BEllO PARGA, SOLICITANDO O ADIAMENTO
DA DISCUSSÃO DA MATERIA, A FIM DE QUE SEJA OUVIDA A CAE.

12/08/1998 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE. ATA - PLENÁRIO
INCLUSÃO ORDEM DO DIA OISCUSSÃO TURNO UNICO (RECURSOS 002 E
003, DE 1998).

12/08/1998 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
ENCAMINHADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA A
DEVIDA DISTRIBUIÇÃO.

12/08/1998 MESA - MESA DIRETORA
DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES. DSF 13 08 PAG 12890 E
1289l.

12/0811998 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 486, DO SEN BElLO PARGA,
SOLICITANDO O ADIAMENTO DE DISCUSSÃO PARA AUDIENCIA DA CAE.

12/08/1998 ATA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
INCLUSÃO ORDEM 00 DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO.

04/08/1998 55CLSF - SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
AGENDADO PARA O DIA 12 DE AGOSTO DE 1998.

Abril de 2001
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AGENDADO PARA O DIA 12 DE AGOSTO DE 1998.

29/05/1998 SGM • SECRETARIA GERAL DA MESA
JUNTEI FOLHAS 26 E 27, NOTAS TAQUIGRAFICAS DA PARTE DA REUNIÃO
DA CAS, DE 06 DE MAIO DE 1998, EM QUE FOI RELATADA ESTA
MATERIA. '

29/05/1998 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISlATIVA DO
SENADO
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA.

29/05/1998 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA PARECER 326 - CASo DSF 30 05 PAG 9541 E 9542.

28/05/1998 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCiAiS
ENCAMINHADO AO SACP, PARA ATENDER SOUCITAÇÃO DA SSCLS.

11/05/1998 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
ENCAMINHADO A CAS.

06/05/1998 SACP - SERViÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

06/05/1998 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCiAiS
ENCAMINHADO AO SACP.

06/05/1998 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
A COMISSÃO APROVA O PARECER DO RELATOR, SEN NABDR JUNIOR,
CONTRARIO A EMENDA DE PLENARIO. (AUSENTE O RELATOR, FOI
DESIGNADO O SEN JOSE ALVES PARA PROCEDER A LEITURA DO
RELATORID).

28/04/1998 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
DEVOLVIDA PELO RELATOR, COM MINUTA DE PARECER PELA REJEIÇÃO
DA EMENDA 01 - PLEN.

01/04/1998 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
RELATOR DA EMENDA 1 - PLEN, SEN NABOR JUNIOR.

01/04/1998 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CAS, PARA EXAME DA EMENDA 01 - PLEN.

31/03/1998 MESA - MESA DIRETORA
DESPACHO A CAS, PARA EXAME DA EMENDA 1 - PLEN. DSF 01 04 PAG
5723 E 5724.

31/03/1998 ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO, TENDO SIDO
APRESENTADA A eMENDA 1 - PLEN, DO SEN LEOMAR QUINTANILHA.

30/03/1998 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
ANEXEI A EMENDA APRESENTADA NO PRAZO REGIMENTAL, NOS TERMOS
DO ART. 235, lI, 'C" DO REGIMENTO INTERNO, CONFORME FLS. 18.

24/03/1998 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA RECEBIMENTO DO RECURSO 003, DE
1998, DO SEN BENI VERAS E OUTROS, INTERPOSTO NO PRAZO
REGIMENTAL, NOS TERMOS DO ART. 91, PARAGRAFOS TERCEIRO E
QUARTO DO REGIMENTO INTERNO, ESCLARECENDO QUE A REFERIDA
MATERIA JA FOI INTERPOSTO O RECURSO 001, DE 1998. DSF 25 03 PAG
4917 A 4919. RETIFICAÇÃO FEITA NO DSF 0610 PAG 13208 A 13211.

23/03/1998 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS: 24 A 30 03 98.

20/03/1998 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA RECEBIMENTO 00 RECURSO 002, DE
1998,00 SEN LEOMAR QUINTANILHA E OUTROS, INTERPOSTO NO
PRAZO REGIMENTAL, NO SENTIDO DE QUE o PROJETO SEJA SUBMETIDO
AO PLENARIO, SENDO ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS,
PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS, NOS TERMOS DO ART. 235, 11, 'C',
DO REGIMENTO INTERNO. DSF 21 03 PAG 4740. RETIfiCAÇÃO FEITA NO
DSF 06 10 PAG 13208 A 13211.

16/03/1998 SSCLSf - SU8SEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 17 A 23 03 98.

13/03/1998 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRlO
l.EITURA OF. 007, DE 1998, DO PRESIDENTE DA CAS, CO~'UNICANDO
APROVAÇÃO DA MATERlA, SENDO ABERTO o PRAZO DE 05 (CINCO)
DlAS UTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, POR UM DEaMO DA
COMPOSIÇÃO DA CASA, PARA QUE O PROJETO SEJA APRECIADO PELO
PLENARIO. DSF 14 03 PAG 4168 E 4169.

13/03/1998 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
l.EITURA PARECER 121 - CAS. DSF 1403 PAG 4146 A 4150.

12/03/1998 SSCLSf - SUBSec. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
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SENADO
JUNTADA COPIA DA LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER DA CAS, DE FLS.
11.

12/03/1998 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
RECEBIDO N~STE ORGÃO, EM 12 DE MARÇO DE 1998.

11/03/1998 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
A COMISSÃO APROVA O PROJETO.

13/11/1997 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
DEVOLVIDO PELO RELATOR, SEN NABOR JUNIOR, COM MINUTA DE
PARECER PELA APROVAÇÃO DA MATERIA.

09/10/1997 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
RELATOR SEN NABOR JUNIOR.

09/10/1997 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 09 DE OUTUBRO DE 1997.

09/10/1997 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 09 DE OUTUBRO DE 1997.·

09/10/1997 SSCOM - SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 09 DE OUTUBRO DE 1997.

08/10/1997 MESA - MESA DIRETORA .
DESPACHO A CAS (DECISÃO TERMINATIVA) ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS, APOS PUBLICADO E DISTRIBUIDO EM AVULSOS, PELO PRAZO
DE 05 (CINCO) DIAS UTEI5. D5F 09 10 PAG 21294 E 21295.

08/10/1997 ATA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA.

08/10/1997 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
ESTE PROCESSO CONTEM 04 (QUATRO) fOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa
Dúvidas, reclamações e informações: SS.I~F_-$ub$ecreta(i~_de.lnforfllªçc3e$
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Ofício n° 369 (SF)

Brasllia, 17 de abril de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub
metido à revisão da Câmara dos Deputados, nos ter
mos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de lei
do Senado n° 215, de 1997, constante dos autógrafos
em anexo, que "Acrescenta parágrafo ao art. 463 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada
pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, asse
gurando ao empregado a indicação da instituição ban
cária onde o empregador deverá depositar seu salário".

Atenciosamente, - Senador Antero Paes de
Barros, Segundo-Secretário, no exercício da Primei
ra-Secretaria.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
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 único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

Sf PLS 00110/2000 de 24/04/2000

PROJETO DE LEI N° 4.502, DE 2001
(Do Senado Federal)

PLS NO 110/00

Denomina "Governador Ene Gar
cez" o trecho da rodovia BR-401 compre
endido entre Boa Vista e a divisa com a
República da Guiana, no Município de
Bonfim, no Estado de Roraima.

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 3.687,
de 2000.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É denominado "Governador Ene Garcez"

o trecho da rodovia BR-401 compreendido entre Boa
Vista e a divisa com a República da Guiana, no Muni
cípio de Bonfim, no Estado de Roraima.

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

Senado Federal, 17 de abril de 2001. - Senador
Jader Barbalho, Presidente do senado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

Au""
Em~r8

lndelCâC;.Bo

Despacho Imt.I.sJ

LocaIlJa(.6o aW~1

ÚltimaAl;30

RelatorES

SENADOR. • Mozanido cavaontl
DenCllTllrla ·RodO'lli.!! Go~madOr Ene Gart:el·, I f(lÕO"'. aR-40J.
DENOMINAÇÃO, TaE01O. ROOOVlA, GOVERNADOR E"E GARCEl. ESTADO, (RR).

SF Cf COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

5SEXP • 5U8SECRWJUA OE EXPEOIENTF.

Sf PlS OOltO{2000
O...: 05/04/200'
,"""I: ATA·1'lEN • SUBSECRETARIA OE ATA, PLENAAIO
Situltl;ltu: APROVADA
Texto: AproltaÓCI o prtIjeto, tendo usado da palavra o Sr. Mozanld:o ~valcanb. Aprovadas. l!!m globro
as Emendas nOS I a J-Cf. ÀCDIR PAra Il!daç!o tlnal. em seguida ê lido Q P.sll!Cer nO 1+4/200I-eDJA.
Relator Senador EdIson lobIo, ofer«endo I redaçlo final da matéria. Aprovada 11 redaçlo final, nos
termos dI) Requerimento nO 18lJ2001, dO Si. MOlarlk30 CIIvaICanti, lido fi! aprovado nesta
oportunióZ!de. Àc.Amam dos 0eputad05.;' SGM com destino à SSfXP.

Cf Jof1lD Pinheiro

l'-OlllonIç6oolo_~ll.t1a'''''_

SP PU 00110/1000

06/0'/2001 55EXP' SUIl5fCllETARlJ\ DE EXPEDIENTE
Recebtdo neste 6rgIo ~16:15 hl. À SGM patiI colher CiSinaturas.

06IG4/2001 ssasF· SUBSEC. COOROENAÇÃO LEGISlATIVA 00
seNADO
Procedida. rtvlslo dos ltlolt6grafos. ÀSubseuer:an. de- e.pedlente:.

06/G4/200' SSEXP • SU8SECRETAllJA DE EXPEOIENTE
/o. SSa.SF _ ...,1sI. elO> ,UlÓgfillus.

05/CH/2001 SSEXP • SuBSECRETARIA DE EXP[DIENlE
reo:bido ne5te orgia à 16:28 M.

05/04/2001 SGM . SECRETARIA GERAl DA MESA
ProcaSlda" nrtis60 da R.edido Flnat (fls. 1~). À SSEKP.

OS/0</2001 ATA-PIEN· SIJ85EÇRI'TAAIA DE ATA, PW</o.RlO
5IWaç80: APROVAOA
~ido o projeto, tendo usado d& palavra OSr. !~Olarildo Cavdlcantt.
Aprovadas. em glotlro às Eml:ndaS nDs 1 a ).Cf. ACOIR. para~
mat. Em SlliJultla é lido o Parecer no 14412001·0>lR. Relator 5enador
f.d1$Ofllob6o, oterecenGO a f'l!!áaç8o linat da malhia. Apro'feda I ndaçlo
final, nos termos do Aeqoerlmento ,.,o J8112001, do Sr. Hoz.arildo
(a"attllnt\, Hdo e aptOvado !K".Iita oportuoldade. ÂC!marJ dos:
Deputodos. ÀSGM com destino à SSOP.

02/04/2001 Sso.s,· suaSte COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00
SENADO •
Situaçlo: tNCLUIOO EM ORDEM 00 DIA O" SESSAO DELIBERATIVA
(ndu!do em Ordem dO Dia da 5e$S3o oebbmltlva ordmária de
05/0412001. OCsalsslo, em tvmo úrdco.
09/03/2001 ssasF • SU8SEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SE""oo
Si1aatJo: AGEHOAOO PARA ORDeM 00 DIA
Agtndlld. para , ...010 d~lbcrativ. o.."""" do 05.04.2001. (26 d)

23/0812000 SSCtSf· sU6SEC. COOROENAç.\O lEGl5UTIVA 00
SENAOO .
51tuoçJo: AGJAROANOO lNCtUSAo ORDEM 00 DIA
~\IlIrQlndo lndu5IIo em Ordem do Dlll.

23106/2000 SSQ.SF . 5U8SfC. COOROENAç.\O LEGISLATIVA 00
SENAOO
Anexadn côPa d. pivlna 17159 ao Dleoo do Senado fedem de
18/0812000. com retltlcaç&o da nulYleRlÇAo do rtClnO ll;lre5CfltadO I
presente rnlltb1a,~ passa a ~r o ~uinte: Recurso nO 28, de 2000j e
do novo a'olU1lIo do e:xpt'CÜCnte em que5tlo, do fls. 151J6.
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22/08/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
A Presidência comunica ao ~Ienário que terminou o prazo ontem sem
apresentaçtio de emendas A matéria será incluída em Ordem do Dia
oportunamente. À SSCLSF.

Publicação em 23/08/2000 no DSF páginas: 17243

21/08/2000 SSCLSF - 5UB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do prazo de
apresentação de emendas.

11/08/2000 ATA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
A Presidência comunica ao Plenário o recebimento do Recurso nO
19/2000, subscrito pelo Senhor Senador Romero Jucá e outros interposto
no prazo regimental. no sentido de que o Projeto seja submetido ao
Plenário. A matéria ficará perante a Mesa pelo prazo de cinco dias úteis,
para recebimento de emendas. À SSCLS

Publicação em 12/08/2000 no D5F páginas: 16852
Retificado em 18/08/2000 no DSF páginas: 17159

10/08/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Encaminhado ao Plenário para cOmunicaçtio do término do prazo de
apresentaçtio de recurso.

03/08/2000 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para interposiç!lo de recurso; 04 a 10.08.2000.

02/08/2000 ATA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
leitura dos Pareceres nOs 801/2000-CE (Rei. Senadr Jonas Pinheiro),
favorável com IIS Emendlls nOs 1 a 3-CE. É lido o Ofício nO 16/2000, do
Presidente da CE. comunicando aprol/ação da matéria. em reunião
realizada em 6 de junho de 2000. Abertura do prazo de 5 dias úteIs para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que
o projeto seja apreciado pelo Plenário. ASGM.

publicação em 03/08/2000 no DSF páginas: 15657 - 15659
Publicação em 03/08/2000 no DSF páginas: 15660

09/06/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (eS)
Encaminhado ao Plenário para leitura do Parecer da CE.

09/06/2000 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
À SSCLSF, para as devidas pro."idências.

06/06/2000 Cf • COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A Comissão. reunida no dia de noje, aprova por doze (12) votos
fal/oráveis. o presente projeto de autoria do Senador Mozarildo
Cavalcanti. incorporando ao Texto Final as emendas ns.o 01, 02 e 03- CE,
relatado pelo Se- nador Jonas Pinheiro. Manifestam-se pela abstenção os
Senadores Geraldo Cândido, Marina Silva e Sebastião Rocha.

30/05/2000 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo relator Senador Jonas Pinheiro. com relatório devidamente
assinado, estando em condições de ser Inclufdo em pauta.

10/05/2000 CE • COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: MATÉRIA COM A RELATaRIA
Distribuído ao Senador Jonas Pinneiro, para relatar.

04/05/2000 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situaçiío: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Nllo foram oferecidas emendas no prazo regimental. Aguardando
distribuição.

25/04/2000 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
Recebido ensta Comissão em 2S de abril de 2000. Aguardando
recebimento de emendas.

24/04/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura. À Comisslio de EducaçJ!lo em decisão terminativa onde poderá
receber emendas por um período de cinco dias úteis. após sua publicação
e distribuiçllo em avulsos. Ao PLEG com destino à Comissão de Educaçllo.

24/04/2000 PU:G - PROTOCOLO LEGISLATIVO .
Este processo contém 02 (duas) folhas numeradas e rubricadas. A
SSCOM.
PubllcaçJ!lo em 25/04/2000 no D5F páginas: 1868 • 1869

Abril de 200 I
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5f PLS 00140/2000 de 16/05/2000

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

Sf PLS OQ14C/20oo
Data: OSj04/21XJ1
Local: ATA-PlEN - SUBSECRETARIA OE ATA· Pl.fNÁRIO
Situa\ào: APROVAOA
Texto: Aprovado o projeto com a Emond, nO HE , sem dtllates. ÁcaiR ""ra redaQIo "nal. Em
5<'luida é I~o oPar«<' .. l~S/200l-COIR.RtJator Senado< EOlSOn lob&o , oImcendo altdat!<> flnal
da matéria. Ajnvada a redaçlo final, nos """"! dO Re<juerime111D nO 182/2001, de Sr. _o
c.vaJcanti, lido e .provado resta opott\JIlldade. Aelnwa aos~aos. A5GM com destil10 e
55EXP.

Re:atores Cf Álvaro Dias

SENAOOll • Rom... Juca

Denomina 'RODOVIA LUIZ OTÁVIO caAA!A DE MELO'lJ'ec!lo da 8R 401, no EstaOo de Roraima.
DENOMlNN;hJ, TRECHO, RODOVIA, WIZ OTÁVIO CORID. DE MELO, ESTADO, (RR).

Sf CE COMlSSAo DE EDUCAÇÃO

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EJePEDIENTE

T'.mit,çõ'S 1!I!e!t.ll.~-*.~J

Sf PIS OOI~D/2l1llO

0004/2001 SSElCP· SUBSECRETARIA DE EXPEOlEtITE
Recebido nestt ó<gao às16:IS hs. ÀSGM para coJh<f assi"'wras.

06/04/2001 SSCLSf • SUBSfC. COORDENAÇÃO LfGISLATlVA 00
SENADO
Proceolda a revls.!o <los autógrafos. Á5u_na de Exjlediettl!.

0ó/04/2oo1 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEOIENTE
ÀSSG.SF para revlslo dos IIllógmos.

05/04/2001 SSEXP • SUBSECRElARlA DE EXPEDIEtITE
recetlido ...1O orglo às 16:26 hs.

05/04/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Procedid. a revisão da Retlaçao A~ (1Is. ). ÁSSElCP.

05/0412001 ATA-PUN - S1J8SECRElARIA DE ATA· PLEWÁRlO
SllUaçlo: APRDVAOA
oIi>rovado oprojeto ",m. Emenda nO Hf ,sem d<!lates. ACD1R para
reda~final. Em5<'lu/da I:'~o o Part<er n·14S/200I-CDI~. RelilllIr
Senador Edison lobõo •<ter_dO a redO\!O llnallla m.~a. AplOVada
a redaçao final, nos tellllOS do Requenmento nO lil mOI, do Sr. .
Mozarido OI"lcanU. lido e .provado nesta oportunidade. Àelmar' dos
tlellllt'dos. ÁSGM CX>m desUno i S5EXP.

02104/2001 SSCL>f - SUBSEC. COORDENAÇÃO lEGISLATIVA DO
SEMOO
SillJaç.!o: INClUIOO EM 0~0éM 00 DLA DA S<S5ÃO DEllllEAATlVA
Incluído em Ordem da Dia aa S<Ss.!o detiileratlv, ordl"'ria de
OS/04/21XJ1. OIscussao, em \\Im. únla>.

09/03/1001 SSCL>f· SUBSEC. COORDENAÇÃO LfGISLATlVA 00
SCNAOO
Situaçio: AGENDADO PARA ORDEM DO OIA
Agendado ""ra a..1510 detib<raUva ordinário d. 05.04.2001. (28 d)

06/1212000 SGM •SECRETAAlA GEAAl. DA MESA
S11uaÇ!o: AGUARDANDO INClUSÃO ORDEM 00 DIA
Aguardando indusio em Ordem de Dia.

05/12/2000 ATA-Pl.EN • SUBSECRETARIA OE ATA, PLfNÁRIO
APresidéncia CDf1lunica ao P'enário ottnnlno do prazo, ontem, sem
ap-esenllll1o de emetdas a matéria. A matéria será incluida em Ordem
do Ola oportunamen~, ÀSGM.

PublicaçAo em ll6Il2I2000 no OSf i>ã9inas: 2~27Q (Ver diário)

0411212000 SSClSf - SUBSEC. CDORDENAÇÃO LEG1SLATlVA DO
SENADO
E11cam/llhado ao PIenario para Ol1lllII'lcaçao dO lfrmino do prazo de

Autor

Ementd

IndeJaçàO

Despacho Inioal

locahzitÇãoatuaJ

Úlbma Açào

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 único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

Brasília, 17 de abril de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de lei do Senado nO 110, de 2000, constante dos au
tógrafos em anexo, que "denomina 'Governador Ene
Garcez' o trecho da rodovia BR-401 compreendido
entre Boa Vista e a divisa com a República da Guiana,
no Município de Bonfim, no Estado de Roraima".

Atenciosamente, - Senador Antero Paes de
Barros, Segundo Secretário no Exercício da Primeira
Secretaria.

PROJETO DE LEI N° 4.503, DE 2001
(Do Senado Federal)

PLS N° 140/00

Denomina "Rodovia Luiz Otávio
Corrêa de Melo" o trecho da rodovia
BR-401, no Estado de Roraima.

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54)).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É denominado "Rodovia Luiz Otávio Cor

rêa de Melo" o trecho da BR-401 compreendido entre
as localidades de Bonfim e de Normandia, no Estado
de Roraima.

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

Senado Federal, 17 de abril de 2001. - Senador
Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988

Oficio n° 370 (SF)
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Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do prazo de
apresentação de emendas.

27/11/2000 SGM • SECRETARIA GERAL DA MESA
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA
Prazo para recebimento de emendas: 28.11 a 04.12.2000.

24/11/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
A Presidência comunica ao Plenário o recebimento do Recurso nO
30/2000, Interposto do prazo regimental, no sentido de que a matéria
seja submetida ao Plenário. À publicação. A matéria ficará perante a Mesa
durante cinco dias úteis, para recebimento de emendas. À SGM.

Publicação em 25/11/2000 no DSF páginas: 23116 ( Ver diário)

23/11/2000 SSCLSF - SUBSeC. COORDt=NAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA
Encaminhado ao Plenário para leitura do término de prazo para
interposição de recurso.

16/11/2000SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para intrerposlção de recurso: 17 a 23.11.2000.

14/11/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer na 10aO/2000-CE, Relator Ad Hoc: Senador Álvaro
Dias, favorável com a Emenda na 1-CE. É lido o Oficio na 32/00, do
Presidente da CE, comunicando aprovação da matéria, em reunlilo
realizada em 7 de novembro de 2000. Abertura do prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para Que o projeto, seja apreciado pelo Plenário. Á SGM.•

publicação em 15/11/2000 no DSF páginas: 22421 • 22423 ( Ver. diário)
Publicação em 15/11/2000 no OSf páginas: 22427 ( V.l'r. diário.)

10/11/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Anexei legislação citada no parecer conforme fls. na 9. Aguardando leitura
do parecer da CE.

09/11/2000 CE • COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
À SSCLSF, para as devidas providências.

07/11/2000 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A Comlss~o, reunida no dia de hoje, aprova por quinze (15) votos
favoráveis, incorporando ao Texto Final a emenda nO 1-CE, relatado (M
hoc) pelo Senador Álvaro Dias.

31/08/2000 CE • COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo relator, Senador Amir t.ando, com relatório concluindo
pela aprovação do projeto, na forma da emenda oferecida, , estando em
condições de ser inclurdo em pauta.

31/05/2000 CE - COMISSÃO DE eDUCAÇÃO
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Distribuído ao Senador Arolr Lando , para relatar.

24/05/2000 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Não foram oferecidas emendas no prazo regimental. Aguardando
distribuição.

16/05/2000 Cf - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
Recebido nesta Comissão em 16/0512000. Aguardando recebimento de
emendas.
16/05/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura. ACE, em decisão terminativa, onde poderá receber emendas
pelo prazo de cinco dias úteis, após publicado e distribuído em avulsos.
Ao PLEG com desitino à CE, para decisão terminativa.

Publicaç~oem 17/05/2000 no OSF oágini!lS: 9967

16/05/2000 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Este processo contém 01(uma) folha numerada e rubricada.

Abril de 2001

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa
Dúvidas, reclamações e informações: S.SIN~S.\ll!.~~~~
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Ofício n° 371 (SF)

Brasflia, 17 de abril de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 140, de 2000, constante dos au
tógrafos em anexo, que "denomina Rodovia Luiz Otá
vio Corrêa de Melo" o trecho da rodovia BR-401, no
Estado de Roraima.

Atenciosamente, - Senador Antero Paes de
Barros, Segundo Secretário, no exercício da Primei
ra Secretaria.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 147, DE 2001

(Do Sr. Marcos Cintra)

Dispõe sobre a criação de Comis
são Especial para o Acompanhamento
das Negociações da ALCA - Área de li
vre Comércio das Americas.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional. de Economia, Indús
tria e Comercio e de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54)).

A Câmara dos Deputados resolve:
Artigo 1° Fica instituída a Comissão Especial

para o Acompanhamento das Negociações da ALCA
- Área de Livre Comércio das Américas.

Artigo 2° A Comissão Especial mencionada no
artigo anterior, terá por objetivo acompanhar e contri
buir nas negociações internacionais que estão sendo
entabuladas entre o Governo brasileiro e os governos
de diversos países estrangeiros com a finalidade dc
constituir uma zona de livre comércio no continente
americano, a qual tem sido denominada Área dc Livre
Comércio das Américas, ou ALCA.

Artigo 3° A Comissão Especial para o Acompanha
mento das Negociações da ALCA - Área de Livre Co
mércio das Américas, será composta por Deputados Fe
derais e o número de seus membros será de, no máxi
mo, trinta (30) parlamentares, com igual número de su
plentes, sendo assegurada na participação, tanto quanto
possível, a representação proporcional dos Partidos e
dos Blocos Parlamentares que compõem a Casa.

Artigo 4° À Comissão Especial para o Acompa
nhamento das Negociações da Alca aplica-se, no que
couber, as regras regimentais pertinentes às demais
comissões.

Artigo 5° Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

As Américas encontram-se às vésperas de um
momento crucial, importantíssimo para o deli
neamento do futuro dos povos americanos. Ainda
nesta semana estarão se encontrando em Quebec,
no Canadá, representantes de quase todas as na
ções da América do Norte, Central e do Sul para uma
histórica reunião, com vistas ao avanço das negocia
ções e tratativas referentes à instituição de uma zona
de livre comércio que abarcará todo continente ameri-

, cano.
O alardeado impacto da liberalização do comér

cio de bens e serviços, tão certo como incomensurá
vel, seja sob o ponto de vista de cada uma das econo
mias nacionais envolvidas, como para o conjunto da
economia continental representa atualmente uma in
cógnita que vem produzindo profundas inquietações
e incertezas, tanto para os agentes econômicos, pro
dutores e comerciantes, como para os governos dos
países interessados.

Diante disso, ressurge no horizonte, entre as
mais altas e preementes questões políticas a serem
enfrentadas pela Nação esse importante desafio,
qual seja, avaliar e assegurar que nossos governan
tes conduzam da melhor forma e no modo que melhor
atenda aos interesses do Brasil, as negociações in
ternacionais da Alca, durante o prosseguimento que
terão proximamente no Canadá e além.

À Câmara dos Deputados cumpre exercer sua
competência geral de fiscalização dos atos do Poder
Executivo (o qual detém competência privativa para
conduzir as negociações internacionais, nos termos
da normativa constitucional) e, com fulcro no poder
que detém, calcado na representação popular, tem o
dever de acompanhar com rigor os termos em que se
darão tais negociações, considerados os altos e difu
sos interesses envolvidos.

Há quase quatro anos atrás, a Câmara dos
Deputados, constituiu, com base no Ato da Presidên
cia de 6 de agosto de 1997, uma "Comissão Especial
com o Objetivo de Acompanhar e Participar da Dis
cussão para a Implementação da ALGA - Área de li
vre Comércio das Américas". Eram os primeiros mo
mentos da Alca, de lançamento de suas bases nego
ciais, e aquela comissão realizou importante trabalho
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de esclarecimento do Congresso Nacional e da so
ciedade civil, contribuindo significativamente para o
debate e posicionamento do Brasil. Aquela Comissão
realizou diversas sessões ordinárias, sendo que algu
mas se consubstanciaram em Audiências Públicas de
pessoas envolvidas diretamente nas negociações, in
clusive o então Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o Embaixador Luiz Felipe Lampréia, bem
como de especialistas, economistas, juristas, repre
sentações setoriais e outras entidades interessadas
ou em qualquer modo afetadas pela criação da Alca.

Atualmente, a iniciativa da Alca ganha renovado
impulso. Aproximamo-nos do ano de 2005, data sím
bolo par o início de sua implantação, embora os nor
te-americanos desejem antecipá-Ia para 2003. Con
tudo, os demais países americanos, entre eles o Bra
sil, agindo com adequada cautela e conscientes dos
praticamente incalculáveis riscos inerentes à decisão
de abrir seus mercados à livre concorrência junta
mente à maior e mais poderosa economia do planeta,
receiam lançar-se em uma aventura (cujas conse
qüências podem vir a ser extremamente desastro
sas), com fundadas razões buscam garantias suple
mentares antes de aderir à Alca.

Sendo assim, considerada a importância desse
passo para o País, o profundo impacto que a Alga ha
verá de ter - caso e segundo quais condições, ela for
efetivamente implantada - para a sociedade, para os
consumidores e, sobretudo, para os setores importa
dores e exportadores, houvemos por bem apresentar
o presente projeto de resolução, o qual visa a consti
tuir uma nova comissão especial na Casa para acom
panhar o trato internacional da questão da Alga. nos
moldes da comissão que já funcionou anteriormente
nesta Casa, à qual competirá centralizar o debate e,
ao mesmo tempo, servir de foro para que os atores da
sociedade civil possam manifestar suas opiniões e
preocupações referentes ao tema.

Para tanto, contamos com o apoiamento de nos
sos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 16 de abril de 2001. - Depu
tado Marcos Cintra.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 148, DE 2001
(Do Sr. Alexandre Cardoso)

Dá nova redação ao art. 187 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados.

(Apense-se ao Projeto de Resolução
n° 63, de 2000.)

Art. 1° O art. 187 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados passa a vigorar com a seguin
te redação:

Art. 187. Pelo processo nominal, efetuado pelo
sistema eletrônico de votos, o Presidente, antes de
anunciar a votação de qualquer matéria, informará o
tempo a ser usado para sua realização, observado o
limite de vinte minutos, improrrogáveis, sendo obede
cidas as instruções estabelecidas pela Mesa para uti
lização do sistema.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O presente projeto de resolução, alterando a re
dação do artigo 187, caput, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, insere, de um lado, limite de
tempo para consecução da votação nominal. De ou
tro, oferece correspondência redacional desse dispo
sitivo inseridor de.votação nominal com o de votação
simbólica (artigo 185).

Acabará com votações demoradas como as do
requerimento de urgência apresentado ao projeto de
Lei n° 3.639, de 2000, que consumiu 59 minutos da
sessão; do requerimento de retirada de pauta do Pro
jeto de Lei Complementar n° 116, do mesmo ano,
com 45 minutos; da votação do texto desse projeto,
com 41 minutos.

Esse atraso nas decisões da Câmara, inobstan
te o presente projeto não atentar, tem tradição, da
mesma forma, nas votação do Congresso Nacional.
Exemplo disso foi a votação recente da Medida Provi
sória n° 2.114 que, após setenta e cinco reedições,
ainda consumiu 56 minutos para terminar.

A alteração, além de dar eficiência à votação
eletrônica em termo de tempo, permitirá o tratamento
igual entre todas as matérias votadas na Câmara dos
Deputados, sejam elas de interesse da oposição ou
da situação. Criará, uma vez limitado o tempo, uma
cultura de votação dentro desse espaço, obrigando
deputados a permanecerem em plenário e participa
rem dos debates.

Sala das Sessões, 17 de abril de 2001. - Depu
tado Alexandre Cardoso, PSB/RJ.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

LEI N° 10.199, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001

Dá nova redação aos arts. 6° e 9° da
Lei n° 8.019, de 11 de abril de 1990, e
acresce dispositivo à Lei n° 9.365, de 16
de dezembro de 1996.
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Faço saber que o Presidente da República ado
tou a Medida Provisória n° 2.114-75, de 2001, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos
Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Os arts. 6° e 9° da Lei n° 8.019, de 11 de
abril de 1990, passam a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 6° O Tesouro Nacional repassará
mensalmente recursos ao FAT, de acordo
com programação financeira para atender
aos gastos efetivos daquele Fundo com se
guro-desemprego, abono salarial e progra
mas de desenvolvimento econômico do
BNDES." (NR)

"Art. 9° .

§ 7° O Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social - BNDES poderá
utilizar recursos dos depósitos especiais re
feridos no caput deste artigo, para conceder
financiamentos aos estados e às entidades
por eles direta ou indiretamente controladas,
no âmbito de programas instituídos pelo
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador - Codefat, tendo em vista as
competências que lhe confere o art. 19 da
Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e
destinados à expansão do nível de emprego
no País, podendo a União, mediante a apre
sentação de contragarantias adequadas,
prestar garantias parciais a operações da
espécie, desde que justificado em exposi
ção de motivos conjunta dos Ministérios do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior e da Fazenda." (NR)

Art. 2° A Lei n° 9.365, de 16 de dezembro de
1996, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

"Art. 4°-A. A administração e a aplica
ção dos recursos do Fundo de Participação
PIS-Pasep, constituído pelos valores do
Programa de Integração Social - PIS e do
Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PASEP, inclusive suas
disponibilidades, em poder do Banco Na
cional de Desenvolvimento Econômico e
Social, do Banco do Brasil SA e da Caixa
Econômica Federal serão realizadas de
acordo com as regras estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional," (NR)

Art. 3° Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória n° 2.114-74, de 27 de
dezembro de 2000.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Congresso Nacional, 14 de fevereiro de 2001;
180° da Independência e 113° da República. - Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

MEDIDA PROVISÓRIA N°2.114-75,
DE 26 DE JANEIRO DE 2001

(Convertida na Lei n° 10.199, de 14-2-2001)

Dá nova redação aos arts. 6° e 9° da
Lei n° 8.019, de 11 de abril de 1990, e
acresce dispositivo à Lei n° 9.365, de 16
de dezembro de 1996.

O Presidente da República , no uso da atribui
ção que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a
seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° Os arts. 6° e 9° da Lei n° 8.019, de 11 de
abril de 1990, passam a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 6° O Tesouro Nacional repassará
mensalmente recursos ao FAT, de acordo
com programação financeira para atender
aos gastos efetivos daquele Fundo com se
guro-desemprego, abono salarial e progra
mas de desenvolvimento econômico do
BNDES." (NR)

"Art. 9° .

§ 7° O Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social - BNDES poderá
utilizar recursos dos depósitos especiais re
feridos no caput deste artigo, para conceder
financiamentos aos estados e às entidades
por eles direta ou indiretamente controladas,
no âmbito de programas instituídos pelo
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador - CODEFAT, tendo em vista
as competências que lhe confere o art. 19
da Lei nO 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e
destinados à expansão do nível de emprego
no País, podendo a União, mediante a apre
sentação de contragarantias adequadas,
prestar garantias parciais a operações da
espécie, desde que justificado em exposi
ção de motivos conjunta dos Ministérios do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior e da Fazenda." (NR)
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Art. 2° A lei n° 9.365, de 16 de dezembro de
1996, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

"Art. 4°-A A administração e a aplica
ção dos recursos do Fundo de Participação
PIS-Pasep, constituído pelos valores do
Programa de Integração Social - PIS e do
Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PASEP, inclusive suas
disponibilidades, em poder do Banco Na
cional de Desenvolvimento Econômico e
Social, do Banco do Brasil SA e da Caixa
Econômica Federal serão realizadas de
acordo com as regras estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional." (NR)

Art. 3° Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória n02.114-74, de 27 de
dezembro de 2000.

Art. 4° Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publiéação.

Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180° da Inde
pendência e 113° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Silvano Gianni.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO V
Da apreciação das proposições

CAPíTULO XIII
Da votação

SEÇÃO 11
Das Modalidades e Processos de Votação

Art. 184. A votação poderá ser ostensiva, ado
tando-se o processo simbólico ou o nominal, e secre
ta, por meio do sistema eletrônico ou de cédulas.

Parágrafo único. Assentado, previamente, pela
Câmara determinado processo de votação para uma
proposição, não será admitido para ela requerimento
de outro processo.

Art. 185. Pelo processo simbólico, que será utili
zado na votação das proposições em geral, o Presi
dente, ao anunciar a votação de qualquer matéria,

convidará os Deputados a favor a permanecerem
sentados e proclamará o resultado manifesto dos vo
tos.

§ 1° Havendo votação divergente, o Presidente
consultará o Plenário se há dúvida quanto ao resulta
do proclamado, assegurando a oportunidade de for
mular-se pedido de verificação de votação.

§ 2? Nenhuma questão de ordem, reclamação
ou qualquer outra intervenção será aceita pela Mesa
antes de ouvido o Plenário sobre eventual pedido de
verificação.

§ 3° Se seis centésimos dos membros da Casa
ou Líderes que representem esse número apoiarem o
pedido, proceder-se-á então à votação através do sis
tema nominal.

§ 4° Havendo-se procedido a uma verificação de
votação, antes do decurso de uma hora da proclama
ção do resultado, só será permitida nova verificação
por deliberação do Plenário, a requerimento de um
décimo dos Deputados, ou de Líderes que represen
tem esse número.

§ 5° Ocorrendo requerimento de verificação de
votação, se for notória a ausência de quorum no Ple
nário, o Presidente poderá, desde logo, determinar a
votação pelo processo nominal.

Art..186. O processo nominal será utilizado:
I - nos casos em que seja exigido quorum es

pecial de votação;
11- por deliberação do Plenário, a requerimento

de qualquer Deputado;
11I - quando houver pedido de verificação de vota

ção, respeitado o que prescreve o § 4° do artigo anterior;
IV - nos demais casos expressos neste regi

mento.
§ 10 O requerimento verbal não admitirá votação

nominal.
§ 2° Quando algum Deputado requerer votação

nominal e a Câmara não a conceder, será vedado re
querê-Ia novamente para a mesma proposição, ou
para as que lhe forem acessórias.

Art. 187. A votação nominal far-se-á pelo siste
ma eletrônico de votos, obedecidas as instruções es
tabelecidas pela Mesa para sua utilização.

§ 1° Concluída a votação, encaminhar-se-á à
Mesa a respectiva listagem, que conterá os seguintes
registros:

1-data e hora em que se processou a votação;
II - a matéria objeto da votação;
111- o nome de quem presidiu a votação;
IV - os nomes dos Líderes em exercício presen

tes à votação;
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v- O resultado da votação;

VI- os nomes dos Deputados votantes, discri
minando-se os que votaram a favor, os que votaram
contra e os que se abstiveram.

§ 2° A listagem de votação será publicada junta
mente com a ata da sessão.

§ 3° Só poderão ser feitas e aceitas reclama
ções quanto ao resultado de votação antes de ser
anunciada a discussão ou votação de nova matéria.

§ 4° Quando o sistema eletrônico não estiver em
condições de funcionamento, e nas hipóteses de que
tratam os arts. 217, IV, e 218. § 8°, a votação nominal
será feita pela chamada dos Deputados, alternada
mente, do norte para o sul e vice-versa. observan
do-se que:

"Parágrafo com redação dada pela Resolução
nO22, .de 1992.

r- os nomes serão anunciados, em voz alta. por
um dos Secretários;

" - os Deputados, levantando-se de suas cadei
ras, responderão sim ou não, conforme aprovem ou
rejeitem a matéria em votação;

111 - as abstenções serão também anotadas
peJo Secretário.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 149, DE 2001
(Do Sr. Alexandre Cardoso)

Acrescenta inciso ao § 1° do art. 152
do Regimento Interno da Câmara dos De
putados.

(Apense-se ao Projeto de Resolução
n° 63, de 2000).

Art. 1° O §1° do art. 152 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados passa a vigorar acresci
do do seguinte inciso:

Art. 152 .
§ 1° .

l-A - interstício de urna sessão para publicação
do parecer quando for apresentado em plenário substi
tutivo ou subemenda substitutiva;

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O presente projeto de resolução, propositor de
alteração no Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados":" artigo 152 (da urgência) -, visa dar legitimidade
ao processo de apreciação de matérias em urgência.

O acréscimo de novo inciso ao art. 1S2, relativa
mente ao tratamento das matérias em urgência, pro
cura oferecer tempo para estudo e compreensão de
matéria com texto final alterado em plenário por subs
titutivos ou subemendas substitutivas. notadamente
aquelas apresentadas às emendas de plenário.

Muitas vezes, matérias que tratam de temas
complexos, são alteradas em plenário momentos an
tes de sua deliberação. Essa prática impossibilita tan·
to a compreensão do texto como a clareza de suas
conseqüências para o universo legal. Esse expedien
te célere decide, em minutos, sobre dezenas ou cen
tenas de emendas de plenário, votadas sem qualquer
preocupação com a forma ou legalidade.

A inclusão do requisito de uma sessão para aná
lise de substitutivo ou subemenda substitutiva apre
sentada em plenário evitará, pois, açodamento na vo
tação de matérias.

Ofertará ao plenário, por fim, capacidade para
elaboração de legislações com correção jurfdica,
constitucional e redacional, evitando, com isso, futu
ros questionamentos relativos à legalidade da maté
ria.

Sala das Sessões, 17 de abril de 2001. - Depu
tado Alexandre Cardoso, PSB/RJ.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLAT/VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TITULO V
Da Apreciação das Proposições

CAPíTULO VII
Da Urgência

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 152. Urgência é a dispensa de exigências,
interstfcios ou formalidades regimentais, salvo as re
feridas no § 1° deste artigo, para que determinada
proposição, nas condições previstas no inciso 11 do ar-



o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Finda a leitura do expediente, passa-se às

1- tratar-se de matéria que envolva a defesa da
sociedade democrática e das liberdades funda
mentais;

11- tratar~se de providência para atender a cala
midade pública;

111 - visar à prorrogação de prazos legais a se
findarem, ou à adoção ou alteração de lei para apli
car-se em época certa e próxima;

IV - pretender-se a apreciação da matéria na
mesma sessão.

Tem a palavra a Sra. Vanessa Grazziotin, do
PCdoB do Amazonas.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Blo
co/PCdoB-AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Deputado Themístocles Sampaio, Sras. e Srs.
Deputados, companheiras e companheiros, gostaria
de iniciar meu pronunciamento neste dia falando so
bre questões relativas aos povos indígenas.

Hoje, 19 de abril, comemoramos o Dia do índio.
Como não poderia deixar de ser, os índios deste País
participam de mobilizações e debates em toda o terri
tório brasileiro. Encontram-se reunidas em assem
bléia geral, desde o dia 16 do corrente mês, no Muni
cípio de Luziânia, Goiás, aproximadamente duzentas
lideranças indígenas. Neste momento, devem seguir
em caminhada rumo ao Congresso Nacional, partin
do da Praça Galdino - todos recordamos, com muita

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

SEÇÃO 11
Do Requerimento de Urgência

Art. 153. A urgência poderá ser requerida quan-
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tigo antecedente, seja de logo considerada, até sua tristeza, o índio Galdino, contra quem foi ateado fogo
decisão final. -, onde se encontravam concentrados juntamente

§ 10 Não se dispensam os seguintes requisitos: com representantes de inúmeras entidades e parti-
I - publicação e distribuição, em avulsos ou por dos políticos que apóiam a luta desses povos no País.

cópia, da proposição principal e, se houver, das aces- Aqui participarão da Comissão Geral que se realizará
sórias' no plenário da Câmara dos Deputados e de um deba-

li - pareceres das Comissões ou de Relator de- te, durante toda a tarde, no auditório Nereu Ramos,
signado' que terá como tema principal o Estatuto dos Povos

III ' d "b - Indígenas, proposta que tramita na Casa desde o sé-
- quorum para e I eraçao. I d d d' I . I f I' .o . _ . cu o passa o, segun o Izem e es. n e Izmente, esta

§ 2 As p~~poslçoes urge~tes em virtude da na- em discussão há mais de uma década e até agora
tureza da materla ou de requerimento aprovado pelo não se conseguiu aprová-lo
Plenário, na forma do artigo subseqüente, terão o . . '. _
mesmo tratamento e trâmite regimental. Mais do que ISSO, S~. Pre~ldente, est~r~o lan-

çando uma carta aberta a SOCiedade brasileira, na
qual mencionam problemas que vêm enfrentando,
particularmente relacionados ao Governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. Segundo eles, o
estabelecimento da política de governo tem determi
nado um retrocesso nas medidas concretas para os
povos indígenas. E citam, como exemplo, o desman
telamento da assistência médica e educacional, a ne
gação de direitos já consagrados aos povos indíge
nas, além do aumento da violência, que tem levado à
morte de índios em todo o território nacional, entre
outros aspectos negativos por eles levantados. E aler
tam que o substitutivo ao Estatuto, apresentado em
dezembro do ano passado pelo Deputado Luciano
Pizzatto, não garante os direitos e as reivindicações
das comunidades indígenas. Nem mesmo a Funai
concordou com esse substitutivo.

Portanto, eles estarão logo mais nesta Casa rei
vindicando mudanças no substitutivo elaborado pelo
Deputado Luciano Pizzatto. Penso que não nos resta
outro caminho senão darmos total apoio às suas rei
vindicações, que são mais do que justas. Não pode
mos, a cada 19 de abril, ocupar a tribuna neste plená
rio para falar da necessidade de aprovação do Estatu
to dos Povos Indígenas. É preciso que algo prático
seja feito.

O Estatuto, ao ser aprovado, deve estar de acor
do com aquilo que reivindicam os povos indígenas
brasileiros.

Sr. Presidente, passo agora a tratar de outro as
sunto.

Recentemente, o Presidente Fernando Henri
que referiu-se à instalação da CPI da Corrupção
como sendo este um assunto morto. Não é verdade.
No Senado Federal, foram colhidas todas as assina
turas necessárias para sua instalação. Na Câmara
dos Deputados, nos últimos dias, houve avanços na
obtenção das assinaturas. Faltam menos de vinte as
sinaturas. Creio que após a decisão anunciada ontem

do:



Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen
tares, espero que o projeto receba as correções ne
cessárias, antes de ser votado, para restabelecer o
Estado de Direito que, a meu ver, está profundamente
ferido.

O SR. SAULO PEDROSA (Bloco/PSDB - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, anteontem, ontem e hoje o
País foi abalado com o impacto das notícias de vio
lação do painel eletrônico de votação do Senado
Federal. É fato da maior gravidade, por ocorrer numa
Casa considerada o templo da cidadania, onde se de
cidem questões que terão influência na vida de todos
os cidadãos brasileiros.

Os fatos, apurados e comprovados, deverão ser
objetos de julgamento sumário, preservando a credi-
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pelo Deputado Bispo Rodrigues, do PL, no início da Devemos ainda levar em consideração alguns
próxima semana esta Casa deverá alcançar o núme- aspectos fundamentais: primeiro, o Governo, com
ro necessário de assinaturas para que a CPI seja ins- esse projeto, está mais uma vez taxando a folha de
talada. . pagamento, tributando o trabalho, dificultando a con-

Não acredito que a CPI da Corrupção vá colocar tratação.
o Brasil em situação difícil perante o capital interna- Ora, onde está o discurso da reforma tributária,
cional. Pelo contrário: ela vai passar o País a limpo - da necessidade de desonerar a folha, desonerar a
por isto é necessária. Chega! A corrupção é o assunto produção? Era tudo mentira? Era um engodo? Na
do momento no noticiário nacional. verdade, mais uma vez o Governo está taxando a fo-

Esta Casa não é polícia, como disse o Presiden- lha de pagamento. ,. . .
te Fernando Henrique Cardoso, mas tem como fun- Em ~egundo lugar, o_G~verno ~sta InstitUindo o
ção principal - é o que estabelece a Constituição - chamado Termo de Adesao , questl~n~vel em ~od?s

fiscalizar as ações do Poder Executivo. E a CPI é a os a.spe?tos, agravado pel.o fato de ex~glr a ~desao In-

melhor forma de fazê-lo. c1uslve aqueles que conSidera que nao teriam de fa-

E t t· . t At' zer concessão, ampliando a faixa de R$1.000,00 para
. s amos o ImlS as. .e a semana que v.em con- R$2.000 00.

seguiremos todas as assinaturas necessárias para' .. .
instalação da CPI da Corrupção. Ora, se o trabalhador está relvlndlc~ndo, por

. . exemplo, R$1.500,00 e o Governo deposita exata-
MUito obrigada. mente este valor na sua conta, a ação judicial perde o
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem re- objeto. E por que o Governo está exigindo esse 'Ter-

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- mo de Adesão"? Porque quer ficar com os recursos
tados, ontem o Governo fez aprovar na Comissão de das contas cujos proprietários não assinarem o ter-
Trabalho projeto que trata da complementação do mo. Ou seja, o Governo exige a adesão inclusive de
FGTS para os trabalhadores. Nunca vi tanta mentira e quem não está nessa faixa, porque sabe que, dos titu-
tanta perversidade juntas numa só peça. Primeiro, lares de 92 milhões de contas, grande parcela não vai
porque o Presidente da República havia dito, às vés- assinar o termo e, dessa forma, o FGTS ficará desca-
peras das eleições, que pagaria o FGTS a todos os pitalizado, restando esse recurso do Tesouro. O proje-
trabalhadores, inclusive àqueles que não haviam en- to é vantajoso, mas não para os trabalhadores, está
trado na Justiça. Enganou a população, mentiu para como o Governo quer. Além do mais, nesse projeto o
os trabalhadores e depois apresentou um projeto que, Governo não'se compromete absolutamente a nada.
na essência, ainda proporciona maior arrecadação ao O que vai acontecer se o Governo não cumprir a
Governo. sua parte? Ao retirar a ação na Justiça, o trabalhador

Não entendemos a pressa do Governo em apro- não terá mais possibilidade de reativar o processo. O
var esse projeto, inclusive impondo-lhe o regime de Governo pode muito bem pagar a primeira parcela,
urgência urgentíssima. Esse debate deveria ser feito não pagar a seguinte e não ser responsabilizado por
com mais calma. A não ser que o Governo queira isso.
aprovar rapidamente a matéria para ter alguma coisa
a dizer aos trabalhadores no dia 10 de maio, amplian
do o teor da mentira contida no projeto.

Sr. Presidente, seria interessante que tivésse
mos aqui os valores exatos dessa complementação
do FGTS. O Governo diz que vai entrar com 6 bilhões
de reais, mas, pelos cálculos que temos, é muito mais
provável que, com esse projeto, arrecade mais do que
venha a desembolsar. Até porque o próprio Governo
admite uma oscilação dos valores entre 37 e 43 bi
lhões de reais, ou seja, um pequeno erro de 6 bilhões
de reais.

Para o Governo isso não é nada. Afinal, para
quem o desvio de 1 bilhão e 300 milhões na Sudene e
na Sudam nada representa, o que irão valer os 6 bi
lhões do FGTS?!



Em nome das Forças Armadas, dos soldados,
cabos, sargentos, subtenentes, capitães, coronéis e
generais, assinei, há mais de um mês, documento em
favor da instalação da CPI da Corrupção. Não admiti
mos corrupção em nosso meio e estamos bastante
constrangidos porque temos o Chefe Supremo das
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bilidade do Congresso Nacional, ao eliminar os ele- Eleitoral da Bahia. É célebre - e até hoje contestada ~
mentos nocivos, voltando a instituição a sua função a eleição de.Waldeck Ornélas para o Senado. O Pre-
maior, que é de bem legislar. sidente do TRE e o Senador Antonio Carlos Maga-

As sinalizações do universo e da natureza indi- Ihães ficaram reunidos a portas fechadas durante
cam que chegou a hora da verdade para o Senador todo o processo de apuração dos votos no Estado. Foi
Antonio Carlos Magalhães. Afogando-se na própria flagrante a manipulação da votação, e até hoje há um
lama em que jogou a política nacional, movido por sentimento de que Waldeck Ornélas foi eleito fraudu-
seus caprichos, maldade e rancor, o Senador está lentamente, desde que o TRE não concedeu a recon-
sendo vítima do próprio veneno. tagem dos votos, na época.

As cenas e os fatos promovidos por ele, princi- Também foram contestados os resultados das úl-
palmente depois que deixou a Presidência do Sena- timas eleições em vários Municípios da Bahia, com
do, revelam os métodos pelos quais chegou ao poder suspeit~ de manipulação do processo eletrônico de vo-
absoluto na Bahia e no País. Só que no momento fal- tação. E preciso atenção especial e, se possível, uma
ta-lhe o grande respaldo da ditadura militar para ga- fiscalização profunda do TSE, para garantir a seguran-
rantir-Ihe os golpes com que aniquila aqueles que es- ça do processo eleitoral de 2002 naquele Estado. O es-
tão no seu caminho. Não importa quem seja. quema montado pelo Senador Antonio Carlos Maga-

Diz a sabedoria popular que o mal por si mesmo Ihães não será facilmente desmontado, o que poderá
se destrói. Desejamos que os fatos revelados, ontem, exigir até uma intervenção no TRE baiano.
sejam os últimos, ponto final de um período tão tumul- Acreditamos que, com as revelações dos fatos

. tuado da política nacional, em que o Senador, mestre de ontem, estejamos nos capítulos finais do que po-
da discórdia, é um dos principais atores. deria ser a era ACM na política nacional. O laudo da

Na sanha de destruir o sucessor na Presidência Unicamp e as declarações dos funcionários do Sena-
do Senado e o próprio Presidente da República, parali- do são as provas que faltavam para a sentença final
sou os trabalhos do Congresso Nacional, provocando de cassação por quebra do decoro parlamentar.
uma crise política num momento em que é necessária a i Nestes últimos anos, ocupamos algumas vezes
concentração de esforços e energias para enfrentar os esta tribuna para denunciar a opressão instalada e a
ventos externos que sopram perigosamente sobre a falsa imagem de que a Bahia vai bem. A realidade bai-
economia nacional, como a recessão dos Estados Uni- ana sempre indicava o perigo que o Senador Antonio
dos, a situação dramática da Argentina, com reflexos no Carlos Magalhães representaria para o País.
Mercosul, a questão da Alca e do comércio exterior, te- O Senador desnudou-se diante da Nação e pro-
mas de transcendental importância na agenda nacio- va que jamais poderá empunhar a bandeira da morali-
nal, para uma arrancada para o desenvolvimento do dade, porque esta tem de ser colocada em mãos Iim-
País e nossa afirmação no mundo globalizado. pas, escolhidas e consagradas pelo povo.

Nada disso sensibilizou o Senador Antonio Carlos Segue o destino dos tiranos e ditadores, em que
Magalhães, que não se colocou no eixo da prudência e a justiça tarda, mas não falha. Aguardamos o grande
do bom senso para preservar o interesse maior da Na- julgamento.
ção. Ao contrário, a cada dia gerou tatos polêmicos, sem- Era o que tinha dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
pre acusando, denegrindo ou jogando lama em alguém. Deputados.

O episódio do painel do Senado, flagrante viola- O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem
ção e transgressão do Regimento, da Constituição, revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
da ética e dos bons costumes, constitui prova da di- tados, primeiro quero saudar nosso glorioso Exército
mensão moral de quem a praticou. Foi assim que o brasileiro pela sua data. Julgo oportuno que todos o
Senador Antonio Carlos Magalhães construiu o seu façam antes que o Sr. Fernando Henrique Cardoso e
poder na Bahia. Mantém há mais de três décadas o o neófito Ministro da Defesa, Geraldo Quintão, aca-
poder ditatorial na Bahia, controlando pela força o bem com o Exército brasileiro e com as Forças Arma-
Executivo, o Legislativo e o Judiciário. das.

Com o respaldo de um grande império de comu
nicação, de sua propriedade, cobrindo todo o Estado,
promove com inspiração fascista o culto a sua perso
nalidade.

Esse ato de violação traz à tona o poder de man
do do Senador Antonio Carlos Magalhães na Justiça
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Forças Armadas, o Sr. Fernando Henrique Cardoso, Provisória n° 2.131, elaborada pelo Dr. Geraldo Quin-
acobertando a corrupção no País. tão. É uma medida provisória que tem a cara dele, a

Quem não deve não teme, e quem não deve as- cara da incompetência.
sina. Todos os Parlamentares devem assinar a CPI, Sr. Presidente, o nosso estimado Comandante
porque estaremos até dando oportunidade para que do Exército, Gen. Gleuber Vieira, tem trabalhado ago-
Fernando Henrique Cardoso mostre que é inocente, ra com sua assessoria, que é competente, na Comis-
além de fornecer-lhe atestado de idoneidade moral. são de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
Mas, como não tem, ele faz com que seu exército de no sentido de não criamos uma subcomissão para ir
Parlamentares não assine a CPI, logicamente para aos quartéis conversar com os militares sobre essa lei
que não percam as mamatas existentes no Executivo. de remuneração.
~uitos nesta Casa nã?assinam essa CPI porque não O militar é um trabalhador como outro qualquer
vivem apenas do salano de Deputado ou do seu ga- e tem direito de falar sobre a sua vida financeira.
nho legal aí fora, mas, sim, das tetas do Executivo. Espero que ele nos acene, por intermédio de sua

Quando falo em neófito Ministro Geraldo Quin- competente assessoria parlamentar - composta só
tão, quero oferecer, aqui, um pirulito para quem me por militares, e não poderia ser de maneira diferente
disser onde ele está no momento. Onde está o ho- -, para que possamos fazer com que ele nos convide
mem? Onde está o recruta Quintão? para irmos aos quartéis. Afinal de contas, os quartéis

O Diário Oficial da União, do começo do mês, são de todos nós. As Forças Armadas (a Marinha, o
concedeu-lhe autorização para passear por quinze Exército e a Aeronáutica) são de todos nós, de todos
dias na China e na Coréia. Já era para estar aqui, Sr. os brasileiros, e seria uma honra irmos até lá convida-
Presidente, mas o Diário Oficial da União de ontem dos e não com uma subcomissão.
prol~ngou as férias d? r~cruta Quintão por mais qua- Apelo para o Gen. Gleuber Vieira no sentido de
tro dias. O recruta ?U1ntao, agor~, está na Fr~nça, tal- que nos convide a ir aos quartéis conversar com ca-
vez conversando, I~, co~ os amigos do Presidente da bos, soldados, sargentos, capitães, coronéis e até ge-
Petrobras, o frances Relchstul. nerais, se for o caso, sobre a lei de remuneração dos

Realmente, este não é um país sério, Sr. Presi- militares, que é de vital importância para a disciplina e
dente. Como pode uma empresa do porte da a hierarquia dentro das Forças Armadas.
Petrobras, e~tratégica, e~t~r nas mãos de um francês, O SR. B. SÁ (Bloco/PSDB - PI. Sem revisão do
talvez planejando a proxlma sabotagem para que orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nes-
possamos vender, doar a Petrobras para uma estatal ta manhã quero tecer alguns comentários que acho
francesa qualquer? . _. . tempestivos, a respeito de reportagem publicada no

E para mostrar que Geraldo QUlntao e um neófl- último domingo sobre o tema da ciência e tecnologia.
to, ele também é um inconseqüente. O chefe dasua. ..
assessoria parlamentar nesta Casa e o seu subchefe u O Jornal, na ~~portagem enclI~ada com .0 tlt~lo
são dois funcionários do Banco do Brasil. Nada contra Fuga de Cérebros, chama a atençao para a sltuaçao
a gloriosa instituição Banco do Brasil. Mas se o Quin- ainda deveras .defici~ária em que se ~ncontra o País
tão não sabe nada sobre Forças Armadas, como é e.m termos de Investimento em pesquisa e desenvol-
que pode nomear dois banqueiros para serem asses- vlmento.
sores parlamentares nesta Casa? Para fazer negócio. Observ~ o autor daquela reportagem que na-
Acho que ele foi comprar sucata na China e na Co- ções como a India e a Coréia, de grau de desenvolvi-
réia, não sei, não quero fazer um pré-julgamento dele mento similar ao do Brasil, têm muito mais investi-
aqui. Mas é muito comum a compra de sucata no ex- mentos nesta área, o que faz com que a Coréia, no
terior, que não é, no meu entender, para melhorar a ano 2000, tenha conseguido patentear cerca de 3 mil
operacionalidade de nossas Forças Armadas. inventos, enquanto o Brasil não registrou sequer cem

Sr. Presidente, ontem, aprovamos na Comissão inventos, nesse mesmo campo do patenteamento.
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional requeri- Chama a atenção também a reportagem para a
mento de minha autoria que visava, primeiro, convo- situação de países desenvolvidos que investem cada
car o recruta Quintão para falar sobre a remuneração vez mais no desenvolvimento de novas tecnologias,
dos militares, mas foi transformado em convite. E ele visto que, no mundo amplamente desenvolvido em
comparecerá brevemente à Comissão para falar so- termos de comunicação e do avanço tecnológico, as
bre segurança nacional e lei de remuneração dos mili- descobertas hoje rapidamente têm a tendência de fi-
tares, essa besteira, essa porcaria que é a Medida car ultrapassadas.
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Nesses países, o investimento é feito cada vez
mais pela iniciativa privada. Lamentavelmente, no
Brasil, quase 80% dos recursos para investimentos
em P&D são destinados às instituições públicas, den
tre as quais se destaca a Universidade de São Paulo,
por intermédio da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo - FAPESP.

Sr. Presidente, a reportagem chama também a
atenção para fatos importantes que acontecem no
Brasil em termos de pesquisa e desenvolvimento.
Apesar de todas as dificuldades, temos alcançado
posição mundial de destaque na área da Aeronáutica,
por meio do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Por
isso, a Embraer é hoje a quarta maior empresa expor
tadora de desenvolvimento da ciência aeronáutica no
mundo.

Destaco também a importância da Petrobras,
pela sua tecnologia de ponta principalmente na pros
pecção e na lavra do petróleo, e da Embrapa, no cam
po da pesquisa de biotecnologia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nem
tudo está perdido. O Ministério da Ciência e Tecnolo
gia desenvolveu esforços no sentido de criar, em boa
hora, os chamados Fundos Setoriais, constituídos de
recursos captados em empresas privatizadas nas
áreas do petróleo, da mineralogia e assim por diante.

Por conta desses Fundos, há expectativa de ar
recadação de 1 bilhão de reais neste ano para investi
mento em pesquisa e desenvolvimento, o que signifi
ca, segundo a própria comunidade científica, aporte
substancial para a continuação das pesquisas, que
mantêm os cérebros no País.

Ao tecer essas considerações, ressalto o está
gio ainda atrasado dos investimentos em ciência e
tecnologia no Brasil. A iniciativa privada, a exemplo do
que ocorre nos países desenvolvidos, precisa acredi
tarmais nessa área, rompendo com a visão atrasada
e tortuosa de acumular recursos fora do País e
lembrando-se de que o investimento em tecnologia
nacional é salutar principalmente para ela própria.

O SR. GUSTAVO FRUET (PMDB - PR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, ontem se encerrou
o trabalho de discussão e elaboração do relatório final
do Brasil referente à Agenda Hábitat, que será apre
sentado na Assembléia-Geral da ONU que trata do
desenvolvimento urbano e sustentável dos grandes
centros, das médias e pequenas cidades do Brasil.

Assim como a própria realidade brasileira, o re
latório apresenta enormes contradições. O trabalho
foi coordenado pelo Ministro Ovídio Antônio de Ânge
lis, da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urba-

no, e será debatido nesta Casa a partir da próxima se
mana, em Comissão específica.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ MILlTÃO (Bloco/PSDB - MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, Minas Gerais, assim como todas as
demais Unidades da Federação, está com suas estra
das em péssimo estado de conservação, pondo em
risco todos quantos por elas trafegam, acarretando a
elevação dos preços dos fretes dos caminhoneiros.

Se apenas tivéssemos que lamentar o aumento
dos fretes, paciência, pois sabemos que o Governo
tem enfrentado dificuldades para manter em condi
ções de rodagem segura suas estradas. Mas o que
tem ocorrido é a perda de vidas, e aí não estamos fa
lando apenas de perda de patrimônio ou de valores
materiais.

Há poucos dias, conforme noticiado pela Tribu
na de Minas, um acidente com vítima fatal levou o
sentimento de revolta aos usuários da BR-267, entre
Juiz de Fora e o sul de Minas. Ao tentar desviar de um
buraco, um carro de passageiros chocou-se com uma
caminhonete e a passageira do primeiro veículo per
deu a vida, enquanto outras pessoas ficaram feridas.
Este acidente ocorreu noKm 206, próximo à entrada
de Bom Jardim de Minas.

É inaceitável que mais uma·pessoa tenha perdi
do sua vida, seu futuro, tenha comprometido o futuro
de seus familiares com a dor de sua perda, por res
ponsabilidade do Departamento de Estradas de Ro
dagem. Sim, por responsabilidade direta de quem de
veria cumprir a obrigação da conservação das estra
das e não o faz, ou o faz negligentemente.

No início do mês foi colocada em prática, após
insistentes pedidos da Prefeitura de Juiz de Fora, a
Operação Tapa-Buracos, pelo DER. No entanto, a re
portagem da Tribuna de Minas foi ao local e verificou
que o serviço está sendo realizado apenas entre a
BR-040 e o Km 140 da BR-267, na altura do Distrito
de Valadares. Ou seja, a maior parte da rodovia conti
nua servindo de arma mortífera aos que I')ela trafe
gam. Muitos deixaram terminantemente de dirigir nela
à noite, trafegando apenas durante o dia. Muitos ou
tros estão tendo que levar com mais freqüência seus
veículos à oficina, por causa dos danos causados pe
los buracos nas pistas; outros, por sua vez, têm tido
trabalho em substituir e reparar pneus furados ou ras
gados pelo impacto com os perímetros de grandes e
fundos buracos.

E quem se responsabiliza por isso, Sr. Presiden
te? Ninguém, absolutamente ninguém! Assim como
ninguém será responsabilizado pela morte da jovem
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Ludmila Cresta de Barros, de 22 anos de idade. Nin- grito de revolta, porque o setor sob sua administração
guém será acusado pela morte criminosa daquela jo- está relapsa e irresponsavelmente imóvel diante da
vem, e seus pais deverão continuar a passar pela ocorrência de crimes como esse, que vitimou Ludmi-
frente da sede do DER sabendo que ali se encontra o la. O sinistro em que ela perdeu a vida não foi um sim-
verdadeiro assassino de sua menina, o Departamen- pies acidente entre dois veículos, foi um crime em que
to inteiro, com seu descaso, com sua irresponsabili- a mão do assassino induziu dois veículos a se choca-
dade, com sua culpa acobertada pelo Poder Público, rem tentando desviar de um buraco no leito da pista. E
com sua falta ignorada por tecnocratas que deitam a esse assassino chama-se administração pública bra-
cabeça em seus travesseiros como se puros de cora- sileira.
ção fossem e imaculados no exercício completo das Muito obrigado.
responsabilidade~ de.que julgam desincumb~r-se. O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Sem revi-

. O que ~?dena dizer o ~o~ernador de Minas G~- são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
rals aos fa~llIares de LU~~lla. Na verdade, deveria hoje, 19 de abril, quero manifestar minha mais profun-
ele assumIr a responsabIlidade por aquela morte e da solidariedade e admiração aos povos indígenas do
declarar em público que de agora em diante o Estado País.

~~~~~~~:;~~s:u;sa~ss~~~a: :~~~:~~~d~::~~~t~: Quero eXrt~ltarl' da trib
t
una ddestEa C

t
adsa

d
, a lAuta des-

- .. .. d ses povos pa ICU armen e os o s a o o cre: os
a preocupaçao com a Integndade flslca as pessoas k' , ' , . - k r k
em nome das quais governa e dirige o Estado. aXlnawa, ?S yanawa, os apunna, os U Ina, os am-

.. . . . . . _ pa, os yamInawá e tantos outros espalhados ao longo
. Eu, um mln~lro ~ partiCipante da admlnlstraçao, dos rios da minha terra, que resistiram às guerras de

ainda que no LegislatiVO ~ederal, envergonho-~e do destruição física e cultural, às humilhações e ao ge-
descaso governamental diante das estradas, cUJos le- nocídio contra eles perpetrados pelos homens bran-
itos carroçáveis encontram-se cada vez mais em pio- cos os kariús
res condições, colocando em grave risco a vida de to- ' .' . • .
dos os que deles se valem. DepoIs de anos de luta e de reslstencla, as na-

E h d h à t 'b ções indígenas que habitam o Estado do Acre vence-nvergon a o, ven o n una para que as au- _. . _ .
toridades saibam que é preciso revoltar-se e que so- ramo Estao organizadas ~m assoclaçoes produtivas,
mente uando todos demonstrarem uma rande dose conservam sua ~ultura, tem suas terras demarcadas

q , _ . g. e preservadas, tem seus professores, suas escolas e
de revoblt~ e q~e elas serao compelidas a cumprir com já organizam inclusive a universidade indígena. A ma-
suas o ngaçoes. . . d 'd' d E t d - b I . I

É
.. ,. lona os In lOS o s a o nao peram u a mais pe as

_ uma pena que .seJa aSSIm, porque se n?s cl~a- ruas pedindo esmolas, mas anda de cabeça erguida.
daos comu~s cumpr~~os com n?s~as obngaçoe~ Conseguiram sobreviver ao turbilhão de destruição e
sem que seja ne.ce~sano que nos indiquem os caml- afirmaram-se como detentores de culturas indepen-
nhos,' temos o direito de esperar o mesmo daqueles dentes
que nos mereceram o voto e a delegação depoderes' . .
para dirigir os destinos da administração e deveriam O Go~erno do Acre,.tendo a frente o companhel-
estar servindo ao público, não se esquecendo de r~ Jorge VIana, está reallz~ndo um grande evento, o
suas responsabilidades e assim, por omissão, sendo 2 Encontro de Culturas Indlgenas dos P~vos do Acre
cúmplices em verdadeiros assassinatos como o que e do Sul do Amazonas, no qual os índlos.d.~nçam,
ocorreu no acidente da BR-267. cantam, debatem seus problemas e as POSSibilidades

É este, Sr. Presidente, o grito de revolta de de continuarem vivos enqu~n~o povos indígenas.
Ludmila, o grito de sua família, o grito de Juiz de Fora, ~ ~ovo, o Estado braSileiro, a cultura branca tem
o grito das estradas de Minas e de todo o Brasil. Se uma diVida .co~ esses povos. Os 500 anos celebra-
nossos governantes se locomovessem de automóvel, dos n~ ~ahla ainda fora~ fortemente marcado.s .pelo
e não de helicópteros, como costumam fazer, sabe- colonlahsmo; houve_praticamente uma guerra CIVil na-
riam ser parte da população e não deuses em torres quelas comemoraçoes.
de marfim e helicópteros reluzentes, ouviriam esse Queiramos ou não, a memória dos povos indí-
grito que os convoca à responsabilidade e ao cumpri- genas jamais se apagará. Por meio da sua resistência
mento do dever. e da sua luta, eles continuarão fazendo parte, de

E é isso o que enviaremos como apelo e in- modo diferenciado, das grandes culturas universais.
dignada manifestação ao Ministro dos Transportes, Precisamos conviver com civilizações diferentes
para que saiba que também ele é destinatário desse das nossas. Enquanto pensarmos que somos a única
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ou a melhor, jamais compreenderemos a riqueza e a
beleza das nações indígenas.

Vivam os povos indígenas que habitam o territó
rio brasileiro!

Era o que tinha a dizer.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, falo hoje so
bre o Projeto de Lei n° 4.104, de'2001 , já apresentado
neste plenário, mas que ainda gera dúvidas.

É um aviso aos navegantes que costumam per
turbar o trabalho desta Casa.

O inteiro teor da proposição é o seguinte:

PROJETO DE LEI N° 4.104, DE 2001
(Do Sr. Lincoln Portela)

Estabelece critérios informativos nas
prescrições médicas e odontológicas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As prescrições médicas e odontológicas,

em todo o território nacional, deverão conter, obriga
toriamente, as seguintes informações de forma legí
vel e clara:

I) nome completo do paciente;
11) nome do medicamento de referência;
111) nome do medicamento genérico

devidamente registrado no órgão federal
responsável pela vigilância sanitária;

IV) Denominação Comum Brasileira
(DCB) ou, na súa ausência, a Denominação
Comum Internacional (DCI);

V) quantidade medicada;
VI) instruções sobre o uso do medica

mento;
VII) nome completo e número do regis

tro do profissional expedidor.

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

O SR. CARLOS DUNGA (Bloco/PTB - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero deixar registrada nos Anais da
Casa nossa preocupação, e tenho certeza de que
V. Exa., Sr. Presidente, também está preocupado
com seu Estado, em face da possibilidade de ocorrên
cia de uma seca verde no Nordeste.

Gostaria que o Ministério da Agricultura tomas
se as devidas providências quanto à ameaça de que
da da safra no Nordeste.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, em relatório publicado pelo
Grupo Executivo para Recuperação Econômica do
Estado do Espírito Santo - GERES - sobre os investi
mentos do Fundo de Recuperação Econômica do
Estado do Espírito Santo, para o ano 2000, podemos
constatar que esses investimentos totalizando R$125
milhões geraram mais de 1.540 empregos.

Atuando em diversas áreas da economia esta
dual, como o setor agrícola, industrial e de meio ambi
ente, os investimentos do Fumes têm sido de funda
mentai importância para realização dos projetos de
desenvolvimento do Estado.

Só este ano, as previsões são de investimentos
da ordem de R$132 milhões, que serão rigorosamen
te aplicados em projetos viáveis e sem riscos para a
economia.

Alguns setores foram eleitos como prioritários
pelo Geres, pela sua importância, como o de in
fra-estrutura, de complexos energéticos (hidroelétri
cas, termoelétricas e gasodutos), de turismo e agri
cultura. Esses setores já contam com projetos do Go
verno Estadual e, com certeza, isso facilitará a apro
vação e liberação dos recursos.

Faço aqui este registro pela importância do
Fumes para nosso Estado e pela seriedade e técnica
com que analisa os projetos para concessão dos cré
ditos.

O Estado do Espírito Santo, graças ao esforço e
à mobilização do Grupo Executivo para Recuperação
Econômica, que tem como Coordenador o Dr. Jorge
Hélio Leal, vem mantendo uma média de desenvolvi
mento acima da nacional, porque conta com o apoio
dos empresários, políticos e da população. Aquela si
tuação de o Estado estar à margem da Região Su
deste já deixa um pouco de existir. Em função do
conjunto de esforços dos diversos segmentos da so
ciedade em torno dessas conquistas, temos conse
guido aumentar a oferta de empregos, desenvolver a
fruticultura, colocar o setor moveleiro entre os melho
res do País, atrair investimentos do setor de petróleo
e gás e no turismo.

Por tudo isso, Sras. e Srs. Deputados, parabeni
zo o GERES pelo que vem fazendo em nosso Estado.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que autorize a di
vulgação deste pronunciamento nos meios de comu
nicação da Casa.

Era o que tinha a dizer.

OSR.IVANVALENTE (PT -SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputadas, ocu
pamos a tribuna esta manhã para notificar a Casa que
estamos dando entrada no Ministério Público a uma
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representação contra o Instituto Nacional do Seguro execução de tarefas rotineiras do contratante, porque
Social- INSS, no sentido de que aquela autarquia ex- ela terceirizou a contratação nesse sentido.
plique as contratações terceirizadas para seu quadro Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta-
de funcionários dentro do Serviço de Atendimento ao mos requerendo ao Ministério Público que dê início
Cidadão e outras questões. ao competente inquérito civil público a fim de que se-

A denúncia veio a nós por intermédio do Verea- jam investigadas irregularidades envolvendo a tercei-
dor Nascimento, da cidade de Araraquara, mas toma- rização de pessoal por parte do INSS, em especial os
mos conhecimento de que é uma prática generaliza- critérios utilizados na contratação desses trabalhado-
da no País a contratação de terceirizados, que vêm res; os serviços realizados pela Fundação Universi-
substituindo paulatinamente os servidores do INSS. A dade de Brasília nessa seleção de pessoal, conforme
não-realização de concursos e o esgotamento de Contrato n° 24/98 entre o INSS e a FUB; a contrata-
contratos temporários têm resultado em uma imensa ção de pessoal terceirizado para o exercício de fun-
precarização dos serviços públicos. ções exclusivas dos servidores do INSS nas agências

O INSS contratou a Fundação Universidade de do Serviço de Atendimento ao Cidadão e outros ser-
Brasília como consuhora nesse processo por um viços; o acesso a informações administrativas do âm-
montante nada desprezível. Só no ano 2000 foram 37 bito previdenciário por pessoal que não aquele con-
milhões de reais. A Universidade de Brasília é contra- cursado do INSS; o repasse de verbas do INSS à FUB
tada para fazer o serviço de assessoria e consultoria, em decorrência desse contrato, que já foi de no míni-
passa-o a' terceiros, que contratam outras pessoas, mo 31 milhões, mesmo estando o contrato sob análi-
num sistema que nos parece não somente ilegal, ' se do Tribunal de Contas da União, e, finalmente, a
como também ilícito. Isso ficou patente em um edital dispensa de licitação no contrato em questão, que jul-
publicado na cidade de Araraquara para a contrata- gamos ilegal.
ção de catorze recepcionistas. A agência local não Sr. Presidente, essa representação justifica-se
deu qualquer publicidade a esse edital, que ficou no pela evidente irregularidade na contratação desses
âmbito do próprio INSS. Só as pessoas ligadas à ge- serviços.
rência ou funcionários tomaram 'conhecimento dessa Obrigado.
convocação. O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE.

Além disso, os critérios para essa contratação Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu-
realmente não podem ser vistos como naturais. Ou tados, inicialmente gostaria de me reportar à situa-
seja, antes de a pessoa ser contratada, apenas para ção atualmente enfrentada pelo Estado do Ceará.
ser selecionada, teria que apresentar fotos. É claro Trata-se da seca verde, que se dá principalmente na
que isso serve ,a preconceitos e análises subjetivas região mais fértil do Estado, a região do Cariri. Nor-
de todo tipo, que não se enquadram em um processo malmente, lá ocorre uma frente fria, com chuvas en-
seletivo para o serviço público. tre dezembro e janeiro, que se junta ao inverno tradi-

Por isso, levantamos esse problema inclusive cional, que começa em março. Temos, portanto, o
junto ao Tribunal de Contas da União, que condenou mais longo período de inverno naquela região. Este
esse tipo de prática. Temos aqui a resolução do Tri- ano, porém, essa frente fria não chegou ao Cariri,
bunal de Contas, que já está inserida na repre- causando, assim, uma grande perda da safra, já
sentação. plantada três vezes.

Também estamos de posse do processo de con- Isso vem trazendo intranqüilidade a várias cida-
tratação da Fundação Universidade de Brasília, com des, como Granjeiro, Farias Brito, Caririaçu, Crato,
dispensa de licitação, sob o n° 56/98. Isso foi feito Jardins, que fazem parte daquela região extrema-
dentro do Programa de Melhoria de Atendimento da mente fértil, localizada na Chapada do Araripe, com
Previdência Social. Aqui fica claro que as pessoas um bom lençol freático, mas que, infelizmente, ainda
contratadas estão cumprindo funções que seriam de depende das chuvas em função do pouco apoio por
funcionários do quadro do INSS, como cadastramen- parte dos Governos Federal e Estadual.
to de senhas para acesso aos conselhos internos, Deixo aqui um apelo principalmente ao Governo
para emissão de extrato de débitos, contribuições, do Estado do Ceará no sentido de que acompanhe
parcelamentos, verificações de irregularidades etc. essa situação, a movimentação de trabalhadores,

Entendemos que não é razoável contratar uma que já acorreram aos seus Municípios tentando obter
respeitável instituição de consultoria, no presente até mesmo a merenda escolar por não terem outra
caso a Fundação Universidade de Brasília, para a fonte de alimento para suas famílias. Enquanto isso, o



Muito obrigado.

Este é o processo de privatização tão ovacio
nado por alguns: tarifas elevadíssimas. Querem o
retorno dos investimentos em curto espaço de tem
po, arrebentando com a economia popular.

o SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o que mais se discute hoje nos bares, nos
restaurantes, nos clubes e nas igrejas é se sai ou
não a CPI da Corrupção. Vamos ter de dar uma res
posta ao povo, que nos vai cobrar isso.

Essa CPI já é até motivo de aposta. Ao entramos
em num bar, em um clube, o pessoal está apostando,
e a aposta cada vez mais se encurta. Antes era de
sete para um, agora já está 50% a 50%. Creio que a
partir de terça-feira as apostas vão até dobrar. Temos
de dar uma resposta ao povo, repito. Como diz o artis
ta, ele tem de ir aonde o povo está. E o político tem de
fazer aquilo que o povo deseja.

Ontem, no plenário desta Casa, vimos que o
apelo era mais institucional do que partidário. Enfim, o
que interessa agora é a proteção desta instituição
chamada Câmara dos Deputados, porque o Senado
já deu a resposta, uma vez que colheu mais de 26 as
sinaturas e, acredito, vai chegar à maioria. Esta Casa
precisa dar sua resposta, porque estaremos encon
trando-nos com o nosso povo e as nossas represen
tações nos fins de semana. O que vamos dizer para
os nossos representados?

Os argumentos utilizados de que isso é coisa da
Oposição já carram por terra, porque vários colegas
de diversos partidos pollticos já se manifestaram e
pretendem assinar o pedido de instalação da CPI da
Corrupção. Há o argumento de que essa questão da
corrupção vai provocar alterações econômicas. Exis
tem até pessoas que querem atribuir a crise do Vale
do Silício, na Califórnia, a queda da Yahoo e da
NASDAQ a uma situação de CPI. Na verdade, essas
questões econômicas obedecem a um sistema eco-
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Governo encontra-se passivo, quieto, sem tornar as Delegados do Estado do Ceará - ARCE, e o Instituto
providências necessárias para resolver a situação. de Defesa do Consumidor-IDC, a fim de realizarmos
Apesar de o Governo Tasso Jereissati ser tão ágil no uma mesa-redonda para tomarmos conhecimento
processo de privatização, na demissão de servidores das razões que provocaram o aumento de 15% nas
e em bater nos trabalhadores que reivindicam seus tarifas da empresa Coelce, quando a inflação do ano
interesses, é muito lento na resolução dos problemas passado foi de apenas 5,37%, ou seja, três vezes o
sociais do nosso Estado. valor da inflação. Não podemos admitir isso, porque

Portanto, faço um apelo ao Governador, em fun- os servidores públicos federais estão há seis anos
ção até de sua pretensão de ser candidato à Presi- sem reajuste, assim como diversas outras categorias.
dência da República, para que atente neste momento E só o aumento da energia, insumo básico para o lar,
para a situação dos trabalhadores rurais, que estão foi três vezes maior do que o Indice inflacionário.
tendo diversos problemas no Estado do Ceará, princi
palmente na região do Cariri. A situação é boa na re
gião norte, mas chove copiosamente na região litorâ
nea. Em Fortaleza ocorreram duas chuvas seguidas,
uma de 145 e outra de 100 milímetros, causando mor
tes. Portanto, a situação da Região Metropolitana de
Fortaleza gera preocupação.

Sr. Presidente, gostaria ainda de fazer breve
análise sobre os aumentos tarifários autorizados on
tem pela ANEEL em boa parte do Brasil. No Rio
Grande do Sul o reajuste de tarifas chegou a 20% e
no Ceará, a 15,04%, perfazendo, nos três anos de
privatização da Companhia de Eletricidade do
Ceará, 41,25% de aumento. Não se trata de reajuste,
que seria para recompor o valor em função da infla
ção. Trata-se, sim, de aumento tarifário sem prece
dentes, uma vez que a inflação do perrodo de três
anos é de 16,99%, segundo o INPC; no entanto, o
aumento na tarifa de energia chegou a 41,25%, o
que vem afetando o bolso do trabalhador, que está
com seus salários aviltados, com um salário mínimo
de 180 reais. Vejam V. Exas. que um bem essencial
como a eletricidade está com esses patamares de
reajuste no Ceará. '

Isso também vem afetando o setor produtivo,
porque quem puder irá repassar os custos, mas ou
tros setores não podem fazer o mesmo, pois estão em
uma concorrência muito acirrada e, portanto, esse au
mento inviabilizará tais setores, principalmente a agri
cultura de um Estado como o nosso, que, não bastas
sem as dificuldades do clima semi-árido, agora en
frenta esse complicador que é a energia elétrica a
custos completamente inacesslveis.

Portanto, estamos investigando a Companhia
de Eletricidade do Ceará - COELC E, pois sou Relator
de uma proposta de fiscalização e controle, encami
nhada pelo Deputado Alexandre CardoSQ. Já tivemos
uma primeira audiência para tratar das demissões e
das mortes que ocorreram naquela empresa privati
zada. E, para a próxima semana, convocaremos a
Aneel, a Agência Reguladora de Serviços Públicos
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nômico globalizado, que nada tem a ver com o nosso especial. As companhias de seguros lançam novos
posicionamento na Câmara dos Deputados. produtos e serviços a custos cada vez mais elevados.

A CPI da Corrupção é um grande desafio para Desenvolve-se nesta Casa a CPI do Roubo de
nós - e temos de enfrentá-lo. Esta Casa está em crise Cargas. Os empresários do setor de transportes, os
institucional, uma vez que não obedecemos aos cla- caminhoneiros, as seguradoras contribuem com in-
mores populares com relação ao confisco do Imposto formações e aguardam uma resposta, uma proposta,
de Renda. Não damos respostas em relação ao con- apoio legislativo que os conforte e possa imputar aos
fisco do FGTS dos trabalhadores. Entretanto, quanto ladrões a pena devida e às quadrilhas organizadas
à questão institucional relacionada ao compromisso tempo maior de punição.
de fiscalização e controle do Poder Executivo, temos, Não há quem possa estar livre de fato e de direi-
sim, a obrigação de dar uma resposta. to, qualquer que seja o trabalhador, o motorista e a

Faço um apelo aos nobres Deputados no senti- empresa que envie cargas pelas estradas do País.
do de que trabalhemos para que esta Casa, sobera- Por exemplo, anteontem, terça-feira, dia 17, às 14h, a
namente, cumpra sua obrigação. apenas trinta quilômetros de Londrina, no Paraná, o

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também motorista Hudson Ferrei~a da M~ta foi obri~ado a en-
faço um apelo às donas de casa, aos membros das costar uma carret~ Scania, de minha propnedade, às
comunidades religiosas e não religiosas, às comuni- margens da rodOVia. .
dades universitárias estudantis e sindicais e aos se- Eram duas horas da tarde. Ele estava próximo a
tores da imprensa e~crita, falada e televisio~ada, con- uma das mais i~port~ntes cidades-pólos da região
cessionários que foram e são do Poder Público, no Centro.-~ul do Pais. CI~CO h?mens fort~mente arma-
sentido de que todos se coloquem à disposição, nas dos, utilizando-se de dOIS v,elculos, realizaram a abor-
cidades e nas suas regiões, para debater as razões dagem forçada sobre o veIculo e seu condutor.
pelas quais os Deputados que representam o povo No início da tarde, próximo ao trevo de Jaguapi-
nesta Casa assinaram ou não a instalação da CPI da tã, tomaram uma carreta, amarraram o condutor às
Corrupção. margens de uma rodovia federal e foram-se embora,

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. a~irmando que o cam.inhão seria utilizado para condu
zir uma carga especial. De certo, apenas o fato. Pro-

a SR. NILTaN CAPIXABA (Bloco/PTS - RO. vavelmente o caminhão dos mais novos e modernos
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, disponíveis'no País, está servindo ao transporte de
Sras. e Srs. Deputados, o País começa a tomar co- cargas roubadas ou ainda ao tráfico de drogas no
nhecimento do relatório da Organização das Nações Mercosul. "
Uni~s sobre a violência, apresentado esta semana É mais uma perda, mais um fato violento, diante
em enebra: na s~~ça. . do qual ficamos sem capacidade de reação. Empe-

O BraSil, pac.lflcO por natureza, flg~ra .como um nhamos nossa ação junto à Secretaria de Segurança
dos países maIs vIolentos do mundo. O Indlce de as- do Estado do Paraná e à Polícia Rodoviária Federal e
~ssinatos cresceu 300% nos _úl!imos quinze a~os. contamos, a partir de hoje, com a colaboração de
Sao mortes nem sempre anonlmas. Temos Visto uma rede de radioamadores e caminhoneiros. Como
i~~~era~ personalidade~ figurarem nas páginas po- se diz, pouco adianta passar o cadeado depois da
IIclals. Ha uma guerra ~~Ial que mata mais d~que al- porta arrombada. O Sr. Secretário de Segurança do
gu~a.s das .guer!a~ CIVIS em curso nos palses da Estado do Paraná, tenho certeza, está empenhado
Amenca Latina, Afnca e Leste Europeu. na recuperação do veículo, da mesma forma a Supe-

O crime organizado atinge proporções alarman- rintendência da Polícia Rodoviária Federal do Estado
teso Está infiltrado até mesmo nas organizações cons- do Paraná.
titucionalmente obrigadas a combatê-lo. O narcotráfi- Acreditamos na eficiência de suas equipes, em-
co, o roubo de cargas, o roubo de veículos, assaltos a bora saibamos das limitações operacionais. De fato,
residências, violência contra a pessoa e o patrimônio estão as quadrilhas tão bem informadas e devida-
atingem marcas insuportáveis de se conviver. mente armadas que, numa hipótese de confronto, os

Saímos de nossos lares, pela manhã, sem certe- agentes da lei muitas vezes ficam em desvantagem.
za de que à noite estaremos de volta ao convívio famili- O crime organizado também tem seus homens no
ar. A incerteza e o medo tomam forma de serviços de serviço de inteligência bem posicionados.
segurança privada, sensoriamento remoto, carros blin- Quero registrar que o veículo perdido é de mi-
dados e até cômodos de residência com blindagem nha propriedade e que o condutor está a salvo. O ca-
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minhão Scania, modelo 124-H, ano 98, de placas
NBD 3727 e a carreta de placa NBD 3728, de Cacoal,
Rondônia, além de servir ao crime organizado, deixa
de favorecer inúmeros empregos em, no mínimo, dois
Estados.

Perdemos todos. Perdem os trabalhadores, per
de a empresa, perde a economia regional, perde o
País.

Até quando perderemos vidas e patrimônios
sem que se faça valer a força da lei?

É o meu apelo. É a questão que deixo ao Legis
lativo Federal.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo
Campos para uma Comunicação de Liderança, pelo
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, por três minutos.

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, quero ler uma nota,
assinada pela bancada federal do PSB e pela Exe
cutiva Nacional do Partido Socialista Brasileiro, so
bre a necessidade de reformulação da Sudene e da
Sudam:

A Sudene e posteriormente a Sudam
nasceram de um projeto nacional que visa
va promover o desenvolvimento regional, re
duzir as desigualdades, assegurar a integra
ção econômica e a unidade da nação.

O PSB quer resgatar aquelas institui
ções desenhadas e concebidas por Celso
Furtado e não a Sudene e Sudam entregues
pelos governos militares a setores das oli
garquias e nem estas marcadas pelo signo
da corrupção e desmandos.

O PSB deseja uma Sudene e Sudam
que voltem às suas origens e tenham um
maior controle social e transparência na
gestão de recursos públicos e não a sua ex
tinção.

O PSB, reconhecendo a importância
desses órgãos para o desenvolvimento das
regiões menos favorecidas e que eles repre
sentam uma conquista da sociedade na de
fesa dos menos favorecidos, condena a sua
extinção.

O PSB exige a apuração das respon
sabilidades e punição dos implicados. A ex
tinção, proposta pelo governo federal, pre
tende impedir que as apurações sejam fei-

tas e aniquila a conquista inicial dos povos
nordestino e amazônico.

O PSB reconhece a necessidade de
que tanto a Sudam como a Sudene sejam
transformadas e submetidas a um maior
controle social através da participação pari
tária nos respectivos Conselhos Deliberati
vos, constituídos pelo Poder Público (União,
Estados e Municípios) e pela sociedade ci
vil.

O PSB reconhece que é necessário
destinar parte dos recursos desses órgãos
para investimentos públicos em in
fra-estrutura, bem como dar prioridade para
pesquisa, ensino e extensão. A repartição
dos recursos entre os Estados membros
deve ser feita de maneira eqüitativa, levan
do em conta as disparidades intraregionais
e objetivando a promoção do desenvolvi
mento sustentável.

Sr. Presidente, essa é a posição do nosso par
tido diante do anúncio do Governo Federal da extin
ção da Sudene e da Sudam, de sua transformação
em agências.

Desejo também, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nesta oportunidade, registrar meu apoio
a Marcha Nacional dos Sem-terra, que está envolven
do todos nós, brasileiros. Neste momento, integrantes
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
estão pelas ruas de todo o País manifestando-se con
tra a política cruel de reforma agrária adotada pelo
Governo Federal, que vem sendo, há anos, alvo de re
ivindicações não só por parte desses agricultores,
como de toda a sociedade.

Em Pernambuco, nesses primeiros meses do
ano, cerca de treze áreas já foram ocupadas por mi
lhares de Trabalhadores Rurais Sem Terra. Essas
ocupações ou mesmo "invasões" não podem ser
tratadas com violência, e sim com diálogo e propos
tas por parte do Incra e dos organismos competen
tes.

Como já disse anteriormente, hoje milhares de
sem-terra estão pelas ruas dos principais Estados, e
neste momento os ânimos de todos os manifestantes,
assim como os do Governo e da sociedade, estão
acirrados. Minha preocupação é com que se evitem
tumultos, para que não se repitam tragédias como a
que aconteceu há cinco anos em Eldorado do Cara
jás, onde dezenove trabalhadores morreram, vítimas
de agressões de policiais militares.

. Outro exemplo trágico aconteceu, recentemente,
em Pernambuco, na Usina Aliança, a 81 quilômetros



O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco/PFL - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna para falar so
bre a BR-101, que, no Estado de Santa Catarina, é
a rodovia do turismo e também a rodovia da inte
gração com os demais Estados, a norte e a sul do
nosso País. Aliás, todos sabem que ela é a grande
coluna vertebral do Brasil na sua região litorânea,
indo de Natal, no Rio Grande do Norte, a Osório,
no Rio Grande do Sul. É também a grande estrada
do Mercosul, a rodovia que o BID chama de Suda
mericana, que deverá chegar, no futuro, até o Uru
guai e, por uma ponte sobre o Rio da Prata, a Bue
nos Aires, na Argentina.

Sua duplicação em todo o trecho que vai da divi
sa do Paraná com Santa Catarina até Osório, no Rio
Grande do Sul, é uma necessidade do desenvolvi
mento brasileiro, uma necessidade para a irmanação
entre Estados e uma exigência do bom senso. No en
tanto, por paradoxal que pareça, organismos do mes
mo Governo que executa a obra estão, por desenten
dimentos e desencontros, impedindo o prossegui
mento dos trabalhos de duplicação. Nesse ritual do
atraso, recebem colaboração também de órgãos es
taduais.

O problema, especificamente com o trecho sul
de Santa Catarina da BA-1 01, aquele que vai da
Grande Florianópolis até a divisa com o Rio Grande
do Sul, não é aquele que em geral frustra a expectati
va de outras obras importantes no Pais, não é a falta
de recursos. Na verdade, o BID e o EXIMBANK, do
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do Recife. Houve incêndio e destruição da usina, que, tistas e ginecologistas, além de pessoal administrati-
d~a como improdutiva pelo próprio Incra, com proces- vo e cabeleireiros.
50 de desapropriação que se arrasta por mais de cinco Vale ressaltar que, em apenas um ano de
anos na burocracia governamental, estava ocupada atuação, o programa já atendeu cerca de 87 mil pes-
desde domingo, 8, por mais de mil agricultores. soas em todo o Estado. Só este ano, nos meses de fe-

É lamentável que ainda tenhamos que assistir a vereiro e março, foram mais de 21 mil atendimentos,
cenas tão fortes e desnecessárias, que acabam ator- uma média de quinhentas pessoas, diariamente, afo-
mentando toda a sociedade. É importante que se regis- ra os atendimentos do Recife, por meio do Balcão do
tre a necessidade de uma política arrojada no campo da Judiciário, que funciona permanentemente no Fórum
reforma agrária, já que somos o país com o segundo Paula Batista, no centro da cidade, com os mesmos
maior índice de concentração de terras no mundo. Per- serviços.
demos apenas para o Paraguai, como consta nos rela- Tudo isso é motivo para, como pernambucano,
tórios das Nações Unidas e do Banco Mundial. orgulhar-me e parabenizar aquele Tribunal, em par-

Como Parlamentar pernambucano, venho dan- ticular o Sr. Nildo Nery, Presidente daquela Casa,
do minha humilde contribuição, apresentando algu- que tem mostrado excelente visão social, investindo
mas emendas ao PPA, propondo a destinação de re- na cidadania e na dignidade do ser humano.
cursos para a construção de assentamentos rurais no Era o que eu tinha a dizer.
Estado. A última emenda, inclusive, foi apresentada ,.
esta semana, no valor de 14 milhões de reais, a se- O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio)
rem destinados a projetos técnicos previamente ela- - •Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Gou-
borados pelo Incra, com apoio do Ministério do De- vea.
senvolvimento Agrário, de lideranças políticas da re
gião e do próprio MST.

Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero cuidar de mais um tema. Parabenizo o Tribunal
de Justiça do Estado de Pernambuco pelo relevante
trabalho que vem desenvolvendo, por meio de seus
programas sociais, em todos os Municípios do Esta
do.

Todos sabemos das dificuldades, principalmen
te da população mais carente, para acesso aos ser
viços oferecidos pera Justiça, como, por exemplo, a
obtenção de uma cédula de identidade, coisa muito
simples para nós, mas que para a grande parte dos
brasileiros, sobretudo os mais carentes e sem instru
ção, é algo bastante complicado.

Entretanto, ações para atender a população nes
se sentido vêm sendo realizadas em Pernambuco, por
meio de programas sociais desenvolvidos pelo Tribunal
de Justiça do Estado. Denominado Justiça nas Ruas, o
programa visa a levar às comunidades mais carentes,
inclusive ao interior do Estado, orientações e serviços
jurídicos, como emissão de Carteira de Identidade,
CPF, Carteira de Trabalho, Certidão de Casamento, de
Ób~o, Título de Eleitor, entre outros documentos que
garantam a cidadania do indivíduo.

Ademais, o programa prevê ainda ações como
corte de cabelo, serviço de alistamento militar, atendi
mento médico, levando a cada Município um mutirão,
com aproximadamente trinta profissionais, composto
de advogados, médicos, enfermeiros, pediatras, den-
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Japão, já garantiram o financiamento. Mas a duplica
ção desse trecho não começa porque os órgãos res
ponsáveis pelo meio ambiente e pela preservação in
dígena e mais ainda o DNER não chegam a um acor
do sobre o traçado e as características da obra.

Poderiam, claro, alguns dos Parlamentares pre
sentes questionar: mas se há problemas ambientais,
se há risco de prejuízo a comunidades silvícolas, não
é correta então a precaução daqueles órgãos?

Ora, Sr. Presidente, não estamos falando de
uma estrada pioneira, que avance sobre a mata ou
que cruze uma reserva indígena. A rodovia já existe, e
há décadas. É uma das vias públicas mais movimen
tadas do País. Parte dela, entre a divisa do Paraná e a
Grande Florianópolis, já está em via de conclusão.
Estamos falando do prosseguimento da obra de au
mento da capacidade da mesma estrada, na parte
que falta, entre a 'Capital catarinense e o Rio Grande
do Sul.

Faço, portanto, um apelo à Funai, ao Ibama, ao
DNER, à Fundação do Meio Ambiente de Santa Cata
rina, ao Presidente Fernando Henrique Cardoso e ao
Governador Esperidião Amin, no sentido de que - por
favor! - desobstruam os canais, superem os obstácu
los, façam imperar o bom senso, deixem que o pro
gresso e a prosperidade do País possam ir em frente
junto com o asfalto da BR-101.

Aproveito o tempo que me resta, Sr. Presidente,
para fazer uma homenagem ao Municfpio catarinen
se de Itapema, que comemora, no próximo dia 21,39
anos de fundação. Tenho certeza de que muitos dos
colegas Parlamentares já tiveram oportunidade de vi
sitar esse belo Município, situado no litoral catarinen

.se, com cerca de 18 mil e 500 habitantes, na sua
grande maioria descendentes de açorianos.

A palavra Itapema, em tupi-guarani, significa
''falcão da pedra", uma ave que vivia nos costões do
mar na região. Colonizada há mais de quatrocentos
anos por açorianos que fugiram dos Açores, onde
eram freqüentes, na época, os saques dos piratas.

Faço este registro, Sr. Presidente, para dizer
que ontem recebi magnífica notícia da parte do Minis
tério do Esporte e Turismo, dando conta de que o
PRODETUR-SUL, programa de infra-estrutura turísti
ca do sul do País, financiado pelo BID, está em vias
de se concretizar. Isso é um presente para o Municí
pio de Itapema, uma vez que uma das partes impor
tantes desse programa tanto bem fez ao Nordeste
brasileiro e agora o fará ao sul do País, na sua ativida
de turística.

Espero que esse programa, agora, conforme
anunciado, na sua fase de concretização pelo Minis-

tério do Esporte e Turismo, seja um presente de ani
versário para o belo Município de Itapema.

Muito obrigado.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs.
Deputados, no Senado Federal já foi completado o
número mínimo de 27 assinaturas para a instalação
da CPI Mista da Corrupção, que se propõe a apurar
atos de improbidade e irregularidades nos setores da
administração pública. Outros três Senadores já
manifestaram interesse em assinar. Na Câmara dos
Deputados, com a manifestação pró-CPI da bancada
evangélica e a adesão de vários Parlamentares na
noite de ontem, faltam menos de dez assinaturas
para a instalação da referida CPI.

Trata-se de uma das maiores investigaçÕes de
corrupção da história do País e pretende apurar: o
patrocínio, direto ou indireto, de interesses privados
perante a administração pública; a liberação de ver
bas públicas, sem a estrita observância das normas
pertinentes a pagamento de precatórios, a partir de
1997, no âmbito do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem - DNER; a concessão de be
nefício a empresas de propaganda e publicidade; o
retardamento indevido ou omissão de prática de ato
de ofício para satisfação de interesses contra o Sis
tema Financeiro Nacional; fraudes na destinação de
incentivos fiscais, oriundos do Fundo de Investimen
tos da Amazônia - FINAM, no âmbito da Superinten
dência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM;
irregularidades em instalações portuárias e aeropor
tuárias, concernentes a licitações relativ~s a proje
tos de arrendamento dos trechos portuários e à exe
cução dos contratos; irregularidades e supertatura
mento no contrato de suprimento e intercâmbio de
energia, envolvendo a comercialização da produção
da Usina Angra 11; irregularidades e desvio de recur
sos públicos e emissão de milharesde CPF falsos no
âmbito do programa SAC do Governo da Bahia; irre
guléiridades e desvio de recursos públicos no âmbito
do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, entre ou
tras coisas.

E a cada dia novas denúncias chegam das
mais diversas áreas. É como se a corrupção se alas
trasse como um câncer, pela falta do tratamento ade
quado. É preciso cortar na própria carne. O Senado
Federal tem a obrigação moral e ética de afastar os
três Senadores envolvidos no escândalo da Sudam
e na violação do sistema de votação eletrônica da
quela Casa.



Sabemos que a pobreza gritante na região faz
com que os habitantes da área morem em residên
cias sem estrutura mínima, o que facilita a locomoção
do vetor para dentro e fora das casas.

Dentre as medidas para o controle da malária
humana, inclui-se o uso de inseticidas, larvicidas,
controle biológico, quimioprofilaxia, quimioterapia e
principalmente inseticidas residuais. Mesmo assim,
esses métodos de controle não têm encontrado total
sucesso em determinadas áreas do globo, onde as
condições climatogeográficas apresentam caracte
rísticas próprias, como nas regiões tropicais, onde as
constantes chuvas estão presentes durante toda a
época do ano, favorecendo substancialmente o de
senvolvimento de criadouros dos mosquitos transmis
sores do parasita.

É do conhecimento de todos que o ressurgimen
to da malária vem ocorrendo em áreas onde a doença
era considerada sob controle. As razões para esse
fato permanecem obscuras, mas podem ser parcial
mente explicadas pelo desenvolvimento de resistên
cia dos mosquitos transmissores da malária aos inse
ticidas, pela resistência dos parasitas às drogas clás
sicas antimaláricas e, também, por problemas admi
nistrativos e operacionais, associados à instabilidade
política em algumas regiões e à falta de pessoal técni
co para atuar nessas áreas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, obser
vando a luta que se trava todo dia contra inimigos bio
lógicos poderosos, que têm como grande aliado a fal
ta de saneamento básico, produto da miséria que im
pera em certas regiões no País, e todas as demais di
ficuldades acima citadas, lamentamos confirmar que
nessa guerra quem perde é a vida humana.

São mais de 500 mil casos registrados no Brasil
por ano, o que prova que as medidas tomadas não
têm sido eficazes e que são necessários maiores in-
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O Governo manobra no sentido de evitar a CPI, ção de 19.067 habitantes. Apesar de enfrentar neces-
e o próprio Líder do PSDB anuncia que farão tudo sidades em diversas áreas, sem dúvida alguma, sua
para não permitir a instalação da CPI da Corrupção. maior carência está na área de saúde e no combate a

Quero registrar nosso orgulho do posiciona- endemias.
mento da Prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, do Sabemos que a malária é a mais expressiva de
Partido dos Trabalhadores, e dos Vereadores todas as endemias amazônicas e, apesar de muitos
paulistas, que apóiam a CPI do Lixo naquele Esta- esforços do Governo, o número de casos continua au-
do. Situação semelhante ocorre em Porto Alegre, no mentando sensivelmente nos últimos anos. Alguns fa-
Rio Grande do Sul e em Belém, no Pará. Mas, mesmo tores contribuem decisivamente para sua elevada in-
não havendo fato determinado em alguns casos, a cidência na região, incluindo as condições climáticas,
manifestação de apoio à instalação de CPI para in- bacia hidrográfica acidentada, índice pluviométrico
vestigar qualquer administração do PT desarma a anual elevado, ocorrendo constantes cheias dos rios,
tese da incoerência do Governo FHC. formando imensos lagos artificiais, que proporcionam

O PSDB está em xeque. Para ser um partido a formação e manutenção dos criadouros de mosqui-
da ética, não pode impedir que o Congresso Nacio- tos.
nal cumpra com a sua função de fiscalizar. O Con
gresso Nacional é uma instituição que está sendo
atingida pelo que não faz. É importante que o Presi
dente Aécio Neves possa posicionar-se pela vonta
de daqueles que elegeram os que fazem esta Casa
e ser o grande coordenador deste momento demo
crático. Eu sei porque ouço em conversas no nosso
dia-a-dia que muitos Parlamentares estão incomo
dados com a posição do Governo contra a CPI. Este
é um daqueles momentos em que se distingue o
verdadeiro homem publico dos falsos representan
tes do povo.

Apelo para a bancada do Piauí, na Câmara e
no Senado - bancada de que fui único membro que
assinou o documento a respeito da instalação da
CPI da Corrupção -, no sentido de que tenhamos
mais adesões. Com certeza esta é a vontade do
povo do Piauí.

Basta de corrupção! Basta de impunidade!

O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB - PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, não é a primeira vez que
ocupo a tribuna desta Casa para falar sobre um
grande mal que aflige não só o meu Estado, mas
toda a região amazônica. Refiro-me à malária.

Desta vez, trago comigo o clamor de um dos
Municípios do Pará, que, infelizmente, tem registrado
o número de 196 casos de malária e de 25 de leish
maniose. Em que pese todo o esforço e empenho da·
tão dedicada e competente Prefeita, Sra. Sueli Xavier
Soares, no combate à malária, a cidade de Ulianópo
Iis ainda tem que conviver com esse horror que as
susta sua população e dizima vidas.

O Município de Ulianópolis, localizado no sul do
Pará, é um dos mais novos do Estado, fundado em 13
de dezembro de 1991. Conta com uma área de
5.157,08 quilômetros quadrados e com uma popula-
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vestimentos por parte do Governo Federal na busca
de novas alternativas de combate a tão grave doença
e em ações que visem a alcançar o maior número
possível de comunidades com saneamento básico
garantido à disposição.

Solidarizo-me com a Prefeita de Ulianópolis e
com todos os demais Prefeitos de pequenos Municí
pios do interior da região amazônica que se sentem
impotentes diante das conseqüências e das causas
da malária.

As estatísticas informam que o Governo Federal
já investiu, este ano, em combate às endemias, 507,5
milhões de reais em ações que incluem dengue, ma
lária, febre amarela, sarampo, meningite, entre outras
doenças. Considerando o valor e o destino - diversas
ações e diversas endemias -, percebe-se que ainda é
muito pouco o que se investe nessa área, ficando aqui
registrado meu apelo no sentido de que especial
atenção seja dada a Prefeituras como a de Ulianópo
lis, no Pará. Esse Município, com apenas 19 mil habi
tantes, registra, lamentavelmente, 196 casos, ou seja,
mais de 1% da população e não possui recursos fi
nanceiros nem ao menos para custear os remédios
paliativos destinados a tão-somente amenizar a dor
de um paciente com malária.

Solicito, Sr. Presidente, a divulgação deste pro
nunciamento nos meios de comunicação desta Casa
e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.

o SR. ELIAS MURAD (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, neste momento, quero salientar a
importância de um programa do Ministério da Saú
de, o Programa Saúde da Família, onde equipes
formadas nos diversos Municípios, constituídas por
um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enferma
gem e um agente comunitário, visitarão residências
para atender a possíveis pacientes; visitarão, prin
cipalmente, residências da periferia, ainda mais
agora quando a essas equipes foi acrescentado um
cirurgião-dentista. .

Recebi, Sr. Presidente, ofício do Dr. Barjas Ne
gri, Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, co
municando, em nome do Ministro, que ao Programa
Saúde da Família também serão acrescentados 31
medicamentos genéricos básicos, particularmente os
chamados medicamentos de uso contínuo, geralmen
te mais utilizados por pessoas idosas.

Portanto, manifesto meu apoio a essas iniciati
vas e até mesmo afirmo que, nos meus quarenta

anos de farmacologista, talvez seja esse o maior
avanço já visto no setor de medicamentos no País.

Lembro, com satisfação, que o nobre
ex-Deputado Eduardo Jorge apresentou, anos atrás,
o projeto dos genéricos, do qual, aliás, fui o primeiro
Relator, tendo emitido parecer favorável, com algu
mas emendas aprovadas. Depois, a esse projeto fo
ram acrescentados outros, inclusive um do Executivo
- e foi aprovado pelo Congresso Nacional.

Hoje, a Lei dos Genéricos já é uma realidade
no País. Com o apoio do Ministro José Serra e, par
ticularmente, do seu Secretário-Executivo, Dr. Bar
jas Negri, estamos distribuindo medicamentos de
uso contínuo principalmente para os mais carentes.
Era muito comum atender a uma pessoa carente
nos ambulatórios ou nos hospitais pelo SUS e de
pois não haver possibilidade de aquisição do medi
camento prescrito. Agora, esse setor começa a cla
rear.

Só no meu Estado, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, esses 31 medicamentos genéricos serão
distribuídos para 458 Municípios, que contam com
1.130 equipes no Programa Saúde da Família, com o
objetivo de prestar assistência a mais de 3,8 milhões
de pessoas. Ou seja, praticamente um quarto da po
pulação mineira será assistida pela equipe do referido
programa, com o tratamento médico correspondente,
bem como beneficiada pelo acesso aos medicamen
tos genéricos.

Congratulo-me com essas iniciativas do Ministé
rio da Saúde, que, assim agindo, procura alcançar os
mais carentes do nosso País.

E digo mais: na linha dos medicamentos genéri
cos, já dispomos do coquetel antiAIDS, conferindo ao
Brasil o primeiro lugar no tratamento de soropositivos
no mundo. É o melhor programa antiAIDS do mundo e
tem servido de modelo a outros países.

Iniciativas como essas devem ser apoiadas,
sem dúvida nenhuma, e divulgadas, principalmente
por intermédio da Casa, que é a caixa de ressonância
das aspirações nacionais.

Sr. Presidente, louvo a iniciativa da ANVISA 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que anteon
tem proibiu o uso dos anti-sépticos mertiolate e mercu
rocromo, há muitos anos já denunciados por nós como
ineficazes. A única ação anti-séptica que possuem é o
álcool que contêm, mesmo assim uma ação fraca. No
caso do mercurocromo, na verdade, se o indivíduo usar
em excesso, há o risco de o mercúrio ser absorvido pela
pele e provocar doenças renais e hepáticas graves.
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Portanto, a ANVISA está de parabéns por proibir Outros objetivos da área social definiram os se-
o uso desses produtos no País. Eles já deveriam ter guintes pontos de ação: abastecimento de água para
sido retirados do mercado há muitos anos. 1,2 milhão de famflias, 200 mil novos assentamentos,

Era o que tinha a dizer. e~erpia elétrica para 1~ m~ comunidades e cerca de 2
O SR. SIMÃOSESSIM (PPB- RJ. Pronuncia o mllhoes de novas habltaçoes. _

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. .~abe~os q~e planos e met~s sao comuns nas
Deputados, a conclusão dos principais projetos do admlnlst~açoes ~ubhcas. Mas a diferença do .Progra-
Programa Brasil em Ação deverá lançar as bases ma Bra~11 e~ Açao é que ele ~brange um ~on!unto de
para o início de urna nova fase de desenvolvimento metas Interllg~d~s que. est~o. sendo atingidas ?e
em nosso País. O Governo concentrou suas atenções ac~rdo~com cnténo~ mUito ?bietlvos de contro~e e fls-
nos cinqüenta programas que considerou mais estra- callzaçao, de ma~elra a eVitar os erros cometidos no
tégicos e definiu metas a serem cumpridas, de forma p~s~do. Prova disso ~ o fato de que cada ,uma das
a concluir as obras até no máximo 2004. cln.qu~n!a obras pOSSUI um gerente respon~ave~, com

. . atrrbUlçoes para controlar os recursos e fIscalizar o
O elen~o de prol.etos e~vo~ve pratl~~ente to~as cumprimento dos prazos estabelecidos. Mensalmen-

as gr~~des areas de Import~ncl.a economlca e SOCial, te são produzidos relatórios de acompanhamento,
permitl~do que o Govemo .dl~eclOne os recursos orça- que chegam à Presidência da República para a devi-
mentános de forma a maXimizar os resuttados. da prestação de contas. De acordo com uma diretriz

Como o Brasil é muito grande, muitas vezes es- criada para todo o Programa, o projeto que andar
capa à opinião pública a verdadeira dimensão daquilo mais devagar perde recursos, que serão repassados
que vem sendo realizado. Por isso é importante que o àqueles que cumprirem os prazos.
conju~to das ações do Governo seja divulgado à pc- O montante de recursos envolvidos é significati-
pulaçao. vo das pretensões do Governo. Só para este ano de

Para se ter uma idéia do que está sendo feito, é 2001 foram destinados 67 bilhões de reais, que cor-
importante saber que até o ano que vem deverá ser respondem a 20% do Orçamento da União. Isso signi-
inaugurado, no Ceará, o maior açude do País, o Cas- fica que o impacto total das obras poderá dar o
tanhão, que é duas vezes maior que a Baía de Gua- estímulo necessário para que a economia cresça a
nabara. Na mesma área de armazenamento de água, um ritmo sustentado, ampliando as possibilidades de
serão concluídas mais quatorze barragens, dezenove geração de renda e emprego, sobretudo nas regiões
obras de irrigação e drenagem, além de parte das mais atrasadas.
obras de transposição do São Francisco. Superadas as turbulências econômicas causa-

Deverão estar concluídas ainda a duplicação da das pela instabilidade financeira internacional, o Bra-
Rodovia Fernão Dias e de trechos da BR-101. Será sil reúne hoje todas as condições para entrar numa
inaugurado também o Corredor Mercosul, através do nova fase de desenvolvimento. O cumprimento das
qual serão interligados os Estados do Sul à conexão metas previstas no Programa Brasil em Ação será a
rodoviária com a Argentina. confirmação de que o Governo Fernando Henrique

Vários aeroportos terão suas obras concluídas Cardoso conseguiu, de fato, transformar a realidade
até o ano que vem: Salvador, Porto Alegre, Palmas, brasileira, e de que foram criadas as condições efeti-
Recife e Porto Velho. Este ano ainda ficarão prontos vas para superar definitivamente as distorções socia-
os Portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernam- is acumuladas pela sucessão de erros que marcaram
buco. Espera-se, também, a conclusão de 23 termelé- nossa História.
tricas e quinze hidrelétricas, numa ação concentrada Muito obrigado.
para oferecer um novo aporte de energia elétrica ao O SR. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PPS - PE.
sistema produtivo. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Na área social, o Governo tem dedicado espe- Deputadas, gostaria de, inicialmente, referir-me aos
cial atenção ao programa Toda Criança na Escola, 50 anos do Conselho Nacional de Desenvolvimento
que pretende universalizar o ensino fundamental, re- Científico e Tecnológico - CNPq, órgão da maior im-
alizando uma meta considerada indispensável ao de- portância para o desenvolvimento cientffico e tecnoló-
senvolvimento. De acordo com as metas estabeleci- gico do País.
das, serão criados mais de seiscentos núcleos espor- Houve na Casa uma sessão solene a respeito
tivos, para propiciar uma participação integrada das do CNPq. Hoje inauguraremos uma exposição em ho-
crianças nas atividades escolares. menagem a esse aniversário. Por meio de diversos
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painéis no saguão da Casa, ela mostra a importância tados. Dei entrada a um requerimento na Comissão
fundamental desse órgão para o desenvolvimento ci- de Finanças e Tributação, e ontem fizemos um acor-
entífico e tecnológico brasileiro. do: finalmente, a matéria foi distribuída ao Sr. Relator,

Ao tempo em que assinalo essa importante data Deputado Pedro Novais. A partir de então, passam-se
e saudamos os que fazem e fizeram o CNPq ao longo a contar períodos de cinco sessões para as emendas
desses anos, registro também preocupação com a relativas ao projeto de lei de autoria do Senador Paulo
utilização dos recursos dos fundos criados particular- Hartung. O Sr. Relator comprometeu-se a colocar a
mente para dar suporte à pesquisa científica e tecno- matéria em discussão no dia 2 de maio, e oPresiden-
lógica do País. te, a levá-Ia à votação na Comissão de Finanças e Tri-

Esses fundos geralmente são associados a se- butação. .
tores específicos da economia. Recentemente, tive- , Chamo a atenção da sociedade brasileira para
mos um debate na Casa acerca de um projeto que essa matéria que está em discussão na mencionada
desvincula recursos da União do CTPetros, fundo de Comissão. Esperamos aprovar o projeto de lei do Se-
petróleo. Pela redação do projeto de lei do Executivo, nador Paulo Hartung no dia 2 de maio, a fim de que
parecia que estavam retirando recursos do Norte e do chegue, o mais rápido possível, ao Plenário.
Nordeste. .É importante que as forças vivas da Nação, a

O Deputado Arnaldo Madeira, Líder do Gover- sociedade civil organizada e o povo em geral, estejam
no, teve oportunidade de nos apresentar uma nova atentos e dirijam-se a seus Parlamentares e Líderes
redação, com o acréscimo de um artigo, em que, de dos diversos partidos, para que a matéria venha ao
forma clara e explícita, preservam-se aqueles recur- plenário. É importante que a Casa se posicione com
sos. Esperamos que essa redação seja mantida no clareza a favor da correção da tabela do Imposto de
projeto de lei e que sua votação chegue ao Plenário. Renda, que, não sendo corrigida, expropria de forma

O Deputado José Carlos Aleluia, em face das di- ab~~rdamente injusta os parcos salários da classe
ficuldades do setor elétrico no País, por falta de inves- média.
timentos públicos na área, já apresentara a solução Muito obrigado, Sr. Presidente.
de desvincular os recursos da área de ciência e tec- . O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pro-
nologia do fundo de energia, utilizando-os em investi- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
mentos diretos no setor. Investimentos diretos são ne- e Srs. Deputados, no último dia 4, após discurso
cessários, mas devem ser feitos pela via normal, por que proferi desta tribuna, encaminhei ofício ao Pre-
intermédio do conjunto de recursos orçamentários sidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembar-
que o Governo dispõe para investimentos públicos, gador Robério Braga, dando conhecimento daquele
não pungueando os recursos já destinados à pesqui- pronunciamento e solicitando à Corregedoria de
sa em ciência e tecnologia. Esses recursos são fun- Justiça daquele tribunal providências, diante da ina-
damentais para mantermos uma posição de vanguar- ceitável postura da juíza titular da Comarca de Itaji-
da em nossas universidades e centros de pesquisa, bá, Ora. Karla Adriana B. Azevedo, e de sua substi-
no momento em que o mundo atravessa período onde tuta legal, Ora. Marluce N. Freire, considerando que
o conhecimento é mais importante do que o investi- elas possibilitaram, por decisões liminares, o blo-
mento físico. queio de verbas, com a imediata liberação do dinhe-

Outra questão a que gostaria de me reportar diz iro, e, ainda, a reintegração de servidores que não
respeito ao projeto de lei do companheiro do PPS Se- prestaram concurso público no Município de Dário
nador Paulo Hartung que tramita na Casa e trata da Meira, localizado no baixo sul da Bahia.
correção da tabela do Imposto de Renda. Como sabe- Sr. Presidente, o Prefeito eleito, Sr. Paulo John-
mos, essa tabela está congelada e, ano a ano, a infla- son, tomou posse em 10 de janeiro do ano em curso,
ção vai corroendo-a aos poucos, não mais da forma herdando do ex-Prefeito cassado, Carlos Olympio,
"espetacular' - entre aspas -, negativamente falan- um Município caótico, tanto administrativa como fi-
do, como acontecia no passado, mas em um quadro nanceira e politicamente.
em que não existe correção dos salários. Com infla- Somos sabedores das dificuldades por que passa
ção, mesmo que pequena, ano a ano, os salários de a maioria dos Municípios do País, provocadas por irres-
menor porte vão sendo atingidos por uma tabela con- ponsáveis que ocuparam cargos importantes e deixa-
gelada. ram para seu sucessor somente dívidas e problemas.

Temo-nos posicionado na Casa a favor da ur- Ao se iniciarem novas gestões, no dia 10 de ja-
gência da matéria, como fizemos aqui, e fomos derro- neiro do ano em curso, o que deveria parecer um iní-



Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Concedo a palavra a Sra. Celcita Pinheiro.
A SRA. CELCITA PINHEIRO (Bloco/PFL - MT.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. eSrs. Deputados, recebi da Associação Nacio
nal dos Servidores da Previdência Social- ANASPS,
entidade com 53 mil associados entre os 80 mil servi
dores ativos e inativos da Previdência Social, carta
em que solicita meu apoio às suas ações visando à
melhoria salarial da massa de servidores previden
ciários.

Neste momento, falo em nome do meu Estado,
Mato Grosso, e dos funcionários que me pediram este
pronunciamento.

Os servidores públicos federais, em sua grande
maioria, tanto os em atividade como os já aposenta-
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cio harmônico, solidário entre os Poderes municipais, lhães. A Bahia hoje é um orgulho para nós, do Nor-
para alguns tem sido um tormento, haja vista a interfe- deste. É um Estado viável, forte, pujante, é a sexta
rência, descabida, em muitos, senão na totalidade economia do Brasil e deve muito ao Senador Antonio
dos casos, de alguns juízes de primeiro grau que es- Carlos Magalhães.
tão a assinar decisões liminares a torto e a direito, Além disso, a aprovação do novo salário mínimo
imiscuindo-se na gerência de como deve ser gasta a nesta Casa tem uma grande parcela de responsabili-
receita municipal, atribuindo-se, dessa maneira, a dade do Sr. Antonio Carlos Magalhães. A PEC que
função de gestor, verdadeiros Prefeitos. trata do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza

Apelo, por isso mesmo, mais uma vez, para os é de autoria do Senador Antonio Carlos Magalhães,
juízes do meu País, no sentido de que pensem bem possibilitando o Projeto Alvorada para melhora das
antes de prolatarem decisões liminares, principal- condições sanitárias dos Municípios mais pobres do
mente em início de gestão dos Prefeitos. País e o fortalecimento do Programa Bolsa-Escola,

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que autorize sua que é a melhor maneira de dis~~ibuir renda no País.
divulgação deste pronunciamento no programa A Ademais, a cruzada de S.Exa. possibilitou uma
Voz do Brasil, bem como sua publicação no jornal reforma do nosso Poder Judiciário. Por tudo isso, Sr.
Hoje na Câmara. . Presidente, gostaria de dizer que o Senador Antonio

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA _ Sr. Presiden- Carlos Magalhães é credor de todos nós do seu gran-
te, peço a palavra para uma comunicação de lide- de trabalho... .
rança, pelo Bloco Parlamentar PFUPST. A Executiva NaCional acaba de publicar uma

nota, que passo a ler neste instante:
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _

_ Tem V. Exa. a palavra pelo tempo de oito minutos. O PFL acompanha, com atençao res-
ponsável, as investigações em curso no Se-

O SR. ,INOCÊNCIO. ~L1VEIRA (Bloco/PFL - nado Federal e aguarda, serenamente, o to-
PE. Como Llder. Sem revlsao do orador.) - Sr. Pre- tal esclarecimento dos fatos.
side.nte, ~spero ~ão usar todo o tempo, a f~m de que O PFL confia no depoimento prestado
o VI~e-Llder, hOJe encarregado da votaçao, possa em plenário sobre o assunto pelo Senador
manifestar-se a qualquer momento. Antonio Carlos Magalhães nesta terça-feira

Em reunião agora encerrada, o Partido da Fren- 17 de abril. '
te Liberal, por intermédio ~~ sua Executiva Nacional, O PFL não vai aceitar prejulgamentos
ac~ba de tomar .~ma declsao. Acomp~nhamo~ com sobre um dos seus mais importantes Iíde-
~ulta responsabilidade o caso que esta s~ndo In~es- ras, que tem reconhecidos serviços presta-
tlgado no Senado Federal sobre a suspeita de vlola- dos ao Congresso Nacional à Bahia e ao
ção do painel eletrônico. País.'

Queremos dizer que o Partido da Frente Liberal Comissão Executiva Nacional
acompanha citações de outras pessoas do Senado
que estariam sendo também investigadas. Por inter
médio da Executiva Nacional, manifestamos nossa
total solidariedade e, mais do que isso, nossa total
confiança e a certeza de que o Senador Antonio Car
los Magalhães não tem nenhuma responsabilidade
nesse processo. Trata-se de um homem altamente
polêmico, com alguns defeitos, porém com qualida
des extraordinárias que sobrepujam por larga mar
gem seus defeitos.

O Senador Antonio Carlos Magalhães é daque
las figuras com relevantes serviços prestados a esta
Casa. Quando Presidente da instituição procurou en
gradecê-Ia, perseguindo aquilo que nós desejamos,
que seria a eqüipolência de Poderes: Poderes harmô
nicos, autônomos e eqüipolentes para o estabeleci
mento do verdadeiro Estado de Direito no Brasil. O
País deve muito ao Senador Antonio Carlos Maga-
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dos, encontram-se sem qualquer reajuste salarial zão da penúria financeira que aflige os servidores, de
desde janeiro de 1995. Nesse período, além da total um lado, e o olímpico desprezo do Governo para com
ausência de reajustes, determinadas vantagens pa- seus servidores civis, do outro.
gas aos servidores foram extintas ou congeladas Na campanha de recomposição salarial, ora ini-
(caso do vale-alimentação, com valor congelado há ciada pelas entidades representativas da classe, plei-
mais de oito anos). Cerca de sessenta direitos, con- teia-se um reajuste linear para esses servidores da
quistas e garantias, obtidos em vários lustros de lutas, ordem de 75,48%, ou seja, não se está reivindicando
foram suprimidos. aumento salarial, tão-somente uma justa e legítima

A situação de penúria financeira dos servidores recomposição daquilo que foi perdido nos últimos
públicos federais civis, notadamente os pertencentes anos pelas diversas categorias de servidores.
ao chamado PCCS - cerca de 90% do quadro de pes- A ANASPS fez-me um veemente e irrecusável
soaI do Poder Executivo -, é perfeitamente visível,apelo para que eu apóie essa campanha e, mais do
bastando apenas comparecer a qualquer órgão fede- que isso, possa despertar o Governo para a dramati-
ral para verificar a perversa conseqüência da política cidade do quadro vivido por essas centenas de milha-
imposta pelo Governo a seus servidores. res de servidores, retirando-o do estado letárgico em

Ao passo que crescem a responsabilidade e a que se encontra, fazendo com que ele volte suas vis-
complexidade das tarefas a cargo dos servidores, sua tas para a importância social e econômica de seus re-
remuneração encontra-se congelada há mais de seis cursos humanos e, em função disso, promova a cor-
anos, gerando uma situação extremamente perigosa reção dos valores das remunerações, compatibilizan-
em termos de serviço público. do-as com a importância da tarefa que desempe-

Dois exemplos, retirados de tantos outros, nham.
podem ser elucidativos: os dos servidores previden- Sr. Presidente, a causa é nobre, principalmente
ciários e os dos fiscais do Ibama. Apelamos para que quando a ANASPS denuncia a tendência de terceiri-
se analise, somente nesses dois casos representati- zação crescente dos serviços da Previdência. Já são
vos do conjunto, a brutal diferença entre a responsa- quase 5 mil estagiários e 2.400 empregados terceiri-
bilidade das tarefas exercidas e a remuneração per- zados na linha de atendimento da Previdência. Exclu-
cebida por esses agentes públicos. Verifique a gigan- indo-se os servidores, muitos dos terceirizados ga-
tesca incompatibilidade entre a importância social da nham mais que os servidores concursados, sem que
tarefa realizada pelo agente e o valor de sua retribui- tenham responsabilidades por fraudes, erros, falhas
ção. É constrangedor, no mínimo. cometidas. O ônus tem recaído, de forma cruel, sobre

Em janeiro de 1995, a Previdência Social paga- os servidores.
va benefícios a cerca de 14 milhões de pessoas. Hoje, Seria oportuno e sensato que o Sr. Presidente
eles são 20 milhões. da República e o Sr. Ministro do Planejamento des-

A receita previdenciária, apesar dos rombos que sem um pouco de atenção à massa dos servidores, já
lhe são impostos, praticamente dobrou nesse perío- que foram atendidas as reivindicações salariais de
do, apesar dos elevados níveis de desemprego e in- outros segmentos importantes da Previdência, como
formalização da mão-de-obra, fenômenos estes de os Auditores Fiscais, os Procuradores e os Médi-
que a Previdência não é causa, mas vítima. Esses nú- cos-Peritos. Estes outros representam majs de 30 mil
meros, apenas esses, evidenciam a enorme e cres- em um grupo de 40 mil servidores ativos. E igualmen-
cente carga de trabalho de responsabilidade dos pre- te importante que os inativos não sejam mais uma vez
videnciários, cujo quadro reduziu bastante nesses úl- prejudicados e excluídos, pois igualmente estão mar-
timos seis anos. ginalizados.

Fica evidenciada, nesse caso, a equação per- A ANASPS tem uma proposta apresentada ao
versa e desumana montada pelo Governo Federal: Ministério da Previdência e Assistência Social que
mais trabalho, menos servidores, menores salários. hoje se encontra no Ministério do Planejamento. Refi-
Para se ter uma idéia, a folha salarial dos servidores ro-me à criação do Plano de Carreiras, Cargos e Sa-
previdenciários em atividade representa menos de lários - PCCS, que resolverá a vida dos servidores da
2% da receita da Previdência Social, receita esta ape- Previdência. O projeto da ANASPS prevê inclusive a
nas pouco menor do que a arrecadação do ICMS de criação da Gratificação de Desempenho de Atividade
todos os Estados do Brasil. Previdenciária - GDAP.

Esses números, por si SÓ, indicam a gravidade O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re-
da situação, que se está tornando explosiva, em ra- visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-



o SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
- MA.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a pri
oridade do Governo no momento, como todos sabem
nesta Casa, é barrar a CPI da Corrupção.

O Governo, primeiro, pretendeu que não assi
nassem a CPI. Hoje, quando já conseguimos o nú
mero mínimo de assinaturas no Senado e estamos
perto de alcançar o número necessário nesta Casa,
o que deve acontecer no máximo até terça ou quar
ta-feira da semana que vem, com a adesão das lide
ranças dos evangélicos, capitaneados pelo ilustre
Deputado Bispo Rodrigues, do PL do Rio de Janeiro,
muda o Governo sua estratégia: diz que vai pressio
nar Parlamentares a retirarem suas assinaturas ou
tentar barrar a instalação da CPI na Comissão de
Constituição e Justiça ou, quem sabe, no Supremo
Tribunal Federal.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
qualquer das duas estratégias é fadada ao fracasso.
É certo que o Governo não poderá obter muitos adep
tos com essa técnica de retirar assinaturas porque
isso representará, sem dúvida, a completa desmorali
zação do Parlamentar. O povo há de argumentar: ou o
Parlamentar agiu de forma incorreta, sem pensar,
quando assinou a favor da instalação da CPI ou obte
ve alguma vantagem para retirar sua assinatura - isto
pensarão quase todos. Em qualquer dos dois casos
haverá a desmoralização completa do Parlamentar
que agiu dessa forma.

O pior, Sr. Presidente, do ponto de vista jurídico,
é a segunda alegação, qual seja, a de que a CPI, se
gundo o art. 58 da Constituição, destina-se a apurar
apenas um e não vários fatos, mesmo que todos se
jam determinados.
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tados, OCUpO a tribuna nesta manhã para abordar um de, como os inconfidentes, e acreditando que vamos
tema que para nós, mineiros, é extremamente impor- construir de fato uma grande nação. Mas uma grande
tante. No próximo sábado, estaremos em Ouro Preto, nação não se constrói com corrupção, com proteção
fazendo a nossa tradicional Festa dos Mineiros, co- de pessoas corruptas que exercem mandatos. Vamos
memorando a transferência da nossa Capital de Belo continuar lutando contra isso.
Horizonte para Ouro Preto. Convido os Parlamentares para voltarem a Ouro

Estaremos lá celebrando um dia que para nós é Preto, às montanhas de Minas Gerais, a fim de recupe-
muito especial. É exatamente quando fazemos a cele- rarmos os ideais dos inconfidentes. Vamos honrar nos-
bração de um movimento que para todos os mineiros sos mandatos dando um basta à corrupção, para que
- e acho que não só para os mineiros, mas para o tenhamos uma grande nação. E que possamos ver es-
povo brasileiro - foi fundamental: o movimento de luta tampado nas manchetes dos jornais que este Parla-
pela liberdade. Das montanhas de Ouro Preto parti- mento averiguou, julgou e mandou punir todos aqueles
ram idéias que buscavam fazer com que este País pu- que hoje desviam verbas e violam painéis de votação.
desse trilhar ?utro ca~inho, não m~is junto à. C~roa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, espera-
m~s um caminho de h~erdade, de tndependencla e, mos construir um outro País, com base nos ideais dos
aCima de tudo, um caminho em que as ~essoas - h.?- inconfidentes: liberdade justiça e acima de tudo éti-
mens e mulheres - pudessem constrUir uma Naçao ca " ,
forte, que assegurasse a todos os que aqui viviam .
condições dignas de vida.

Mais uma vez, e todos os anos, nós fazemos um
grande ato na cidade de Ouro Preto, com atividades
promovidas pelo Governo e a participação de toda a
sociedade, de todos os mineiros, que se deslocam de
todos os cantos do Estado e se reúnem em Ouro Pre
to.

Estaremos, mais uma vez, em Ouro Preto, na
quelas montanhas, gritando a todos os cantos do
País que precisamos restabelecer a independência e
a liberdade e ter a ética acima de qualquer coisa.

As manifestações em Ouro Preto este ano vão
concentrar-se nos ideais de Tiradentes e dos inconfi
dentes, para que nos possamos levantar, tendo em
mente que os homens públicos honrem suas respon
sabilidades e no Congresso Nacional existam ho
mens e mulheres que dignifiquem· seus mandatos.
Que possamos abrir os jornais e não mais ler sobre
violação do painel de votação.

Não fazemos prejulgamentos, mas não quere
mos que representantes do nosso povo, pessoas es
colhidas para elaborarem as leis, ajam de maneira es
púria.

Desejamos que algum dia não mais tenhamos
leis e políticas econômicas que levem crianças a fica
rem sem comida e sem transporte escolar, mas que
jovens e adultos que não receberam educação esco
lar na idade correta possam ter acesso à escola. Que
possamos dizer a todos os brasileiros que os homens
e as mulheres que receberam o voto do povo não per
mitirão que a corrupção grasse neste País; que va
mos investigar os fatos e fechar todos os ralos da cor
rupção. Em Ouro Preto, estaremos gritando isso. Em
Minas Gerais, continuamos sonhando com a liberda-
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Essa discussão, que até agora vinha sendo le
vada a cabo por um administrador de empresas, o
ilustre Deputado Arnaldo Madeira, Líder do Governo
na Câmara dos Deputados; por um engenheiro, o ilus
tre Senador José Roberto Arruda, Líder do Governo
no Senado, e por um brilhante bacharel em Direito,
mas sem atuação na advocacia, Deputado Arthur Vir
gílio, Líder do Governo no Congresso, tem agora um
reforço de peso: trata-se de um artigo de autoria do
ex-Ministro e ex-Consultor-Geral da República, Saulo
Ramos - edição de hoje do Jornal do Brasil, página
11.

Assim diz S.Sa. em seus comentários:

(...)É evidente, portanto, que a Lei
Fundamental admite a criação de comissão
parlamentar de inquérito para apurar um
fato determinado, e não dois ou três fatos,
ainda que todos sejam determinados, mes
mo porque, em lógica jurfdica, a determina
ção de mais de um fato torna todos indeter
minados. (... )

Sr. Presidente, nutro o maior respeito pelo
ex-Ministro Saulo Ramos. Lembro da comparação fei
ta pelo meu eminente amigo Márcio Thomaz Bastos
entre ele e Romário: ele realmente é um craque. Mas
não tem a menor razão nesse caso.

Lógica jurfdica, Sr. Presidente, é sobretudo lógi
ca. É, obviamente, lógica. E se há mais de um fato e
todos são determinados, não perdem sua natureza
por serem mais de um.

Lembro, Sr. Presidente, do exemplo de várias
CPI. Vou falar apenas de duas, porque meu tempo
está se encerrando.

A CPI dos Medicamentos nesta Casa foi criada
para apurar o reajuste indevido dos medicamentos
primeiro fato determinado - e a falsificação de medi
camentos, de materiais e insumos hospitalares - se
gundo fato determinado.

A CPI do Judiciário, criada no Senado, contra a
qual o Judiciário reagiu de maneira veemente, poderia
ter sido considerada inconstitucional. Foram cinco os
fatos determinados que levaram à sua instalação: con
tratação de obras e serviços sem obedecer às normas
legais - é o caso do TRT de São Paulo -, nepotismo,
aplicação de verbas de forma irregular nos Tribunais
Regionais do Trabalho e até vultosas indenizações
contra o Erário. Cinco fatos determinados. Ainda as
sim, a CPI foi instalada e chegou ao seu final sem que
o Judiciário a considerasse inconstitucional.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é evi
dente que não tem razão o Governo quando tenta,
por esses meios, barrar a CPI.

O SR. RENILDO LEAL (PTB - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a Nação brasileira vem-se defrontando,
secularmente, com um grave quadro de desigualda
des regionais, que se reflete na desigualdade econô
mica e na injustiça social, incompatíveis com uma so
ciedade democrática.

O problema é essencialmente político, porquan
to guarda relação com as prioridades de investimento
e de incentivo, que competem ao poder central.

.Ao longo do tempo diversas iniciativas foram to
madas para tentar corrigir as distorções regionais,
mediante mecanismos de ação governamental ou
medidas compensatórias à iniciativa privada, para
compensar as desvantagens de atuação nas regiões
mais pobres do PaIs. .

Merecem destaque, historicamente, a criação
do Departamento Nacional de Contra as Secas
(DNOCS), do Banco do Nordeste do Brasil S.A.
(BNB), do Banco da Amazônia S.A. (BASA), da Supe
rintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), da Superintendência de Desenvolvimen
to da Amazônia (SUDAM), da Superintendência da
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). da Companhia
do Desenvolvimento do Vale do São Francisco
(CODEVASF), das Centrais Elétricas do Nordeste
(CHESF), dentre outras.

Todas essas instituições, não obstante o apara
to organizacional e a qualificação de seu corpo técni
co, experimentaram grandes dificuldades para a con
secução de seus objetivos e resultados, em função da
escassez de verbas, de interferências pollticas indevi
das e da malversação de recursos por parte de al
guns beneficiários.

A Constituiçao Federal de 1988 deveria consti
tuir um marco divisório no tratamento da questão regi
onal, a partir da inscrição desse problema entre os
objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil, estabelecidos no art. 3° da Carta Magna, entre
os quais o inciso 111 consagra o de "erradicar a pobre
za e a marginalização e reduzir as desigualdades so
ciais e regionais".

Do mesmo modo, a Seção IV do Capitulo VII do
TItulo 111 da Constituição trata especificamente das re
giões, conforme o texto do art. 43, que, por si SÓ, de
veria. ter um alto impacto sobre polrticas, mecanis
mos, instituições e recursos regionais, sendo injustifi
cável que, decorridos já doze anos de sua promulga-
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ção, permaneça à espera de definições e conseqüên- tomar decisões que apenas atendem à sua economia
cias. interna.

O art. 159, por sua vez, destinou 3% da arreca- Nesse sentido, Sr. Presidente, estamos criando
dação tributária da União para a formação dos Fun- a Frente Parlamentar de Defesa das Instituições Re-
dos Constitucionais de Financiamento do Norte, do gionais de Desenvolvimento, a fim de fortalecer tais
Nordeste e do Centro-Oeste, mas a regulamentação instituições, que exercem papel de suma importância
e a operação posteriores não estabeleceram os me- para o País.
canismos de seu acompanhamento e fiscalização por Muito obrigado.
parte do Congresso Nacional. O SR. PEDRO FERNANDES (Bloco/PFL - MA.

Resta indefinida, ainda, a "regionalização dos Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
orçamentos", de modo a promover a redução dos de- Deputados, é lamentável que políticos notáveis este-
sequilíbrios regionais, conforme estabelece o § 10 do jam envolvidos em baixarias, como a violação do pai-
art. 165 da Constituição. nel eletrônico de votação no Senado Federal. Real-

Configura-se, assim, que as conquistas regio- mente, é lamentável.
nais na Constituição Federal foram apenas parcial- Sr. Presidente, o eleitor brasileiro está querendo
mente materializadas, muito ainda restando a fazer saber também por que o Parlamentar quer se escon-
para que a vontade soberana da Nação seja efetiva- der atrás do voto secreto. Essa lição temos de apren-
da, no sentido de apagar a grande chaga social de- der, e, portanto, revogar o voto secreto neste Parla-
corrente das desigualdades entre os brasileiros das mento. Precisamos assumir nossas posições e mos-
diversas regiões, particularmente do Norte, do Nor- trar ao povo brasileiro como é que votamos, mesmo
deste e do Centro-Oeste. que votemos errado. O que há por trás do voto secre-

O que vemos, paradoxalmente, é exatamente o to? De que se tem medo? Talvez o voto secreto oculte
contrário do que dispõe a Constituição: o Governo Fe- a negociata, a garantia de ganhos para quem se porte
deral está ameaçando realizar um verdadeiro des- assim ou assado.
monte das instituições regionais e dos recursos pos- Precisamos aproveitar este triste momento da
tos à sua disposição para financiar os programas de . história do Parlamento, em que pessoas notáveis pra-
desenvolvimento. ticam baixarias e comprometem funcionários para co-

Está anunciada a extinção da Sudene e da nhecer o resultado de uma votação, a fim de abolir o
Sudam, ou sua transformação em "agências de fo- voto secreto. Não há motivo algum para um Parla-
mento", o que seria feito mediante medida provisória, mentar, eleito pelo voto direto, ter posições dúbias.
e com total distância do Congresso Nacional. A redu- Não tenho dúvida de que esse episódio pode trazer
ção ou transformação do Banco do Nordeste e do muitos benefícios ao País. Portanto, apelo aos cole-
Banco da Amazônia está também sendo tratada em gas - talvez apresente um projeto neste sentido -
gabinetes fechados do Executivo, sem consideração para que acabem com o voto secreto no Parlamento,
às forças políticas das respectivas regiões. A transpo- a fim de que o Parlamentar mostre a sua cara, a sua
sição do Rio São Francisco é dada como decisão go- posição.
vernamental, sem que os segmentos interessados te- Não é assim que se faz aqui nas votações do
nham sido consultados. Os fundos constitucionais de salário mínimo, quando se conhece quem é contra
financiamento estão ameaçados de extinção na refor- ou a favor de um salário miserável? Não é assim
ma tributária em gestação, e muitas outras decisões que se faz com os proventos dos inativos, mostran-
de igual natureza estão sendo conduzidas à revelia do-se quem é contra ou a favor de prejudicálos? E
do Congresso Nacional. por que não o voto aberto no caso da cassação de

É tempo de as lideranças políticas regionais Parlamentar, se temos um juízo formado? Quem
adotarem uma linha firme de atuação, na defesa das não tiver esse juízo abstenha-se de votar. Às vezes
instituições regionais de desenvolvimento e de seus o povo brasileiro pensa que alguns Parlamentares
mecanismos de atuação. utilizam o voto secreto para receber compensações

Mister se faz que essas entidades sejam não pecuniárias, para negociar vantagens. Precisamos
apenas defendidas, mas reformuladas e revitaliza- acabar com essa possibilidade. Temos de mostrar a
das, a partir de parâmetros que sejam estabelecidos nossa cara.
pelo Poder Legislativo, porquanto cabe ao Executivo Agora mesmo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
dar andamento e materialização às definições polUi- tados, tivemos eleição para Ministro do TCU e apre-
cas que refletem o pensamento da sociedade, e não sentaram-se três belíssimos candidatos. O que nos
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faz esconder nosso voto no candidato A, B ou C? Re
conhecemos que os três são competentes, mas há
um da nossa escolha. Os outros dois não poderão
zangar-se conosco. Por que, ao cassar um Parlamen
tarque está comprovadamente envolvido em irregula
ridades, temos de nos esconder?

Aliás, penso que o Parlamento não deveria cas
sar o mandato de ninguém, mas dar a licença para
que o faça o Poder competente, que é o Judiciário.
Não somos delegados de polícia nem juízes, somos
legisladores. Deveríamos é conceder ao Judiciário,
que não age sob emoção, a licença necessária para
processar o Parlamentar e, se for o caso, cassar o seu
mandato.

Mais do que saber da existência de uma lista,
envergonha-nos não termos coragem de mostrar
nosso voto. Alguns dizem que não votaram desse ou
daquele modo. Mas cada um tem de assumir a sua
posição. O povo brasileiro quer que nós mostremos a
cara, que assumamos posições e não fiquemos em
cima do muro, escondendo-nos atrás do voto secreto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. REGINALDO GERMANO (Bloco/PFL 

BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ontem não pudemos extemar tudo o
que pensamos a respeito das grandes conferências
mundiais que serão realizadas no mês de agosto em
Genebra e em setembro na África do Sul para discutir
o racismo.

Sr. Presidente, repudiamos a idéia da realização
de uma conferência nacional contra o racismo no Rio
de Janeiro em data posterior à conferência de Gene
bra. A Comissão Externa criada por esta Casa para
acompanhar as conferências mundiais acha que o
Governo brasileiro está simplesmente querendo usar
alguns movimentos negros e a própria Comissão
como forma de dar uma satisfação à sociedade, prin
cipalmente à nação negra, do motivo da
não-realização no Brasil da conferência que será feita
em Genebra, visto que inicialmente aqui seria realiza
da.

Sabemos que o Governo brasileiro usou a
ex-Presidente da Fundação Palmares, Ora. Dulce
Maria, que hoje está servindo ao Governo na Embai
xada Brasileira em Portugal, para esvaziar essa con
ferência, essa grande discussão que seria realizada
no Brasil e a transferiram para Genebra.

Fico pensando qual o índice de racismo existen
te na Suíça para que se discuta lá esse assunto. Ou
será que no Brasil não existe racismo a ponto de não
termos de discuti-lo? As pesquisas e estudos em tor
no desse assunto têm mostrado exatamente o contrá-

rio, que este é um País racista, que discrimina e des
trói uma raça e trabalha todo o tempo para desacredi
tá-Ia pela cor da pele.

Portanto, quero chamar a atenção de todos os
movimentos negros, do Comitê Nacional e de todos
aqueles que trabalham para que haja igualdade nesta
Nação.

O Governo brasileiro está usando ex-Par1amentar
Benedita da Silva, hoje Vice-Governadora, para realizar
no Rio de Janeiro essa conferência nacional mentirosa,
que não vai levar a lugar algum, porque quando for reali
zada tudo o que deveria ter sido discutido, todas as pro
videncia que deveriam ser tomadas já o terão sido em
Genebra. Apenas faltarão ser festejadas na África do
Sul.

Não há razão para participarmos dessa confe
rência contra o racismo, porque é apenas mais uma
maneira de o Governo brasileiro dar satisfação à opi
nião pública. Primeiro, usou a ex-Presidenta da Fun
dação Palmares; agora está procurando usar outra
negra para, com sua voz suave e sua maneira meiga
de ser,. enganar tanto os movimentos quanto os ne
gros desta Nação.

Nós da Comissão Parlamentar criada para
acompanhar essa discussão sobre o racismo repudi
amos a conferência a ser realizada no Rio de Janeiro.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, meu discurso é uma resposta a um artigo da
revista Carta Capital, do dia 11 de abril do corrente,
do jornalista Juca Kfouri, que me faz crítica veemente
pelo fato de eu haver questionado a composição do
Campeonato Brasileiro de Futebol, que excluía o Azu
lão - o São Caetano.

Eu pedi essa informação aoMinistro, até porque
a composição do campeonatofoi acertada no seu ga
binete, e, evidentemente, em função disso, a CBF
acabou incluindo o Azulão no campeonato, e o jorna
lista está dizendo que estou locupletando-me das ma
zelas do futebol brasileiro.

Meu discurso, portanto, vai em resposta ao jor
nalista Juca Kfouri.

Os políticos têm sido o alvo preferido das críti
casde diversos segmentos da sociedade brasileira,
sobretudo porque esse é um discurso, infelizmente,
quase sempre bem recebido pela opinião pública de
nosso País, que a cada pesquisa realizada aponta
cada vez menor confiança neles em nosso País.

Concorrem para isso, o fisiologismo, a infideli
dade partidária (nesta Legislatura 175 Pariamenta-
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res trocaram de partido, alguns mais de cinco ve
zes); a ilimitada imunidade parlamentar (todos os
137 pedidos de licença para processar Parlamenta
res por crimes comuns, de 95 a 99, foram rejeitados);
os escândalos sequer apurados ou não punidos; as
Operações Abafa e tantas outras condutas do mes
mo jaez.

Contudo, é preciso separar o joio do trigo,
dada a importância do Congresso - mesmo com
suas mazelas - para a nossa ainda incipiente e frá
gil democracia, como também é necessário que se
tenha compreensão entre os excessos de alguns
jornalistas, pois ninguém pode discordar de James
Reston, que, defendendo a liberdade de imprensa,
dizia, com muita lucidez, ser preferível uma impren
sa sem governo - no caso, ele se referia a uma im
prensa até mesmo irresponsável - a um governo
sem imprensa.

Foi, pois, com muita perplexidade e, por que não
dizer, tristeza que tomei conhecimento de matéria as
sinada pelo jornalista esportivo Juca Kfouri, publicada
na edição da revista Carta Capital, de 11 de abril do
corrente, sob o título "Aliança espúria", na qual ele cri
tica a minha atuação para incluir o São Caetano no
campeonato brasileiro deste ano. Diz ele: "Meneguelli
atendeu sua base eleitoral e tornou-se cúmplice de
uma ilegalidade, porque nada dava ao simpático Azu
lão o direito de estar no torneio". E, mais adiante, ge
neraliza, ao estender o que qualifica de cumplicidade
na ilegalidade ao PT, partido que eu, com muito orgu
lho, represento nesta Casa.

A prova maior de que não faço alianças espúrias
é que, acompanhando o excelente trabalho desenvol
vido pela CPI da CBF/Nike, ao tomar conhecimento
de que a entidade mater do futebol brasileiro havia fe
ito doações a campanhas eleitorais, incontinenti,
apresentei projeto de lei incluindo clubes, federações
e confederações esportivas entre as entidades às
quais é vedada tal prática.

O próprio Kfouri reconhece que é difícil explicar
como um time vice-campeão no ano anterior ficou de
fora no ano seguinte, e também cita a célebre frase de
Stanislaw Ponte Preta, o inesquecível Sérgio Porto:
"Ou todos nos locupletamos ou restaure-se a morali
dade".

A inclusão do São Caetano, time que chegou a
uma final de campeonato brasileiro, vencendo todos os
obstáculos, esportivos ou não - e já não falo dos ou
tros incluídos no próximo campeonato, aos quais, aí,
sim, poderia caber a expressão locupletar-se - é medi
da que restaura a moralidade no futebol brasileiro.

Vale lembrar, ainda, que o São Caetano, antes
mesmo de chegar àquela final, havia se sagrado cam
peão da segunda divisão, fato que por si só, nos prin
cipais e mais organizados campeonatos de futebol do
mundo, onde predomina a lei do acesso e do dissen-

. so, lhe asseguraria o direito de integrar a elite do fute
bol brasileiro.

A principal característica da Juta pela inclusão
do São Caetano na primeira divisão do Campeonato
Brasileiro de Futebol, queiram ou não, é exatamente a
da moralidade. E esta luta deveria ser aplaudida, e
não repudiada, pois o que é legal, sobretudo no fute
bol brasileiro, todos sabemos, nem sempre é moral.

Seria bom se moralidade, justiça e legalidade
andassem de mãos dadas, porém sabemos que nem
sempre isto acontece.

Neste País, muitas leis são perversas porque,
de uma forma ou de outra, perpetuam privilégios,
condenam parte considerável de nossa população à
miséria, mantêm criminosos portadores de diplomas
de nível superior em celas especiais ou os deixam em
liberdade enquanto inocentes muitas vezes mofam
nas prisões, dão a uns poucos oportunidades que ne
gam à maioria, discriminam minorias pela condição
social, sexo, cor etc.

Portanto, há que se distinguir o que é legal do
que é legítimo. Longe de mim pregar a desobediência
às leis. Mas cheguei a ser punido com a cassação do
meu mandato de dirigente do Sindicato dos Metalúr
gicos de São Bernardo do Campo por questionar a lei
dos homens, que, como já disse, contém imperfei
ções. Se não ousássemos questionar a ordem vigen
te, seguramente não teríamos tido as conquistas que
tivemos. Temos o exemplo de Nelson Mandela, que,
apesar da sua inquestionável legitimidade para lide
rar o povo da África do Sul, foi condenado a viver anos
na prisão pela lei dos homens.

Rebato as críticas injustas do jornalista Juca
Kfouri à minha atuação naquele episódio e as com
parações inadequadas com outras figuras e postu
ras ali citadas, mas também não posso deixar de re
conhecer o registro que eJe faz de lutas exemplares
que empreendi no passado, reafirmando que esta
de agora está em perfeita consonância com as an
teriores, porque visou proteger a parte mais fraca
do arbftrio dos que se consideram donos do futebol
brasileiro.

Kfouri, também, nâo posso deixar de admitir,
muitas vezes esteve nesta mesma trincheira, empe
nhado em denunciar os desmandos daqueles carto
las, só que, desta vez, ao confundir legalidade com
moralidade e ao atribuir a minha ação, para que
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houvesse uma reparação a todos os prejuízos cau
sados ao "simpático Azulão", como ele mesmo se
referiu ao São Caetano, à intenção de atender sim
plesmente minha base eleitoral, ele literalmente pi
sou na bola.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a Universidade Federal de Goiás
está desenvolvendo uma tecnologia destinada a se
parar óleo de água, e o seu objetivo principal é o da
redução de desastres ambientais. A pesquisa está
sendo feita em parceria com a Universidade de Brasí
lia e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, caben
do à segunda a primeira etapa, que nasceu de uma
tese de doutorado.

Em três anos, o Brasil poderá iniciar testes em
escala média - talvez no Lago Paranoá, em Brasília 
com um projeto magnético com capacidade para pro
mover a separação do óleo da água. Esse produto,
hoje conhecido como partículas de políme~os de
plásticos porosos, sintetizados com óxido magnético,
cria uma espécie de ímã que consegue agregar o
óleo contido na água, flutuando, podendo assim ser
removido sem prejuízos ao meio ambiente, segundo
revelam as primeiras experiências dos cientistas en
volvidos na descoberta desse material.

O mais animador é que esse produto está sendo
desenvolvido por uma equipe de quatro professores
de Química e uma de Física da Universidade Federal
de Goiás. Eles trabalham em parceria com onze pro
fessores de Engenharia Mecânica e de Física da Uni
versidade de Brasília - UnS e com dois professores
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, todos por
tadores de doutorado trabalhando em três linhas de
pesquisa simultâneas. A primeira equipe estuda a
preparação dos polímeros e dos óxidos; a segunda
trabalha no desenvolvimento de equipamentos que
permitam a separação magnética; ea terceira vem
atuando na caracterização dos materiais, conhecen
do mais a fundo suas propriedades. O prazo para en
trega das análises iniciais desse projeto é 2003. De
pois dessa etapa, os estudos devem prosseguir com
a análise dos desdobramentos de viabilidade econô
mica e prática.

Diante dos constantes riscos de acidentes com
derramamento de óleo diesel e de óleo cru em rios e
em alto mar, a exemplo do que vem ocorrendo no País
nos úiÚmos anos, dos quais a Petrobras é campeã,
essas pesquisas surgem como uma possibilidade de
reduzir os graves danos ambientais que os desastres
provocam ao ecossistema. A idéia é tentar fazer a se
paração magnética do óleo da água de modo a facili-

tar a purificação da água, afirma o químico Denilson
Rabelo, um dos coordenadores do projeto na Univer
sidade Federal de Goiás. Ele explica ainda que os
ímãs são partículas tão pequenas que têm dimen
sões nanométricas, o que facilita a tendência de aglo
meração das partículas. Para desenvolver o material,
também estão envolvidos no projeto os químicos
Emília Celma de Oliveira, Patrícia Pommé Confessori
Sartorato e Wilson Sotter Júnior, além do físico Fer
nando Polegine.

A repórter Margareth Gomes, do jornal O Popu
lar, qLie se edita em Goiânia, relatando o trabalho
dessa equipe, adianta que as expectativas sobre o
projeto, num futuro próximo, são enormes, pois os
pesquisadores apostam que o êxito dos estudos efe
tuados possa despertar o interesse de empresas pri
vadas ou do próprio Poder Público. O objetivo é paten
tear a tecnologia, de maneira a produzir o equipamen
to necessário em escala maior para testes, o que pos
sibilitaria sua aplicação e aproveitamento em propor
ções reais em caso de um acidente com derrama
mento de óleo, isso porque um projeto dessa nature
za exige investimentos altíssimos. Atualmente, as
pesquisas têm como agente financiador a Financia
dora de Estudos e Projetos - FINEp, ligada ao Minis
tério da Ciência e Tecnologia, que deve liberar recur
sos de 2,2 milhões de reais, sendo que, desse total,
foram destinados 1,2 milhão de reais para a UnS, 400
mil reais para a UFG e 210 mil reais para a UFRJ. Os
390 mil reais restantes devem ser distribuídos entre
as três universidades para a aquisição de equipamen
tos necessários ao desenvolvimento do projeto.

Trata-se, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
de importante iniciativa de nossá comunidade acadê
mica que, dada a sua máxima relevância, trago ao co
nhecimento do País. Oxalá essas pesquisasprossi
gam em ritmo acelerado, sobretudo tendo-se em vista
que, no futuro, muito será útil essa tecnologia para re
duzir agressões ao meio ambiente e gastos excessi
vos com os constantes derramamentos de óleo nos
rios e em alto mar, alguns dos quais em plataformas
da Petrobras. Formulo votos para que, em breve, pos
samos apresentar ao País esse produto magnético
que três universidades brasileiras, entre as quais a
Federal de Goiás, tentam desenvolver para separar o
óleo da água.

Muito obrigado.

O SR. GASTÃO VIEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V. Exa. a palavra.



Na verdade, o País precisa de uma investiga
ção, sim. A opinião pública, os agentes econômicos e
a credibilidade da imagem deste País precisam de
uma investigação; no entanto, o que vemos é o esfor
ço mais escandaloso para soterrar qualquer possibili
dade de investigação. Nessas condições, pergunta
mos: qual é a função desta Casa?

Sentimos que há constrangimento de parcela
dos Parlamentares desta Casa, que estão com vonta
de de assinar o pedido da instalação da CPI, mas es
tão sendo pressionados, pelas formas as mais estra
nhas, com ofertas relacionadas a emendas - é o jogo
da sedução -, com benefícios para impedir a assina
tura. Estão sendo ameaçados e chantageados.

Ora, nesse passo, estamos construindo não
uma democracia, e sim um outro tipo de império, o da
desordem, o da cultura da corrupção, em que tere
mos de assumir que esta Casa endossará este está
gio de completa desorientação e degradação de uma
das instituições mais importante para a vida pública
deste País e para o Estação nação que estamos pre
tendendo implantar.

Nessa condição, Sr. Presidente, é que apela
mos para as consciências de cada um dos Parlamen
tares. Ontem, a bancada evangélica anunciou, inclu
sive com sua vontade e inspiração religiosa, o sentido
ético de assinar o requerimento concernente a essa
Comissão Parlamentar de Inquérito. Estamos vendo
que cresce na opinião pública a pressão em favor da
instalação dessa CPI. E sabemos que, no fundo, isso
significa a sobrevida desta Instituição.

Há indícios não mais de violação. Houve viola
ção, sim, no Senado. Tudo isso, por si só, já exige apu
ração. Os amigos do Sr. Jader Barbalho presos pela
Polícia Federal, sua entourage envolvida nesse pro
cesso, esses fatos demonstram claramente a neces
sidade de uma investigação.

É com esse sentimento que a Câmara dos
Deputados tem a obrigação de assumir sua respon
sabilidade pública, política e de condução desta cami"
nhada para um desfecho onde seja resgatado não in
dividualmente qualquer um de nós, mas a Instituição
e a história deste País.

A História será rigorosa com o não-atendimento
dessa necessidade democrática de investigação.
Quem não deve não teme. Cada um de nós, a exem
plo da mulher de César, além de sermos honestos,
precisamos parecer honestos. Se assim não for, esta-
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O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA. Pela or- aqui realizados está 2002. Então, para que despoliti-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comu- zar a discussão, reduzi-Ia com esse tipo de argumen-
nico à Casa a abertura da exposição na entrada do to pobre, cínico e hipócrita, como estão fazendo ago-
Anexo 11, próximo aos plenários das Comissões, em ra?
comemoração aos 50 anos de fundação do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológi
co - CNPq. Essa exposição mostra um pouco da his
tória e das realizações do Conselho.

Considero importante que Os Srs. Deputados,
ao passarem por ali, parem um pouco para melhor co
nhecer os feitos desse grande órgão da administra
ção pública brasileira.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente,. Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, não tenho nenhuma ilusão quanto ao ca
ráter da democracia que vivemos, que considero in
completa. Reputo o processo democrático como ain
da em construção no nosso País, mas considero que
algumas figuras e cargos simbólicos representam a
consolidação dessa construção. Refiro-me particular
mente ao comportamento do Sr. Presidente da Repú
blica.

Os traços de caráter do Sr. Presidente da Repú
blica são preocupantes. Ver, como o vimos ontem, na
televisão, anunciar que não há condições de se insta
lar uma CPI antes que o Congresso Nacional se resol
va e investigue, é de um cinismo monumental. Afinal, o
Presidente do Congresso foi apoiado pelo Sr. Fernan
do Henrique Cardoso, sendo, portanto, da sua cepa,
do seu conjunto de aliados. E agora vem anunciar que
estas Casas precisam purificar-se para depois aproxi
marem-se do Executivo. Ele, que criou uma corregedo
ria para investigar a corrupção na sua casa, que pede
que o Ministério Público investigue, agora acha que
não temos condições de fazê-lo.

Sr. Presidente, esta Casa elegeu recentemente
o Presidente da Câmara. E registro o comportamento
com retidão, até o momento, do Deputado Aécio Ne
ves. Temos de reconhecer a forma como S. Exa. vem
conduzindo esta instituição.

A Câmara dos Deputados está passando por
um processo, por tabela, que tem a ver com a lama
que transborda no Senado. Não há como esta Casa
abstrairse desta realidade. Ouvimos os argumentos
da base do Governo de que tudo que está acontecen
do faz parte da disputa de 2002. É muita ingenuidade,
é muito cinismo, é muito descaramento. Na cabeça de
todos nós está 2002. Em todos os gestos que são
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remos contribuindo para o açodamento, para o cresci
mento da cultura da desmoralização e da corrupção.
Isso, sim, ameaça a democracia, pode destruir o
Estado brasileiro e transformar-nos numa republique
ta de fachada que não atende aos interesses demo
cráticos da Nação.

O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDl - RN.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, inicialmente, informo que hoje, em Brasí
lia, o PDl realiza sua convenção nacional, com a fir
me proposta de unir as oposições para ganhar já no
primeiro turno as eleições.

Sr. Presidente, ocupo a tribuna desta Casa para
fazer um apelo - espero que seja ouvido e torço para
que seja atendido por quem de direito - ao Governa
dor do meu Estado, do nosso Rio Grande do Norte, o
Sr. Garibaldi Alves Filho.

O assunto que me traz novamente a esta tribu
na, Sr. Presidente, nobres colegas Parlamentares, mi
nhas senhoras e meus senhores que me honram com
suas presenças, é paroquiano, é localizado, é particu
larmente nosso, norteriograndenses que sorrias,
mas, mesmo assim, ou principalmente assim, deve
merecer a atenção de todos que me ouvem e me
vêem nesta quinta-feira de abril.

Este protesto também se repete em vários ou
tros Estados brasileiros. lodos ou quase todos insis
tem, persistem em apenar o funcionalismo público
com salários de fome e carreiras de pouco ou ne
nhum futuro.

No meu Rio Grande do Norte, a paciência dos
servidores públicos estaduais, Sr. Presidente, parece
estar esgotando-se, esvaindo-se, como esgotan
do-se e esvaindo-se está a perspectiva de vida de to
dos e de cada um deles.

O resultado é que na última terça-feira, dia 17 do
mês corrente, milhares de servidores públicos do
meu Estado saíram às ruas da Capital para protestar
contra uma política salarial que não é apenas perver
sa, não é só injusta, mas é, principalmente, decidida
mente insana e comprovadamente absurda.

Há sete anos corridos, sete anos encarrilhados,
os servidores públicos do Rio Grande do Norte não
dispõem de um plano de cargos e salários.

Há sete anos corridos, sete anos encarrilhados,
os servidores públicos do Rio Grande do Norte não
têm sequer o direito de receber o vale-transporte.

Há sete anos corridos, sete anos encarrilhados,
os servidores públicos do Rio Grande do Norte sobre
vivem só Deus e eles sabem como com um salá
rio-base que varia entre 9 reais e 50 centavos e 96 re-

ais:- o restante do vencimento sendo completado por
abonos imorais, abonos ilegais, abonos que tiram de
todos e de cada um deles os direitos trabalhistas que
a Constituição Federal impõe e exige.

Por conta desse quadro sombrio, por causa des
ta situação lamentável, abominável, os servidores pú
blicos do Rio Grande do Norte saíram às ruas na últi
ma terça-feira, dia 17 de abril, para um ato de protesto
e de reivindicação.

Foi um dia de luta, como eles mesmos batiza
ram a data, reunindo os cinco principais sindicatos
que representam a categoria - o SINMED, o
SINDSAÚDE, o SINAl, o SINlE e o SINPOL.

O que eles queriam, Sr. Presidente, o que eles
pediram era apenas o respeito aos seus direitos, o
cumprimento das obrigações trabalhistas devidas em
lei e a concessão ou reposição das perdas salariais,
que já chegam a 67,8%.

Eles queriam e pediram apenas a implementação
de um plano de cargos, carreiras e salários que hoje só
existe para três categorias do funcionalismo público:
professores, auditores fiscais e policiais militares.

Queriam, pediram, mas infelizmente não conse
guiram.

Sr. Presidente, sequer foram recebidos pelo Go
vernador do Estado, Sr. Garibaldi Alves Filho, que
mais uma vez estava ausente do Rio Grande do Nor
te, em uma das muitas e repetidas viagens que S. Exa.
faz com freqüência. Foram recebidos, sim, pelo Se
cretário-Adjunto de Governos e Projetos Especiais,
Sr. Antônio Câmara, funcionário sem qualquer auto
nomia e sem nenhum poder para resolver o que quer
que seja. Foram recebidos também por forte esque
ma policial, que os impediu até de percorrer em paz
as ruas da Capital do Estado.

Daí o apelo que faço agora, Sr. Presidente, cole
gas Parlamentares, senhoras e senhores, e que torno
público nesta tribuna, para que o Governador Garibaldi
Alves Filho, até bem pouco tempo um Parlamentar pre
ocupado com a qualidade de vida do servidor público,
que invariavelmente dava voz e vez aos funcionários
do Estado, que sempre viveram com incontáveis difi
culdades, lembre-se dos seus discursos de ontem e
faça hoje, agora, o que pregava com tanta ênfase.

Faça justiça, Sr. Governador do Rio Grande do
Norte, para o funcionalismo público que há sete anos
corridos, sete anos encarrilhados, sobrevive só Deus
e eles sabem como.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Salomão
Gurgel, o Sr. Them{stocles Sampaio, § 2°



O SR. P.RESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra ao Sr. Max Rosenmann.

O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB - PR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho hoje até esta tribuna
para relatar o que no meu entender se configura
num ótimo exemplo de como a união de esforços,

o SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, desde a Legislatura 1995/1999, o
Congresso Nacional vem examinando a questão da
reforma tributária, situando-a entre os temas que me
receriam prioridade por parte de Senadores e Depu
tados, não mais podendo permanecer paralisada,
sem qualquer deliberação a respeito, apesar de o
parecer da Comissão Especial, elaborado pelo Depu
tado Mussa Demes, encontrarse na Presidência da
Casa, à espera de que venha a ser encaminhado ao
plenário para discussão e votação, com posterior
apreciação do Senado Federal.

Em recente programa de televisão, o Deputado
Germano Rigono, que presidiu a aludida Comissão,
mostrou a sua insatisfação pelo trâmite 11l0dorrento a
que a importante matéria está sendo submetida, sem
que seja levada em conta a sua relevância para a
União, Estados e Municípios. Recordou o representan
te gaúcho que todos os segmentos sociais foram ouvi
dos a respeito das inovações, num processo de aus
culta reconhecidamente democrático, a que não falta
ram, também, manifestações de assessores do Poder
Executivo, numa tentativa, que era de interesse geral,
para que a peça produzida infatigavelmente pudesse
atender aos reclamos da comunidade.

O empresariado nacional, tendo à frente o nos
so colega Deputado Carlos Eduardo Moreira Ferreira,
movimentou-se num estilo publicitário de alto nível,
como tentativa de conscientizar Parlamentares e enti
dades para viabilizar a cogitada reformulação.

No ano passado, aliás, o Ministro Pedro Malan e
o Secretário da Receita Federal ofereceram suges
tões à redação da proposta de emenda constitucio
nal, ao mesmo tempo em que fluiu a hipótese de que
o Poder Executivo pretendia efetivamente apenas
uma reforma fatiada, sem a amplitude e a abrangên
cia concedidas pelos membros da referenciada Co
missão Especial.

Em meio a tudo isso, divulga-se que a CPMF se
transformaria em imposto duradouro, cujo término de
vigência está previsto para junho do próximo exercí
cio e que assumiria conotação definitiva, sob a alega
da ponderabilidade de sua arrecadação anual, que al
cança a casa dos 18 bilhões de reais.
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do artigo 18 do Regimento Interno, deixa a Dentro dessa insinuação, que não recebeu, até
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo agora, quaisquer contestações, o que pressupõe a
Sr. Pedro Chaves, § 2° do artigo 18 do Re- autenticidade da informação, é bem possível que - a
gimento Interno. latere da reforma global - sejam tentadas outras al

ternativas no campo tributário, implicando num des
prezo tácito de tudo quanto foi até agora levado a efei
to pela equipe que trabalhou sob o clarividente co
mando de Germano Rigotto e Mussa Demes.

Se outras reformas foram concretizadas durante
exaustivos debates, o que emperra o encaminhamen
to da tributária, quando sabido que os seus objetivos
foram definidos pela própria comunidade, ao longo de
intermináveis reuniões realizadas no País inteiro?

Se a área econômica do Governo opõe embar
gos ao texto concebido por Mussa Demes e seus
companheiros, por que não aperfeiçoá-lo com emen
das que venham a viabilizá-Io, mesmo em meio às
restrições oriundas do Ministério da Fazenda e da Se
cretaria da Receita Federal?

Enquanto isso, mantém-se engavetada uma
PEC amplamente dissecada, por gregos e troianos,
sem se chegar a um entendimento capaz de juntar
Legislativo e Executivo num mutirão que conclua pela
aceitação de normas atualizadas, de interesse geral,
aqui obviamente inclúída a grande massa de contri
buintes.

Não é mais possível procrastinar-se uma defini
ção de tão largo alcance, acarretando desgaste para
a imagem do Congresso Nacional.

O Deputado Aécio Neves tem autoridade bas
tante para coordenar a superação de um cabuloso im
passe, inadmissível depois da longa etapa de matura
ção a que esteve submetida a aguardada reforma tri
butária.

É o caso de parafrasear-se o refrão que identifi
cava o trabalho dinâmico de Ulysses Guimarães, na
Constituinte: "Vamos votar, vamos votar, vamos votar
a reforma tributária".

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Mauro Bene
vides, o Sr. Pedro Chaves, § 2 0 do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Efraim
Morais, 10 Vice-Presidente.
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acima dos interesses individuais e visando a inte- A próxima obra que vamos tentar viabilizar de-
resses coletivos, trazendo benetrcios para todos e verá ser a construção de um novo local para o comér-
principalmente para aqueles que mais precisam da cio de flores.
ação dos agentes públicos. Refiro-me à importante Além disso, pretendemos articular a apresenta-
conquista da Ceasa em Curitiba, onde mais de 2 mil ção de emenda de bancada ao Orçamento da União
produtores levam diariamente seus produtos, por para atender todo o sistema Ceasa no Paraná, insta-
meio de quatrocentos caminhões, às quatro horas lando novas unidades em cidades-pólos e investindo
da manhã. na reforma das unidades já existentes, com a instala-

Na última semana estive visitando as obras de ção de equipamentos e a melhoria das condições sa-
edificação da nova cobertura da CEASA/PR, em Curi- . nitárias.
tiba, viabilizada por recursos federais liberados atra- A idéia é investir na modernização de todo o sis-
vés de emenda de bancada. Quero realçar a impor- tema, para que os Ceasa do Paraná atendam os pa-
tância dessa obra para os produtores da região me- drões internacionais de comercialização, melhoran-
tropolitana de Curitiba. do, assim, a renda dos produtores, as condições de

N t t·· b 'am co I vida de suas famflias e a qualidade dos produtos co-ossa expec a Iva e que as o ras se] nc u- . I' d
fd d . d" d mercla Iza os.as em cerca e vrnte las e Inaugura as com a pre- '. "
sença do Ministro da Agricultura, Pratini de Moraes. Tudo I~SO fa~ parte de um proj~t~ ma~or para d~-

. . _ tar o Parana de sistema de comerclahzaçao de hortl-
E~s~ co~ertura va~ m~lhor~r. as condlçoes de frutigranjeiros à altura do potencial e da excelência do

comerclahzaçao de hortlfrutlgranjelros e de trabalho setor agrfcola do Estado, responsável, sem dúvida,
para os produtores e transportadores de tod? o Esta- pelo sustentáculo do desenvolvimento econômico
do, e de outros que atuam na Ceasa de CUritiba. que vai garantir melhoria nas condições de vida da

Essa obra é um exemplo de como a união de es- população paranaense.
forços suprapartidários rende bons resultados a to- Sr. Presidente, peço a V. Exa. que autorize a di-
dos, já que a construção da cobertura foi viabilizada vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
por emenda de bancada ao Orçamento da União, do do Brasil.
Senador Roberto Requião, do PMDB, liberada pelo O SR. OLlV,EIRA FILHO - Sr. Presidente, peço
Governo Federal em face de reivindicações apresen- a palavra pela ordem.
tadas por nosso gabinete, e com a participação da O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. Exa.
Secretaria de Estado da Agricultura do Paraná. a palavra.

Com a necessidade de atendimento dos inte- O SR. OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PR. Pela or-
resses dos produtores rurais, comerciantes e trans- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero re-
portadores em ~ente, nós conseguimos desen~olv.~r gistrar que estou encaminhando à Mesa projeto de lei de
um trabalho conjunto para que essa obra fosse vlablll- minha autoria que torna obrigatória a instalação de sani-
zada, beneficiando milhares de pessoas que diaria- tários nas agências bancárias, para atender, principal-
mente trabalham ou atuam na unidade da CEASA/ mente nos grandes centros, aos idosos e defiéientes.
PRo Peço que a Mesa dê encaminhamento regimen-

Até hoje, os produtores e transportadores de tal ao meu projeto.
hortifrutigranjeiros eram obrigados a permanecer no O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce-
relento, enfrentando o frio e chuva da madrugada, o do a palavra ao Sr. Gonzaga Patriota.
que provocava perdas na comercialização dos produ- O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
tos e tornava o trabalho dessas pessoas extrema- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
mente penoso. Srs. Deputados, registro com pesar o falecimento do Sr.

Com a nova cobertura, vão melhorar as condi- José Domingos Félix Peixoto, na cidade de Petrolina,
ções de comercialização e a qualidade final do produ- Estado de Pernambuco, na madrugada de hoje.
to que chega à mesa de milhares de paranaenses. Peixoto, de tradicional família polftica, nasceu

Na visita que fizemos para verificar o andamen- no Municfpio de Floresta, Pernambuco, e serviu a vá-
to da obra, aproveitamos também para recolher dos rios Governos desta República, inclusive, o de Getúlio
produtores e da direção da Ceasa novas reivindica- Vargas.
ções para melhorar ainda mais as condições de co- Tive a honra de ser assessorado por vários anos
mercialização e de trabalho no local. nesta Casa pelo Sr. Peixoto, que, com muita compe-



Ao invés de optar por construir mais pirâmides
inúteis no Brasil, nossa sugestão é que se invista nas
nossas empresas e se acabe com esse plano louco
de vender o que nos pertence.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - se. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero hoje ressaltar, desta tribuna, a vin
da de vários Vereadores, Prefeitos, Deputados Esta
duais, entre eles o Relator da Comissão Externa da
BR-1 01, da Assembléia Legislativa de Santa Catari
na, Deputado Manoel Mota, demais autoridades, im
prensa, reitores e dirigentes de entidades da região
sul de Santa Catarina, para tratarem da duplicação da
BR-1 01, matéria de suma importância para minha re
gião e o Brasil.

A BR-1 01, no trecho Palhoça, em Santa Catari
na, até Osório, no Rio Grande do Sul, está para ser
duplicada, só que alguns impasses ambientais estão
causando transtornos para sua viabilidade e maior
agilidade. Temos os órgãos do Ibama, Funai e Fatma
- mesmo esse último sendõ órgão estadual é forne
cedor de informações ao Ibama - como os responsá
veis, pois está dependendo deles, pela liberação da
Licença Ambiental Prévia - LAp, para dar início ao
processo licitatório, assim como ao início das obras.

O Ministério dos Transportes, órgão responsá
vel pelo gerenciamento da obra de duplicação, alega
que a única coisa que falta é a Licença Ambiental Pré-
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tência serviu também ao Senador Maguito Vilela, para gerar a energia de que o País precisa, porque as
quand'o Governador do Estado de Goiás. empresas ou estão sucateadas ou atuando no limite

Peixoto deixou viúva, a Sra. Maria de Fátima Pe- de sua capacidade.
ixoto além de vários filhos. Pois bem, agora o Governo FHC está apresen-

'Resta-nos a lembrança do grande homem, a sa- tan?o um.pla~o.de ~alvação d~ ~aís, elaborado.pelas
udade deste Parlamentar e de muitos amigos feitos maiores Intellgenclas_ do Palaclo ~o Plan~It~. uma
durante toda a sua vida. c~mpanha de educaçao da populaçao. O pr.opno Pre-

. .. sldente desceu do seu salto alto para pedir ao povo
Era o que tinha a dizer. . que apague a luz da sala, quando sair. Também pediu
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia que se use menos o chuveiro elétrico; que se evite to-

o seguinte discurso.) - Sr. Pre~i~ente, Sras. ~ Sr~. mar banho. Agora está anunciando a distribuição de
Deputados, o Governo FHC vai ficar para a histÓria lâmpadas fluorescentes para a população. Mais um
como um dos mais irresponsáveis que este País já pouco, contrata um índio de filme norte-americano
conheceu. que saiba a dança da chuva. Neste momento talvez

A crise energética que está aí, na nossa realida- fosse mais prático distribuir velas comuns.
de, nas ruas e nas nossas casas, é um triste exemplo As termoelétricas anunciadas com estardalhaço
disso tudo. O déficit energético pode chegar a 50% vão demorar pelo menos dois anos para entrar em
em algumas regiões graças a este Governo. operação. Até lá já estaremos acostumados com o fo-

Temos aqui um Governo que se preocupou tan- gão à lenha.
to em vender nosso patrimônio que se esqueceu do Finalmente, cumpre observar que, além de ir-
povo. Preocupou-se em vender as empresas estatais responsável, este Presidente é teimoso. Porque, mes-
de geração e distribuição de energia e se esqueceu mo com a crise nas ruas, insiste com projetos mega-
do fundamental: que ia faltar energia no País. O Presi- lomaníacos como a transposição do Rio São Francis-
dente com o Ministro foi lá fora, à Europa, aos Esta- co.
dos Unidos, atrás de compradores para nossas usi
nas, mas se esqueceu de garantir o funcionamento
delas. Pior, esqueceu-se de garantir que não faltasse
energia para o povo. Temos aqui o máximo da irres
ponsabilidade no comando de uma nação. Além de ir
responsável é mentiroso, porque ele entregou nossas
empresas ao capital estrangeiro, afirmando ao povo
que os serviços seriam melhorados. Mas ficaram pio
res. As empresas de energia demitiram trabalhado
res, precarizaram as ofertas e continuam gerando
blecautes em todo o País.

O Governo não ouviu o alerta da Oposição, aqui
mesmo nesta Casa, sobre a iminência da crise, apon
tada também por técnicos do próprio Governo. Optou
por ocultar o que estava por vir.

Ora, a Oposição alertou e apontou a saída: é
preciso investir no setor para que não ocorra o apa
gão nacional. Entretanto, o Governo queria isso mes
mo, que um serviço precarizado fosse oferecido à po
pulação como antimarketing do setor elétrico, tal
qual fez em outros setores. Talvez tenha exagerado
nisso. Precarizou tanto as empresas públicas de
energia que elas não dão conta de suprir nossas ne
cessidades.

Como não assumem a incompetência e a irres
ponsabilidade, o Presidente e sua equipe econômica
elegeram o bode do dia: as chuvas que não vêm. Ora,
mesmo que houvesse um dilúvio, não seria suficiente
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via, e autorização por parte do Ministério Público Fe- Essas considerações acorrem a mim ao ensejo
dera!. da avaliação que posso fazer do extraordinário traba-

Na última segunda-feira, 16 de abril, cerca de lho desenvolvido pela Pastoral da Criança, segmento
2.500 a 3.000 pessoas, entre elas lideranças das da Igreja Católica, coordenado pela médica pediatra
Associações dos Municípios da Região de Laguna - catarinense lilda Arns. Enfrentando grandes resis-
AMUREL, da Associação dos Municípios da Região tências, tanto da Esquerda, que a criticava por não lu-
Carbonífera - AMREC e da Associação dos Muni- tar por saneamento, quanto da Igreja, que achava que
cípios do Extremo-Sul de Santa Catarina - AMESC, o importante era evangelizar, em vez de pesar crian-
participaram de manifestação pública pró-duplicação ças, a Pastoral é hoje a grande resposta a todos
do trecho sul da BR-101 e de uma sessão solene da quantos não acreditavam no êxito do trabalho dos
Câmara de Vereadores de Tubarão, às margens da seus idealizadores.
rodovia, no Km 341,6, na cidade de Tubarão. A obra já cruzou as nossas fronteiras e está sen-

A rodovia ficou fechada por meia hora, onde os do desenvolvida em outros dez países - três africa-
próprios motoristas, que ficaram esperando a Iibera- nos e sete latino-americanos. Neste primeiro semes-
ção da BR-1 01, solidarizaram-se com o movimento tre de 2001 , nada menos de 22 delegações estrangei-
pois já se chegou ao insuportável - não podemo~ ras já vieram ao Brasil para observar o trabalho e im-
mais tolerar a demora do início da duplicação dos 248 plantá-lo em seus países.
quilômetros faltantes. Por esse extraordinário feito, a Ora. lilda, con-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como re- correndo ,com figura de renome como Nelson Man-
presentante legítimo nesta Casa Legislativa e assí- dela, da Africa ~o Sul, ganhou o ~rêr:nio Direitos Hu-
duo usuário desse trecho a ser duplicado, tenho a ~anos Int~rnaclonal. E os 200 mil dolares a que fez
obrigação de chamar a atenção dos nobres colegas e JUs foram mtegralmente carreados para a meritória
do Governo Federal para o impasse que está sendo obra.
causado por essa delonga dos órgão ambientais aci- Não será demais lembrar, Sr. Presidente, que a
ma citados. . Ora. lilda tem dedicado a vida a acabar com a morte

A comunidade do sul de Santa Catarina e este precoce de bebês pobres no Brasil. Graças a ela, a
Deputado não estão mais suportando a morosidade Pastoral reduziu a zero o número de óbitos infantis em
ou, quem sabe, a falta de vontade por parte do Ibama: mais de 2 mi~ Municí~i~s brasil.eiros, ond~ a miséria e
Funai e Fatma, em liberarem a Licença Ambiental os maus ~ábltos de hl~lene ceifavam a Vida de cente-
Prévia. As mortes e o desenvolvimento econômico do nas de milhares de crianças.
Brasil estão sendo deixados de lado. O trabalho desenvolvido pela Pastoral, por meio

Quero, Sr, Presidente, deixar registrada, nesta do~ seus 145 mil voluntários embrenhados nas peri-
minha manifestação a vontade de sanar o problema. ferias pobres dos grandes centros urbanos, conse-

_'. . . guiu que o índice de óbitos infantis fosse reduzido
Que os órgao ~clma Citados tenham conhecl- para menos de 12 em cada 1.000 crianças nascidas.

men~o deste pronunciamento. Na Alemanha, esse índice é de 5 por 1.000; nos EUA,
Aproveito para parabenizar a comitiva - mais de 7; em Cuba, 9. Enquanto isso, o índice oficial brasilei-

setenta pessoas - de autoridades, e a imprensa, que ro alcança 35. Em boa hora o Governo brasileiro
foi também fundamental, pela força e o reconheci- subscreveu a indicação da Pastoral da Criança, na
mento da verdadeira situação, que eu sempre relatei pessoa da Ora. lilda, para o Prêmio Nobel da Paz.
em palanque e aos amigos na minha região. Acreditamos que, mesmo não ganhando, o seu nome

Era o que tinha a dizer. terá lugar de destaque assegurado na história recen-

O SR. LUISINHO (Bloco/PST - RJ. Pronuncia o te do Brasil.
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Era o que tinha a dizer.
Deputados, mais uma vez a solidariedade humana O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB -
desponta como fator de afirmação dos povos civiliza- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
dos empenhados na preservação e na melhoria das Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna
condições de vida da humanidade. para mais uma vez externar a minha posição em defe-

Mais do que isso, Sr. Presidente, ela renova em sa dos empresários lotéricos de nosso País.
todos nós a convicção de que, se todos fizerem um A rede lotérica brasileira, que totaliza hoje cerca
pouco, o resultado global será plenamente satisfatório. de 7.300 lojas e gera mais de 45 mil empregos dire-
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tos, atravessa grandes dificuldades de ordem econô
mica e financeira.

Estudos comprovam que os empresários lotéri
cos precisam receber tarifas e percentual de comissi
onamento maiores para que possam continuar vivos
no negócio.

Atualmente, as casas lotéricas estão assumin
do a condição de mini-postos bancários, prestando
relevante serviço social a todo o povo brasileiro. Ano
passado, foram arrecadados cerca de 2,5 bilhões só
em loterias, dos quais mais de um terço foi remetido
para os cofres da União, um orgulho, sem dúvida,
para toda a categoria. Entretanto, esse trabalho não
tem recebido o tratamento e o reconhecimento me
recido.

Sr. Presidente e nobres Deputados, o volume fi
nanceiro movimentado na rede é astronômico, ultra
passando a casa de 2 bilhões de reais a cada mês, e
a renda média bruta, apesar do expressivo volume
de transações, não ultrapassa os 3.950 reais. Nos
sos empresários estão em desvantagem nessa par
ceria com a Caixa Econômica. Reféns de um mode
lo.

o lotérico é discriminado pela própria CEF na
obtenção do crédito, por não se enquadrar na planilha
de avaliação, pela baixa rentabilidade do negócio,
vive em constante sobressalto, pela falta de seguran
ça.

Quando é assaltado, entra em desespero, até
receber o crédito do valor sinistrado, prazo que costu
ma ultrapassar sessenta dias. Isso quando recebe na
sua totalidade. Paga altos juros para a Caixa sobre o
saldo devedor como um cliente comum. Mesmo as
sim, é rotulado de parceiro e de empresário.

Sabemos que segurança é problema de ordem
pública e social em nosso País. Todavia, a rede lotéri
ca tem-se constituído na mais vulnerável presa para
os delinqüentes, para os marginais.

Outros assuntos estão contribuindo para au
mentar a preocupação da classe lotérica. Cito o proje
to da CEF que prevê a ampliação da rede em todo o
País, onde os critérios exigidos no processo de licita
ção de novas lojas são perfeitamente questionáveis, e
a rede concorrente criada pela própria Caixa para os
serviços de correspondentes bancários, hoje disponi
bilizados para padarias, mercearias e postos de com
bustfveis. Seria normal, se o projeto não tivesse a par
ticipação da CEF. Não é ético e fere os princípios para
a manutenção de uma parceria sadia, podendo inclu
sive provocar desemprego na rede de casas lotéricas.

Sr. Presidente e nobres Deputados, a falta de
diálogo tem sido um grave viés nesse relacionamento
entre a CEF e empresários lotéricos.

É preciso que a Caixa assuma alguns compro
missos com seus parceiros, para que possam conti
nuar a prestar bons serviços ao Governo, à Caixa e
principalmente a toda a população brasileira.

Solicito à Mesa Diretora desta Casa que enca
minhe cópia deste pronunciamento ao Exmo. Sr.
Emílio Carazzai, Presidente da Caixa Econômica
Federal, para conhecimento. Tenho certeza de que
terão boa acolhida estas minhas palavras, pois o Sr.
Emílio Carazzai, além de estar sintonizado com a si
tuação de dificuldade que permeia o segmento loté
rico do nosso País, é um homem público de grande
sensibilidade, como vem demonstrando ao longo de
sua vida.

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ (Blo
co/PTB - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 21 de abril
de 1964, foi instalado o Município paranaense de
Porto Rico, em virtude do desmembramento da ci
dade de Loanda.

Nesses 37 anos, Porto Rico vem escrevendo
sua história de desenvolvimento socioeconômico
com brilhante competência, a despeito de seu tama
nho, em comparação com outras cidades do Estado e
do Brasil.

Seus 2.500 habitantes vêm buscando o cresci
mento com afinco, demonstrando, mais uma vez, que
a união faz a força.

A agropecuária é uma de suas atividades eco
nômicas de maior destaque, sobretudo no que respei
ta aos segyintes produtos agrossilvopastoris: bovi
nos, algodão e mandioca. A atividade industrial fi
xa-se na extração de minerais, material de transporte
e produtos minerais não-metálicos.

Distante mais de seiscentos quilômetros da Ca
pital do Estado, Porto Rico não se acanhou sob a con
dição de Municlpio do interior, mas tem envidado es
forços para obter destaque nas atividades a que se
propõe realizar.

Veja-se o apoio efetivo que tem sido dado ao
desenvolvimento do potencial turlstico da região,
tendo em vista o incremento das práticas de lazer no
Rio Paraná, que, ao passar pelo Município, alcança
1.500 metros de largura, formando lindas praias na
turais.

A importante e frutífera relação entre o Rio Para
ná e Porto Rico pode ser avaliada, com certeza,



v- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Era sócio-proprietário de empresas que geram
até hoje milhares de empregos e figuram entre as me
lhores do Estado, como: Refrigerantes Imperial,
Indústria e Comércio de Bebidas Taguatinga, Consór
cio Pinauto e Habbi's.

Ele também teve um papel de suma importância
no setor agropecuário. Mas sua grande paixão era o
futebol. Era diretor de patrimônio do Goiás Esporte
Clube, time que sempre lutou para estar entre os me
lhores do País.

Edmo prestou também serviços no departa
mento de futebol, além de auxiliar na construção do
Centro de Treinamento do Parque Anhangüera e de
Aparecida de Goiânia. Grande parte da estrutura flsi
ca da Serrinha foi doada por ele.

Era um pai exemplar sob todos os aspectos.
Casado com Cleonice Mendonça Pinheiro, Edmo
deixa três filhos, Edminho, como é conhecido, Rosa
na e Maria das Graças, e cinco netos. O último pedi
do dele foi para que o corpo fosse velado na sede do
clube.

Presto esta homenagem, Sras. e Srs. Depu
tados, pois se trata de um cidadão que sempre agiu
com ética e dignidade. O esporte goiano e principal
mente o Goiás devem muito a Edmo Pinheiro. Quero
destacar aqui, neste pronunciamento, não só a impor
tância de Edmo como empresário, pecuarista e des
portista, mas acima de tudo como cidadão goianiense
que muito contribuiu para o desenvolvimento do seu
Estado.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - .A
Mesa registra a presença de empresários chineses,
representantes da indústria de aviação chinesa, em
visita ao nosso País. A Presidência agradece a pre
sença dos senhores e lhes dá ~s boas-vindas à Câ
mara dos Deputados, ao nosso Congresso Nacional
e ao Brasil. (Palmas.)

o SR. BARBOSA NETO (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, é com pesar que comunico o fa
lecimento, ocorrido ontem, em meu Estado, de uma
das pessoas mais queridas de Goiás, o desportista,
empresário e amigo Edmo Pinheiro. Diretor de pa
trimônio do Goiás Esporte Clube, ele deixou um
vasto círculo de amigos. Ao seu velório, no ginásio
de esportes do clube que tanto amou, comparece
ram as mais expressivas figuras de Goiás. Ele foi
prestigiado por políticos, empresários e esmeraldi
nos.

Empresário, industrial e agropecuarista, Edmo
Edmundo Pinheiro muito contribuiu para o desenvol
vimento de Goiânia e de Goiás. Nascido no dia 9 de
dezembro de 1941, na cidade de Itaberaí, Edmo
Edmundo Pinheiro era adolescente quando se mudou
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quando da celebração, a cada agosto, da festa de para Goiânia, sendo um dos primeiros homens a im-
Nossa Senhora dos Navegantes. A capacidade do plantar indústrias e fortalecer o comércio em torno da
porto revela-se muito pequena para comportar as de- Capital. Com características ousadas - reconhecidas
zenas de pequenos barcos, vindos de todas as cida- através de seus empreendimentos -, ele era obstina-
des e ilhas vizinhas para participar da homenagem. do na busca de seus ideais.

As estimativas apontam que a festividade já Era dotado de uma índole e um caráter acolhe-
chegou a reunir mais de 20 mil pessoas às margens dor, além de ser considerado exímio investidor em
do rio para a celebração de missa pelo bispo da re- empresas dos mais diversificados ramos do comér-
gião. cio. Sempre foi respeitado por lideranças políticas e

Por isso,Sras. e Srs. Deputados, é de grande re- econômicas do Estado. Sempre honrou s'ua pala-
levância a comemoração do 37° aniversário do Muni- vra.
cípio paranaense de Porto Rico. É forçoso reconhecer
que não seriam outros os frutos colhidos, dados o em
penho e a dedicação da comunidade local, a par da
elogiosa administração empreendida pelo Prefeito da
cidade.

Aliás, cabe especial registro ao grande trabalho
que Paulo Prates Nogueira vem realizando à frente de
Porto Rico. Sua reeleição atesta a confiança que lhe é
conferida pelos cidadãos de Porto Rico, em patente
retribuição, evidentemente, à sua postura honesta e
responsável para com o patrimônio público.

Nosso desejo é, pois, congratularmo-nos com
todos os que trabalham para fazer de Porto Rico uma
cidade-modelo.

Sabemos que é dever do Estado trabalhar pelo
desenvolvimento dos Municípios do interior, propici
ando seu crescimento uniforme e desonerando a
Capital.

Por seu turno, é dever do Município empreender
todo o esforço possível para não desapontar tais me
tas do Executivo estadual.

O que se realiza em Porto Rico atesta ser essa
estratégia perfeitamente possível.
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Partido Bloco

RORAIMA

Almir Sá PPB

Luis Barbosa PFL PFUPST

Robêrio Araújo PL PUPSL

Presentes de Roraima : 3

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB PSDB/PTB

Dr. Benedito Dias PPB

Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB

Jurandil Juarez PMDB

Sérgio Barcellos PFL PFUPST

Presentes de Amapá : 6

PARÁ

Deusdeth Pantoja PFL PFUPST

Gerson Peres PPB

Josué Bengtson PTB PSOB/PTB

Paulo Rocha PT

Renildo Leal PTB PSOB/PTB

Socorro Gomes pedoS PSB/PCDOS

Vic Pires Franco PFL PFUPST

Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB

Presentes de Pará : 8
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Bloco

AMAZONAS

Átila Lins

Euler Ribeiro

Francisco Garcia

Pauderney Avelino

Silas Câmara

Vanessa Grazziotin

Presentes de Amazonas : 6

RONOONIA

Confúcio Moura

Eurípedes Miranda

Expedito Júnior

Nilton Capixaba

Presentes de Rondonla : 4

ACRE

IIdefonço Cordeiro

José Aleksandro

Nilson Mourao

Zila Bezerra

Presentes de Acre : 4

TOCANTINS

Kâtia Abreu

Osvaldo Reis

Presentes de Tocantins : 2

MARANHÃO

Albérico Filho

Antonio Joaquim Araújo

Cesar Bandeira

Costa Ferreira

Gastão Vieira

João Castelo

José Antonio Almeida

Paulo Marinho

Pedro Fernandes

Pedro Novais

Remi Trinta

Roberto Rocha

Sebastião Madeira

Presentes de Maranhão: 13

PFL

PFL

PFL

PFL

PTB

PCdoB

PMOB

POT

PFL

PTB

PFL

PSL

PT

PTS

PFL

PMDB

PMOB

PPB

PFL

PFL

PMDB

PSOB

PSB

PFL

PFL

PMDB

PST

PSDB

PSDB

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

. PSOB/PTB

PSB/PCDOB

PDT/PPS

PFUPST

PSDB/PTB

PFLlPST

PUPSL

PSDB/PTB

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PSDS/PTB

PSB/PCOOB

PFLlPST

PFLlPST

PFUPST

PSOB/PTB

PSOB/PTB
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Partido Bloco

CEARÁ

Adolfo Marinho PSOB PSOB/PTB

Anlbal Gomes PMDB

Antonio Cambraia PSDB PSOB/PTB

Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB

Eunício Otiveira PMDB

Inácio Arruda PCdoS PSB/PCDOB

José Unhares PPB

José Pimentel PT

Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB

Manoel Salviano PSDB PSDB/PTB

Marcelo Teixeira PMOB

Mauro Benevides PMOB

Nelson Otoch PSOB PSOB/PTB

Pinheiro Landim PMOB

Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB

Roberto Pessoa PFL PFUPST

Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB

Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB

Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB

Presentes de Ceará : 19

PIAU(

Átila lira PSOB PSOB/PTB

B.Sá PSOB PSDB/PTB

Ciro Nogueira PFL PFUPST

Heráclito Fortes PFL PFUPST

João Henrique PMDB

Marcelo Castro PMDB

Paes Landim PFL PFLlPST

Themislocles Sampaio PMDB

Wellington Dias PT

Presentes de Piauí : 9

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB

Laire Rosado PMDB

Lavoisier Maia PFL PFUPST

MÚclo Sá PMDB

Salomão Gurgel PDT PDT/PPS

Presentes de Rio Grande do Norte : 5
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PSDB PSDB/PT8

PPB

PPS PDT/PPS

PMDB

PSDB PSDB/PTB

PTB PSDB/PTB

PCdoB PSBlPCDOB

PSB PSB/PCDOB

PSB PSB/PCDOB

PT

PSB PSB/PCDOB

PFL PFUPST

PFL PFUPST

PMDB

PFL PFUPST

PSL PUPSL

PSDB PSDB/PTB

PMDB

PPS PDT/PPS

PARAíBA

Adauto Pereira

Armando Abílio

AvenzoarArruda

Carlos Dunga

Domiciano Cabral

Efraim Morais

Inaldo Leitão

Marcondes Gadelha

Wilson Braga

Presentes de Paraíba : 9

PERNAMBUCO

Djalma Paes

Eduardo Campos

Fernando Ferro

Gonzaga Patriota

Inocêncio Oliveira

Joaquim Francisco

José Chaves

José Múcio Monteiro

Luciano Bivar

Luiz Piauhylino

Maurílio Ferreira Lima

Pedro Eugênio

Presentes de Pernambuco : 12

ALAGOAS

Augusto Farias

Divaldo Suruagy

Givaldo Carimba0

Helenildo Ribeiro

Presentes de Alagoas : 4

SERGIPE

Augusto Franco

Cleonâncio Fonseca

Ivan Paixão

Jorge Alberto

José Teles

Sérgio Reis

Tênia Soares

Presentes de Sergipe : 7

PFL

PSDB

PT

PTB

PSDB

PFL

PSDB

PFL

PFL

PPB

PST

PSB

PSDB

PFUPST

PSDB/PTB

PSDB/PT8

PSDB/PTB

PFUPST

PSDB/PT8

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PSB/PCDOB

PSDB/PTB
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Bloco

MINAS GERAIS

Aécio Neves

Antônio do Valle

Cabo Júlio

Carlos Mosconi

Cleuber Carneiro

Custódio Mattos

Eduardo Barbosa

Elias Murad

Gilmar Machado

Herculano Anghinetti

Ibrahim Abi-Ackel

Jaime Martins

José Militão

Lincoln Porteia

Marcos Lima

Maria Lúcia

Mário de Oliveira

Narcio Rodrigues

Odelmoleão

Olimpio Pires

Osmênio Pereira

Paulo Delgado

Philemon Rodrigues

Romel Anizio

Romeu Queiroz

Saulo'Coelho

Sitas Brasileiro

Virgilio Guimarães

Walfrido Mares Guia

Zezé Perrella

Presentes de Minas Gerais : 3D

EspíRITO SANTO

João Coser

José Carlos Elias

José Carlos Fonseca Jr.

Max Mauro

Presentes de Espírito Santo : 4

PSDB

PMDB

PL

PSDB

PFL

PSDB

PSDB

PSDB

PT

PPB

PPB

PFL

PSDB

PSL

PMOB

PMDB

PMDB

PSDB

PPB

PDT

PSOB

PT

PL

PPB

PSDB

PSDB

PMOB

PT

PTB

PFL

PT

PTB

PFL

PTB

PSDBJPTB

PUPSL

PSDBJPTB

PFUPST

PSDBJPTB

PSOBJPTB

PSDBJPTB

PFUPST

PSDBJPTB

PUPSL

PSDBJPTB

PDT/PPS

PSDBJPTB

PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PFUPST

PSDB/PTB

PFUPST

PSDB/PTB
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Partido Bloco

RIO DE JANEIRO

A1cione Athayde PPB

Aldir Cabral PFL PFLlPST

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB

Almerinda de Carvalho PFL PFUPST

Arolde de Oliveira PFL PFLlPST

Carnélio Ribeiro PSB PSB/PCDOB

Fernando Gonçalves PTB PSOB/PTB

Francisco Silva PL PUPSL

Jair Bolsonara PPB

João Mendes PMDB

João Sampaio PDT PDT/PPS

Jorge Wilson PMDB

José Egydio PL PUPSL

Luisinho PST PFUPST

Marcia Fortes PSDB PSDB/PT8

Miro Teixeira PDT PDT/PPS,.

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB

Paulo Feij6 PSDB PSDB/PTB

Rodrigo Maia PTB PSDB/PTB

Rubem Medina PFl PFUPST

Simão Sessim PPB

Valdeci Paiva PSL PUPSL

Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB

Presentes de Rio de Janeiro : 23
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Partido

Abril de 200\

Bloco

SÃO PAULO

Alberto Goldman

André Benassi

Angela Guadagnin

Antonio Carlos Pannunzio

Antonio Kandir

Arnaldo Madeira

Ary Kara

Celso Russomanno

Corauci Sobrinho

Cunha Bueno

Delfim Netto

Dr. Hélio

Emerson Kapaz

Fernando Zuppo

Gilberto Kassab

Iara Bemardi

Ivan Valente

Jair Meneguelli

Joao Eduardo Dado

João Paulo

Jorge Tadeu Mudalen

José Genolno

José índio

José Roberto Batochlo

Kincas Mattos

Luiza Erundina

Michel Temer

Milton Monti

Nauton Lima

Paulo Kobayashi

Professor Luizinho

Rubens Furlan

Wagner Rossi

Wagner Salustiano

Xico Graziano

Zulaiê Cobra

Presentes de São Paulo : 36

PSDB

PSOB

PT

PSOB

PSDB

PSOB

PPB

PPB

PFL

PPB

PPB

POT

PPS

S.Part.

PFL

PT

PT

PT

PMOB

PT

PMDB

PT

PMOB

POT

PSB

PSB

PMOB

PMDB

PFL

PSDB

PT

PPS

PMDB

PPB

PSOB

PSDB

PSDB/PTB

PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSDBlPTB

PSOB/PTB

PFUPST

PDTIPPS

POTIPPS

PFUPST

POT/PPS

PSB/PCOOB

PSB/PCOOB

PFUPST

PSOB/PTB

POT/PPS

PSOB/PTB

PSDB/PTB
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Partido Bloco

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL PFUPST

Murilo Domingos PTB PSDB/PTB

Teté Bezerra PMOB

Wilson Santos PMOB

Presentes de Mato Grosso : 4

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PMDB

Maria Abadia PSDB PSOB/PTB

Paulo Octávio PFL PFUPST

Pedro Celso PT

Presentes de Distrito Federal : 4

GOIÁS

Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB

Euler Morais PMOB

Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB

. Lúcia Vania PSDB PSOB/PTB

Luiz Bittencourt PMOB

Norberto Teixeira PMDB

Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB

Pedro Chaves PMOB

Roberto Balestra PPB

Presentes de Goiás :9

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT

Manoel Vitório PT

Nelson Trad PTB .PSDB/PTB

Pedro Pedrossian PPB

Presentes de Mato Grosso do Sul :4
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Partido Bloco

PARANÁ

Affonso Camargo PFL PFUPST
Basflio Villani PSOS PSOBJPTB

Chico da Princesa PSOB PSDBJPTB

Oilceu Sperafico PPB

Dr. Rosinha PT

Gustavo Fruet PMDB

Ivanio Guerra PFL PFUPST

Luiz Carlos Hauly PSDB PSDB/PTB

Max Rosenmann PSDB PSDB/PTB

Nelson Meurer PPB

Odrlio Balbinotti PSDB PSDB/PTB

Oliveira Filho PL PUPSL

Ricardo Barros PPB

Presentes de Paraná : 13

SANTA CATARINA

Antõnio Carlos Konder Reis PFL PFUPST

Carlito Merss PT

Edison Andrino PMDB

Fernando Coruja POT PDT/PPS

Gervásio Silva PFL PFUPST

João Matos PMDB

João Pizzolatti PPB

Luci Choinacki PT

Paulo Gouvêa PFL PFUPST

Pedro Bittencourt PFL PFUPST

Renato Vianna PMDB

Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB

Presentes de Santa Catarina: 12





o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Item 1.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° a-E, DE 1999

(Do Poder Executivo)
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A lista de O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL
presença registra o comparecimento de 283 Senho- - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
res Deputados. Líder do PT foi fiel ao entendimento e nós pode-

o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Vai-se m?~ ~u retirar o r~querimento, se fo~ viável, ou até
passar à apreciação da matéria que está sobre a reJeita-lo, na medida em q~e o Partido dos Traba-
mesa e da constante da Ordem do Dia. Ihadores, da mesma maneira, concordar em votar

contra o seu destaque. Ou seja, seria mantida na
(ntegra a Emenda nO 3 do Senado. Esse é um en
tendimento com o qual podemos concordar, na
medida em que o Partido dos Trabalhadores tam
bém concorde.

Continuação da votação, em turno úni
co, das Emendas do Senado Federal ao
Projeto de Lei Complementar nO 8-C, de
1999, que dispõe sobre a relação entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municlpios, suas autarquias, fundações, so
ciedades de economia mista e outras enti
dades públicas e suas respectivas entida
des fechadas de previdência complementar,
e dá outras providências; tendo parecer do
Relator designado pela Mesa em substitui
ção à Comissão Especial, pela aprovação
(Relator: Dep. José Carlos Aleluia).

Prazo: 9-4-01 .

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tamos buscando com o Relator, Deputado José Car
los Aleluia, a possibilidade de um acordo para a vo
tação dessa matéria.

Tínhamos tentado encaminhar requerimento na
perspectiva da retirada de pauta da matéria, a fim de
construirmos um acordo.

Essa matéria depende de quorum qualificado,
e se o Relator da matéria puder retirá-Ia de pauta, fa
ríamos o entendimento e a votaríamos de comum
acordo na sessão de terça-feira.

É importante que o Relator explicite claramente
a questão do acordo no microfone, como foi possível
fazê-lo em conversa pessoal. Se os outros partidos
concordarem, buscaremos o entendimento, acertare
mos a votação com a retirada e a alteração desse
destaque, em particular, e caminharemos para uma
votação de acordo na sessão da terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Com a
palavra o nobre Relator, Deputado José Carlos Aleluia.

O encaminhamento da votação será mais fácil
na terça-feira, porque hoje dificilmente teremos
quorum. Portanto, os partidos devem continuar a
obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A
Mesa pergunta aos Srs. Líderes se o Presidente
pode retirar de oficio o projeto, já que é uma maté
ria de consenso.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o en
tendimento é importante.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - O
PMDB é pelo entendimento. O Deputado Walter Pi
nheiro, evidentemente, concorda.

Tem a palavra o Deputado Marcondes Gadelha,
pelo PFL.

O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PFL -,
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, so
mos pelo entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - De
acordo todos os Srs. Líderes, a Mesa retira de ofí
cio a matéria, que volta na pauta da próxima ter
ça-feira.

Evidentemente, estão adiados também os
demais itens (projetos de Lei Complementar nOs
10-0 e 9-C, de 1999) e o Requerimento de consti
tuição de Comissão Externa para averiguação dos
fatos relacionados com a execução do acordo fir
mado entre o governo brasileiro e o governo nor
te-americano, sobre salvaguardas tecnológicas re
lacionadas a participação dos Estados Unidos da
América nos lançamentos a partir do Centro de
Lançamento de Alcântara, constante da matéria
sobre a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Apre
sentação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.
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AVENZOAR ARRUDA - Projeto de Lei - Acres
centa incisos ao art. 487 do Decreto-Lei n° 5.452, de
10 de maio de 1993 - CLT. (PL n° 4.522/01).

PEDRO FERNANDES - Indicação - Sugere ao
Poder Executivo, por meio do Ministério do Meio
Ambiente, a adoção de medidas para a construção de
uma barragem no Igarapé do Meio, região do Gama,
no Município de Pinheiro, no Estado do Maranhão.
(/NC n° 1.608/01).

WILSON SANTOS - Requerimento de Informa
ção - Solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça
sobre custo de reforma e construção de presídios.
(RIC n° 3.171/01).

Requerimento de Informação - Solicita informa
ções ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abastecimen
to sobre recursos destinados ao Estado de Mato
Grosso e seus municípios. (RIC n° 3.172/01).

ROBERTO ROCHA - Requerimento de Infor
mação - Solicita informações ao Sr. Ministro do Meio
Ambiente sobre o Projeto Alvorada, no Maranhão,
sua execução física e financeira. (RIC n° 3.173/01).

Projeto de Lei - Autoriza o Poder Executivo a trans
ferir para o domínio dos Municípios de São Lufs, Sáo
José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, Estado do
Maranhão, os terrenos de marinha e seus acrescidos lo
calizados naqueles municípios. (PL n° 4.523/01).

HELENILDO RIBEIRO - Projeto de Lei - Altera
a Lei n09.503, de 23 de setembro de 1997, que "insti
tui o Código de Trânsito Brasileiro" para dispor sobre
placas de veículos oficiais. (PL n° 4.524/01).

OLIVEIRA FILHO - Projeto de Lei - Torna obri
gatória a instalação de sanitários públicos nas agen
cias bancárias. (PL n° 4.525/01).

JAIR BOLSONARO - Requerimento de Infor
mação - Solicita informações ao Sr. Ministro de Esta
do da Fazenda sobre o montante repassado ao Go
verno do Estado do Rio de Janeiro para pagamento·
dos integrantes e de pensionistas da Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros Militar do antigo Distrito Federal.
(RIC n° 3.174/01).

PAULO MARINHO - Projeto de Lei - Acrescen
ta à Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994, que "dispõe
sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advo
gados do Brasil- OAB", o art. 30. (PL n° 4.526/01).

Projeto de Lei - Altera dispositivos da Lei n°
8.059/90, considerando as filhas dos ex-combatentes
como dependentes, para fins de percepção de co
ta-parte de pensão especial. (PI nO 4.527/01).

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS Projeto de Lei - Altera o art. 489 da Lei n° 5.869,
SRS: de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

(PL n° 4.528/01).

JOÃO MAGNO - Requerimento de Informação
- Solicita informações ao Sr. Ministro dos Transportes
acerca da Rodovia BR-451. (RIC n° 3.175/01).

SÉRGIO MIRANDA - Requerimento - Requer a
constituição de Comissão Externa para representa
ção da Câmara nas solenidades do Dia de Tiraden
tes, 21 de abril, em Ouro Preto/MG. (conferindo assi
naturas).

WALTER PINHEIRO - Requerimento de Infor
mação - Solicita informações ao Sr. Ministro de Esta
do da Fazenda sobre o impacto financeiro provocado
pela aplicação da Lei n° 10.174/01 sobre o nível de ar
recadação tributária. (RIC n° 3.176/01).

ALDO ARANTES - Indicação - Sugere ao Mi
nistério de Esportes e Turismo a criação de um hotel
escola na cidade de Goiás, no Estado de Goiás. (INC
n° 1.609/01).

ANA CORSO e OUTROS - Propo&a de
Emenda à Constituição - Dá nova redação ao caput
do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal. (PEC n°
342/01).

SOCORRO GOMES - Requerimento - Requer
a constituição de uma Comissão Especial destinada a
realizar estudos para oferecer alternativas relativas à
reconstrução da Sudam, da Sudene e reformulação
do Sistema de Incentivos Fiscais - FINAM/FINOR.
(conferindo assinaturas).

CARLOS BATATA - Requerimento de Informa
ção - Solicita informações ao Sr. Ministro do Trabalho
e Emprego a respeito da negativa do Conselho Deli
berativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
CODEFAT, de que recursos do FAT sejam utilizados
na renegociação de dívidas do crédito rural. (RIC
n° 3.177/01).

PAULO LIMA - Projeto de Lei -Introduz o inciso
111 no § 2° do art. 47 da Lei nO 9.504, de 1997, dispon
do que o tempo de partido coligado que não apresen
tar candidato não será computado para a respectiva
coligação. (PL nO 4.529/01).

Projeto de Lei - Altera a Lei n° 8.842, de 4 de ja
neiro de 1994, para imprimir a obrigatoriedade para a
criação de Centros Públicos de Atendimento ao Ido
so. (PL n° 4.530/01).

VANESSA GRAZZIOTIN - Requerimento de
Informação - Solicita ao Sr. Ministro da Justiça infor
mações a respeito do Serviço Social da Indústria de
Santa Catarina. (RIC n° 3.178/01).
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Requerimento de Informação - Solicita ao Sr.
Ministro da Saúde informações a respeito da importa
ção de medicamentos. (RIC n° 3.179/01).

Requerimento de Informação - Solicita informa
ções ao Sr. Ministro da Saúde a respeito das matéri
as-primas utilizadas pela Indústria Farmacêutica, no
Brasil. (RIC n° 3.180/01).

Requerimento de Informação - Solicita informa
ções ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior a respeito da Série Anual de
Importações em Quantidades e Valores, referentes
ao período de 1989 a 1999. (RIC n° 3.181/01).

Requerimento de informação - Solicita,informa
ções ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior a respeito da importação de maté
rias-primas pela Indústria Farmacêutica, no Brasil.
(RIC n° 3.182/01).

VANESSA GRAZZIOTIN e AGNELO QUEIROZ
- Requerimento de Informação - Solicita ao Sr. Minis
tro da Saúde informações acerca dos convênios cele
brados entre a Funasa e o Estado de Tocantins. (RIC
n° 3.183/01).

BARBOSA NETO - Projeto de Lei - Acrescenta
dispositivo ao Código de Trânsito Brasileiro dispondo
sobre a sinalização relativa a limites de velocidade
em rodovias. (PL n° 4.531/01).

SÉRGIO MIRANDA - Requerimento de Infor
mação - Requer ao Sr. Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior informações a respeito
dos planos de mídia executados nos anos de 1999 e
2000. (RIC n° 3.184/01).

ALCEU COLLARES e WALTER PINHEIRO 
Requerimento de Sessão Solene - Requer Sessão
Solene em homenagem ao 47° aniversário de sua
morte.

RAIMUNDO SANTOS - Projeto de Lei - Proíbe
a comercialização de bebidas alcoólica em depen
dências vinculadas a postos revendedores de com
bustível e dá outras providências. (PL n° 4.532/01).

O SR. RICARDO BERZOINI - Sr, Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
comunicar a esta Casa fato importante. Conseguimos
ontem, no Tribunal Regional Federal, a manutenção
de uma decisão liminar que impede o Banco do Brasil
de utilizar um superávit da Previ para fazer ajustes
contábeis que interessam apenas àquele banco, sem

uma negociação objetiva com os participantes do fun
do de pensão.

Foi uma vitória importante, porque demonstra
que a Justiça brasileira acolhe o entendimento de que
os fundos de pensão não pertencem nem à patrocina
dora nem aos participantes, mas que toda decisão
deve ser objeto do entendimento entre as partes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, utilizo a tribuna desta Casa
para saudar a população de Governador Valadares,
que a partir desta sexta-feira começa a conhecer de
perto a metodologia vitoriosa do Orçamento Partici
pativo. Graças à iniciativa do atual Prefeito, nosso
companheiro e ex-Deputado Federal João Fassarella,
aquela cidade-pólo do leste mineiro passa a vivenciar
a transparência administrativa e a democracia que
estão embutidas no processo de definição de obras e
de investimentos no Município.

O Orçamento Participativo é uma marca registra
da do modo petista de governar e vem ganhando espa
ço, inclusive em administrações não-identificadas com a
nossa proposta original. Por meio de um processo inten
so de assembléias e discussões nos bairros das cida
des, a população manifesta-se sobre as obras sociais a
serem priorizadas e tem a chance real de interferir nas
políticas dos governos. O resultado é inquestionável: a
inversão de prioridades garante melhorias substanciais
na vida da comunidade, além de gerar desenvolvi
mento econômico e promover a consciência política
da população.

Como ex-Prefeito de Ipatinga, no Vale do Aço
mineiro, pude perceber a importância estratégica do
Orçamento Participativo e apoiar a sua implantação
em outras cidades. Foi por decisão da grande maioria
da população da minha cidade que obras importantes
foram executadas em bairros carentes e no centro ur
bano, que historicamente estavam abandonados pe
las administrações anteriores.

Certamente, com o Orçamento Participativo e a
liderança do Prefeito João Fassarella, Governador
Valadares dará um grande passo para solucionar os
principais problemas que afligem sua população e es
tará em busca do progresso social e econômico ca
paz de elevar ainda mais a importância do leste mine-
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iro no contexto do desenvolvimento de Minas Gerais e
do País.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
encaminhar requerimento de informações dirigido ao
Sr. Ministro dos Transportes a respeito da rodovia
BR-451. Peço ainda seja este discurso publicado nos
órgãos de comunicação da Casa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. Exa.
a palavra. .

O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PFL 
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, três fatos gravíssimos assinalaram a semana
no que diz respeito à violência neste País: houve três
mortos em uma rebelião na prisão de Cuiabá; uma
fuga de 150 presos do Cadeião de São Paulo e agora
o seqüestro da filha do diretor da Casa de Custódia
de Taubaté, um presídio de segurança máxima.

Sr. Presidente, acho que se acendeu uma luz
vermelha, que exige posicionamento conjunto e de
terminado da Câmara dos Deputados. Existe sobre a
mesa requerimento assinado por 171 Srs. Depu
tados, pedindo a transformação do de sessão plená
ria desta Casa em Comissão Geral para discussão do
problema da violência, com a audiência do Sr. Minis
tro da Justiça, José Gregori, do Sr. Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil, Rubens Approbato
Machado, e dos Secretários de Segurança e de Políti
ca Penitenciária de São Paulo, Marco Vinício Petrel
luzzi e Nagashi Furukawa.

O apelo que fazemos é no sentido de que seja
marcada a data desse evento, queé de extraordinária
significação, porque há de mostrar à Nação a preocu
pação desta Casa com o problema da violência, um
tratamento multidisciplinar da matéria e um se
qüenciamento que há de ser dado sobre a proposta
do Governo em seu Plano de Segurança Nacional.

Há um anúncio fortuito de que o Governo apre
sentou um plano de segurança que nunca chegou ao
conhecimento desta Casa. Nós não temos uma base
de trabalho, um esqueleto organizacional para a luta
contra a violência. Isso estaria espelhado no suposto
Plano de Segurança Nacional do Governo, que, curio
samente, diz-se que já está em execução, mas esta
Casa ainda não tomou conhecimento.

É fundamental, é absolutamente indispensável
a presença do Sr. Ministro da Justiça nesta Casa para
apresentar o seu Plano de Segurança Nacional, que
vai servir de base de trabalho para as diversas Comis-

sões que na Câmara dos Deputados estão debruça
das sobre o assunto e para o ajuste das diversas pro
posições relativas à matéria em tramitação nesta
Casa.

É o apelo que fazemos: que a Mesa marque a
data da transformação do Plenário em Comissão Ge
rai para a discussão da violência.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Mesa
tomará as devidas providências.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Com a
palavra a nobre Deputada Luiza Erundina.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, nobres colegas Parlamentares, quero fazer coro
ao que se tem dito desta tribuna nas últimas sessões
desta Casa e que expressa o clamor da sociedade, no
que diz respeito à absoluta necessidade de se apura
rem as graves denúncias sobre fatos, comportamen
tos, atitudes e acontecimentos que estão a aparecer
no cenário nacional, envolvendo importantes autori
dades e lideranças políticas deste País. Refiro-me, Sr.
Presidente, à absoluta necessidade de que esta Casa
consiga o número de assinaturas regimentais para
que se crie e se instale a CPI para apurar a corrupção
nos Poderes Executivo e Legislativo.

Esse clamor, Sr. Presidente, vem-se expressan
do das mais variadas formas. Cada um de nós tem
sido abordado, pelos meios mais variados, por cida
dãos brasileiros que exigem o cumprimento do dever
constitucional da Câmara dos Deputados de exercer
a função fiscalizadora tanto do Poder Executivo quan
to do Poder Legislativo. Não há instrumento mais efi
caz para fazê-lo do que uma Comissão Parlamentar
de Inquérito. Por isso não entendo a insistência do
Chefe da Nação em dizer, teimosamente, que é in
conveniente a instalação de uma CPI para que seja
investigada a verdade sobre esses fatos.

Não queremos, absolutamente, fazer qualquer
prejulgamento sobre o assunto, até porque a investi
gação poderá demonstrar ser verdadeiro aquilo que o
Governo vem afirmando, ou seja, que não tem res
ponsabilidade sobre os fatos denunciados. Deseja
mos, portanto, que a verdade seja apurada, que se
jam denunciados os verdadeiros responsáveis e puni
dos aqueles que comprovadamente estiverem envol
vidos de uma forma ou de outra nos crimes que estão
vindo a público e que nos constrangem a todos.

A Câmara dos Deputados não pode furtar-se ao
seu dever ético e moral de cumprir o que está deter-
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minado na Constituição. Sabemos que a democracia
representativa está em crise no País e ela só terá con
sistência, legitimidade e força se estiver respaldada
pela democracia direta, pela manifestação livr.e e de
mocrática dos cidadãos do País. E esses cidadãos
estão a dizer com muita obviedade, transparência e
clareza que esperam do Congresso Nacional nada
mais nada menos que o cumprimento do seu dever
constitucional, ético e moral: criar uma CPI para apu
rarmos a verdade e chegarmos aos verdadeiros res
ponsáveis pelos desmandos, pelos crimes e pelo
desrespeito ao interesse público, como temos visto
por meio de sucessivas denúncias e fatos que vieram
a público.

Portanto, registro a minha revolta diante da falta
de vontade política desta Casa, pois o Senado
Federal conseguiu número suficiente de assinaturas
para que seja criada uma CPI. O ideal seria que esta
CPI fosse instalada com a participação das duas Ca
sas, como é o desejo da Nação, clara e insistente
mente manifestado nos últimos dias no nosso País,
com fortes reflexos nesta Casa.

Era o que tinha dizer.

O SR. MANOEL VITÓRIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. MANOEL VITÓRIO (PT - MS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
V. Exa. um esclarecimento. Como há muitos Parla- .
mentares inscritos para abordar assuntos importan
tíssimos, quero saber se todos terão a oportunidade
de fazer seus pronunciamentos no período de Breves
Comunicações. '

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Nobre
Deputado, o período de Breves Comunicações já ter
minou. Estamos na Ordem do Dia. A Mesa está sendo
flexível para que todos os Parlamentares possam fa
zer uso da palavra. Iniciaremos outra sessão daqui a
alguns minutos. Portanto, vou conceder apenas três
minutos para cada Parlamentar.

O SR. ORLANDO FANTAZZINI- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço
uso da tribuna da Câmara para enaltecer a postura do
Prefeito da cidade de Guarulhos, Elói Pietá, do Par
tido dos Trabalhadores, que administra a segunda
maior cidade do Estado de São Paulo e que impôs,

pela primeira vez no Município, o cumprimento do or
denamento jurídico.

O Governo do Estado de São Paulo e o Governo
Federal têm-se utilizado do Município de Guarulhos
como se fosse a casa deles. Instalaram um aeroporto
no coração da cidade sem apresentar projeto, rela
tório de impacto ambiental, e hoje lá se encontra o
Aeroporto Internacional de CumbicalGuarulhos, que
traz um conjunto de problemas à sociedade guaru
Ihense. Entretanto, fizeram-no achando que a União
estaria indiferente ao território do Município.

O Governo do Estado de São Paulo, em sentido
idêntico, instalou dois presídios. Um deles, o Comple
xo Adriano Marrey, inclusive foi visitado pela Comis
são de Violência. Esta semana, o Governo do Estado
de São Paulo, sem apresentar projeto, iniciou movi
mentação de terra, que foi embargada pelo nosso Se
cretário de Meio Ambiente, em razão do desrespeito
às normas ambientais. .

No passado, os Governos do PMDB, PPB e PTS
que administraram Guarulhos fizeram e desfizeram a
seu bel-prazer o que bem entenderam dentro do terri
tório da cidade.

Felizmente, o Partido dos Trabalhadores, tendo
à frente o Prefeito Elói Pietá, impediu a continuidade
da construção de dois novos CDPs, em pontos estra
tégicos do Município, na saída do Aeroporto Interna
cional de Guarulhos, em razão de o Estado se recu
sar a apresentar um projeto que deveria ter sido apro-
vado. .

Em sentido idêntico, a Infraero pretende a am
pliação da terceira pista daquele aeroporto, mas sem
submeter o projeto à aprovação do Município.

O Governo Federal, por sua vez, está financian
do a obra do Rodoanel, e o Governo do Estado de
São Paulo já tomou a decisão de que a estrada irá
cortar o Município de Guarulhos ao meio, sem contu
do apresentar qualquer projeto.

Portanto, na administração do PT, o Governo do
Estado e também o Governo Federal terão de respei
tar a Constituição Federal. A União exige o máximo
possível dentro das normas, para que se consiga a
aprovação de projetos; entretanto, o primeiro a des
cumprir a Constituição é o Governo Federal, por meio
do Presidente da República, Fernando Henrique Car
doso.

O Governo do Estado de São Paulo, por intermé
dio do Governador Geraldo Alckmin, pretende implantar
na marra dois CDPs no Município de Guarulhos, igual
mente sem a aprovação de qualquer projeto da obra.
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Registro aqui o~ ~e~s cumprir:nentos ao Prefei- Uma das principais reivindicações dos petrolei-
to de Guarulhos, Elól Pleta, do Partido dos Trabalha- ros é a de que a primeira brigada de combate a emer-
dores. gência seja composta por trabalhadores especializa-

A SRA. MARIA DO CARMO LARA - Sr. Presi- dos da área de segurança industrial, conforme esta-
dente, peço a palavra pela ordem. belece a Cláusula 85 do Acordo Coletivo de Trabalho

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce- assinado com a Petrobras, mas que até agora isso
do a palavra à Deputada Maria do Carmo Lara, por não foi implementado pela direção da empresa.
três minutos. Esses acidentes explicitam a realidade trágica

A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG. da terceirização e das atuais condições de funciona-
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- mento da segurança industrial dentro das áreas da
sidente, Sras. e Srs. Deputados, o drama que viveram Petrobras. O processo de enxugamento do quadro de
as famflias dos onze petroleiros mortos na explosão pessoal, principalmente nas área de operação, manu-
que fez naufragar a maior plataforma submersfvel do tenção e segurança industrial, aliado à política de ter-
múndo, a P-36, infelizmente não é um caso isolado no ceirização tem sido os principais fatores do aumento
dia-a-dia dos trabalhadores, que literalmente vêm dos acidentes na empresa.
dando a vida para fazer da Petrobras uma das maio- Pressionada pela Agência Nacional de Petróleo
res empresas petrolíferas do planeta. - ANP, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a dire-

Nos últimos três anos, foram muitas as famílias ção da Petrobras vem reduzindo custos e perseguin-
que passaram pela mesma dor. O número exato é de do a qualquer preço a tão almejada auto-suficiência
92 petroleiros (11 deles na explosão da P-36) que na produção de petróleo. Paralelamente, vem negli-
perderam a vida em acidentes ocorridos na genciando as políticas de segurança. A morte de 92
Petrobras. Dessas vítimas, 66 eram petroleiros de petroleiros nos últimos três anos é, na verdade, um
empresas prestadoras de serviço. Só nos últimos 15 genocídio que está diretamente relacionado ao des-
meses, 95 acidentes relevantes ocorreram nas unida- mantelamento do efetivo próprio da Petrobras, que na
des da estatal, dos quais 17 foram fatais. A cada mês última década foi reduzido quase à metade, apesar
2,5 petroleiros morrem trabalhando para a Petrobras. do crescimento da produção e das atividades realiza-
Na Inglaterra, o governo registra uma média de 2 das pela empresa. Soma-se a isto, Sr. Presidente, a
mortes por ano no setor. O que há de errado; então falta de investimentos em segurança e a terceirização
com a empresa que se tornou excelência na área d~ de atividades operacionais e de manutenção.
tecnologia de prospecção em águas profundas? A Petrobras conta hoje com um quadro que não

Desde a explosão da P-36, que causou a morte chega a 34 mil petroleiros próprios e um contigente de
de 11 petroleiros, na madrugada do dia 15 de março, . cerca de 100 ~il trabalhadores de.empresas presta-
outros 4 acidentes sem mortes ocorreram nas unida- doras de serViço, trabalhadores que em sua grande
des da Petrobras, três deles envolvendo petroleiros . maior~a não dispõem de qualificação específica nem
terceirizados. Por não contarem com as mesmas con- de treinamento para atuar em uma atividade altamen-
dições de trabalho e segurança dos trabalhadores di- te periculosa como a indústria de petróleo.
retos da Petrobras, esses profissionais continuam Fica evidente, portanto, Sr. Presidente, a res-
sendo as principais vítimas dos acidentes na estatal. ponsabilidade da direção da Petrobras e da Agência
Ainda assim, a direção da empresa insiste em não re- Nacional de Petróleo - ANP em todos esses aciden-
conhecê-los como petroleiros. tes, principalmente nas perdas de vidas humanas na

No último dia 31 de março, sábado passado, o submersão da P-36, uma tragédia anunciada que po-
trabalhador da Petrobras Ricardo Feijó Sonnberger, d?ria. ter sido evitada se, a empresa cumprisse as exi-
da REPAR - Refinaria Presidente Vargas, em Araucá- genclas da Federação Unica dos Petroleiros - FUP e
ria, Paraná, sofreu fratura de clavícula, durante treina- dos sindicatos, que há muito tempo vêm apresentan-
mento simulado da Brigada de Emergência. Nesse do para a empresa uma série de reivindicações, den-
caso, o petroleiro foi atingido no ombro por um dos ca- tre as quais, destacamos:
nhões de combate a incêndio. Há meses os trabalha- 1. reposição imediata do efetivo, através da rea-
dores da Repar vêm denunciando a precariedade de lização de concurso público;
funcionamento da OCE - Organização de Combate a 2. fim da terceirização das atividades de manu-
Emergências, que é composta basicamente por ope- tenção e operação;
radore~ que são obrigados a acumular a função de 3. cumprimento das Normas Regulamentadoras
bombeiro nos momentos de emergências. do Ministério do Trabalho NR9 e NR5, que prevêem a
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constituição de CIPA - Comissão Interna de Preven
ção de Acidentes em todas as unidades e o direito de
interromper de imediato as atividades em situação de
risco; .,

4. fim da multifunção (os petroleiros têm que
executar várias atividades simultaneamente, o que
aumenta ainda mais o risco de acidentes);

5. fim do acúmulo de horas extras;
6. participação da FUP e dos sindicatos nas co

missões de investigação de acidentes;
7. investimento em programas de treinamento e

qualificação.

Por tudo isso, Sr. Presidente, é urgente um es
forço conjunto do Congresso Nacional, do Ministério
Público e da própria ANP para definir o mais rápido
possível uma política criteriosa de segurança e de
condições de trabalho no setor de petróleo para que
seja cumprida não só pela Petrobras, mas também
por todas as empresas privadas que já começam a
atuar no Brasil.

Por fim, Sr. Presidente, solicito que este pronun
ciamento seja publicado no Jornal da Câmara e di-
vulgado pelo programa A Voz do Brasil. .

Era o que tinha a dizer.

O SR. IVAN PAIXÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR.IVAN PAIXÃO (Bloco/PPS - SE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em reunião ontem com os partidos
da Oposição, o Deputado Bispo Rodrigues, do Parti
do Liberal, comunicou a esta Casa e ao País que, na
próxima terça-feira, a bancada evangélica da Câmara
dos Deputados irá assinar o requerimento de criação
da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a
corrupção. Isso é de grande importância, porque a na
ção evangélica no Brasil é imensa em todos os Esta
dos brasileiros. Portanto, os Parlamentares evangéli
cos tomam importante decisão, que certamente irá
repercutir em todos os Estados e Municfpios brasilei
ros.

E o fato mais relevante dos últimos dias é a con
firmação de que o painel eletrônico de votação do Se
nado Federal foi realmente violado. A diretora do
Prodasen, Sra. Regina Célia, falou sobre o modus
operandi utilizado para se obter acesso à lista, confor
me conversa gravada entre o Senador Antonio Carlos
Magalhães e Procuradores da República. Confir
ma-se então, mais uma vez, que as denúncias apre
sentadas pelo Senador Antonio Carlos Magalhães

são verdadeiras. Confirmou-se na Sudam, confir
ma-se no painel eletrônico e podem ser confirmadas
no DNER, na Sudene etc. É nesse cenário preocu
pante que estamos vivendo, em que forças enormes
do Executivo tentam impedir que essa CPI, prevista
na Constituição como instrumento de fiscalização dos
atos do Executivo pelo Parlamento brasileiro, venha a
se concretizar. .

Companheiros Deputados e Deputadas, é inte
ressante a afirmativa de hoje do Presidente da Repú
blica no jornal O Globo. Disse S. Exa. que primeiro o
Senado Federal deve arrumar a casa para depois
pensar em CPI. Ora, vejam que coisa interessan
te: S. Exa. quer arrumar o Senado, mas não quer ar
rumar a casa brasileira. Nenhum partido neste Con
gresso afirmou que oSr. Fernando Henrique Cardoso
está envolvido em alguma coisa. Não existe nenhum
prejulgamento. Estamos desejando, na verdade, fazer
valer o mandato e a confiança que o povo brasileiro
nos outorgou ao aqui chegarmos.

Trata-se de uma queda de braço até certo ponto
muito interessante. Queremos trabalhar, exercitar
nosso mandato e não fizemos nenhum prejulgamen
to. Os e-mails que recebemos, através dos nossos
computadores, estão repletos de mensagens cobran
do postura enérgica por parte de nós, Deputados, em
relação a essa questão da corrupção. E vem agora
uma nova onda, a retirada das assinaturas.

Não é possível que o Parlamentar que já assi
nou o requerimento venha agora a vender a sua cons
ciência. Isso é o mesmo que vender os eleitores que o
elegeram. Temos de combater esse tipo de atitude, e
vamos lutar para ver implantada a CPI.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, com base no art. 38 do Regi
mento Interno, estou apresentando requerimento
para que seja instituída, sem ônus para a Casa,
Comissão Externa para representar a Câmara dos
Deputados na solenidade em comemoração ao Dia
de Tiradentes, 21 de abril do corrente ano, na cidade
de Ouro Preto, Minas Gerais. Espero que esse reque
rimento seja encaminhado com urgência para a deci
saoda Casa.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Mesa
tomará as devidas providências, nobre Deputado.



Contrario sensu, a versão brasileira da corrida
para o oeste, da conquista do Brasil ver?ad~iro, da
consolidação sofrida dos bandeirantes e pioneiros, do
processo acabado e irreversível de nosso até então
propaladq e inercialmente nunca realizado proce~so

de interiorização, foi feita por Juscelino. Melhor dito:
fê-Ia Juscelino e nossa brava gente, nossos heróis da
perspiração, os valorosos e intrépidos candangos.

Ilustres pares, todos sabemos em maior ou
menor grau de detalhes a história de Brasília e de
suas vicissitudes, aliás naturais às cidades re
cém-fundadas. Sabemos também das dúvidas so
bre sua consolidação e das lutas para que se con
solidasse. Sabemos ainda de suas mazelas - quem
não as tem? - bem como das ameaças que a ron
dam, como é o caso atual de perda de condição de
cidade tombada pela ONU como patrimônio mundi
al da humanidade. Para não falar de sua política e até
mesmo de sua origem mística como sonho de D. Bos
co, em antecipação de nova civilização.

Mas ante o que se pôs e sem detrimento de to
dos os símbolos que esta cidade, sede do Governo da
União, encerra, destaco, na comemoração de seu 41 o

aniversário - um ano de vida recomeçada! - a simbo
logia do gesto de seu fundador, gesto de justa e inten
cionalmente fundá-Ia. Não queiram V. Exas. saber o
quanto esse gesto encerra em seu significado de que
bra da rotina, melhor, quebra da inércia. Pena que não
se imite amiúde.

Juscelino e Tiradentes talvez sejam nossos mai
ores heróis, porque ousaram; e para que ousassem ti
veram que acreditar; e para que acreditassem tiveram
que confiar. Acreditaram em si e no povo, que ao País
não faltou: os inconfidentes, que deram a própria sua
vida; os candangos, com seu suor, suas lágrimas, sua
abnegação, sua capacidade de realizar, enfim, seu
amor à Nação.

O que Tiradentes fez não foi senão caminhar por
si, o que não só é muito, mas também quase tudo. E
por isso morreu. Juscelino fez a mesma coisa, ma~
em outra época. Caminhou em direção oeste e aquI,
junto com os que o acompanharam - e não foram
poucos - fincou Brasília, a estaca da plena integração
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O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente, za de Portugal. Neste efeito, pode-se dizer que a con-
peço a palavra pela ordem. quista de nosso território, no eixo ~~rte-sul, v~rifi

cou-se de um jeito que podemos definir numa so ex-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. Exa. pressão: sem intencionalidade. A coisa se teria pa~-

a palavra. sado como se a conquista longitudinal de nosso tern-
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG. tório se houvesse dado quase que tão só por coinci-

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre- dências históricas a compor o encontro do coloniza-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, o dia 21 de abril é dor com os acidentes geográficos das terras coloniza-
uma data significativa para o País pelo menos por três d

T
. as.

motivos: é o dia de Joaquim José da Silva Xavier, o 1-

radentes, dia da Inconfidência Mineira e dia da inau
guração da Capital da República, Brasília. Embora os
eventos referentes a essas datas possam parecer
completamente diversos, uma análise mais detalhada
deles leva-nos a encontrar muitas semelhanças.

A Inconfidência Mineira prenunciou a Indepen
dência, que nos foi outorgada, e a ninguém se escon
de o fato de que nossa História de certo modo é ímpar
ante a História da maioria das nações quanto ao seu
processo emancipatório. Afinal, em vez de inumerá
veis guerras intestinas, praticamente não houve qual
quer solução de continuidade em nossa passagem de
colônia a país livre, uma vez que D. Pedro I, por ato de
iniciativa própria, independentizou a Nação, proferin
do sua conhecida e célebre frase. Absolutamente
nada mudou no novo País que se criava livre.

Nada obstante, dignos Deputados, Tiradentes e
seus bravos companheiros inconfidentes permane
cem imorredouros nas mentes brasileiras, como sím
bolos mineiros e nacionais de uma independência
que não foi, mas poderia ter sido conquistada a ferro e
fogo, com o sangue de súditos reinóis nas Minas Ge
rais criados e depois rebelados.

Juscelino também mineiro era. O que os inconfi
dentes tentaram e não conseguiram serviu-lhe de se
mente e de exemplo para que Brasília, por via de sua
fibra, se construísse.

Brasília, por Juscelino, e a Inconfidência, por Ti
radentes - ambos mineiros, ambos brasileiros -, são,
ademais de serem tudo o que de glorioso se sabe, es
crevem e dizem sobre elas, verdadeiros emblemas de
rebelião das gentes brasileiras antes de tudo contra a
inércia que ainda abala o Brasil.

Essa inércia, avassaladora qual peste, tendo já
irrompido nos idos de 1500, por ocasião do descobri
mento, veio a derramar-se por os todos os rincões da
Terra de Santa Cruz e até hoje nos assola.

Veja-se o local de nossas capitais anteriores,
em boa parte escolhidos ou consolidados por verazes
e vorazes movimentos inerciais. Salvador, pelo fato de
que por ali aportou Cabral, e o Rio de Janeiro, porque
lá desembarcou D. João VI, acompanhado da nobre-
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nacional, o sinal de que, embora o gesto de Tiraden
tes não tenha por inteiro frutificado, serviu de semen
te para que Brasília o fizesse e representasse, como
representa, como bem se diz, a esperança do e no
Brasil, esperança que somente se justificará se hou
ver novos Juscelinos que caminhem, porque, se ca
minharem, com certeza haverá gente que com eles
caminhará.

Muito obrigado.

O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, quero parabeni
zar a bancada evangélica pela posição que adotou de
assinar o requerimento da CPI da Corrupção. Espero
que as outras forças democráticas de fato preocupa
das com a ética e com a transparência também ve
nham a assinar esse requerimento. Aliás, cresce a
tendência de instalação dessa CPI. No Senado, já
existe número suficiente. Nós Deputados necessita
mos também unir forças para garantir uma Comissão
Mista.

Está em curso a "Operação Abafa", na tentativa
de impedir a instalação da CPI, agora por meio de
pressão para a retirada de assinaturas. Mas também
há uma "operação despiste", no sentido de retirar do
Presidente Fernando Henrique Cardoso a responsa
bilidade por todo esse processo. Tentam colocar o
centro das atenções na questão da Sudam e na ques
tão da quebra do sigilo das votações no Senado. É
evidente que esses fatos também precisam ser apu
rados.

Sr. Presidente, ontem tive a oportunidade de ou
vir vários Líderes da base governista dizendo que o
Sr. Fernando Henrique Cardoso é ético, é transparen
te. Temos fortes indícios de envolvimento do Sr. Fer
nando Henrique Cardoso em fatos da maior gravida
de, por isso não se fala mais na questão do Eduardo
Jorge e nas denúncias feitas por Antonio Carlos Ma
galhães. Uma averiguação maior das questões que
envolvem Eduardo Jorge atingiria o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. Por isso não se fala no pro
cesso de privatização da Telebrás e nas denúncias de
favorecimento do grupo Opportunity, identificadas
através de gravações.

É necessário que esta Casa tome uma atitude.
Quem não deve não teme. Se o Presidente Fernando
Henrique Cardoso não deve, não tem por que temer.

S. Exa. deveria ser a pessoa mais interessada na ins
talação da CPI e na apuração desses fatos.

Quero ainda abordar outro assunto. A cidade de
Goiás, antiga Capital do meu Estado, foi aprovada
pelo Comitê do Conselho Internacional de Monumen
tos e Sítios como patrimônio histórico da humanida
de. No dia 25 de junho próximo, a Unesco votará essa
indicação. Isso cria uma situação nova para a cidade
de Goiás e é motivo de orgulho para nós, goianos. Por
esse motivo, apresento uma indicação à Mesa e re
queiro seja remetida ao Ministério do Esporte e Turis
mo, sugerindo a construção de um hotel-escola na ci
dade, porque, a partir do momento em que for tomba
da como patrimônio histórico da humanidade, estará
no roteiro turístico nacional e internacional e é neces
sário criar estrutura hoteleira para atender a essa
nova demanda. Por isso faço essa sugestão ao Minis
tério.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Moraes) - Conce
do a palavra a V. Exa, mas antes informo aos Depu
tados que aqueles que desejarem dar como lido seus
pronunciamentos poderão fazê-lo a partir de agora,
dispondo de até trinta segundos.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, venho novamente à tribu
na tratar de assunto de extrema importância para o
povo brasileiro, principalmente para os menos aqui
nhoados, tanto os que vivem na zona urbana e vêm
consumindo alimentos de qualidade duvidosa e con
trole sanitário precário quanto os que vivem na zona
rural, onde a ausênciade reforma agrária deixa multi
dões de trabalhadores rurais abandonados à sua pró
pria sorte. Quero mais uma vez alertar os brasileiros e
esta Casa com relação ao uso abusivo de substân
cias químicas orgânicas ou inorgânicas em nossa
agricultura.

Nos últimos 60 anos, o emprego de agrotóxicos
propagou-se pelo mundo inteiro. Entre 1940 e 1970 o
uso desses produtos duplicou a cada década. Os
agrotóxicos foram introduzidos no sul do Brasil junta
mente com as monoculturas de arroz, soja e trigo as
sociadas ao uso obrigatório desses produtos para se
conseguir o crédito rural. ,

Em nosso País, até o ano de 1964, o consumo
de agrotóxicos era de aproximadamente 16 mil tone
ladas ao ano, sendo utilizados nas lavouras de algo
dão, café e hortigranjeiros. A partir daí sua comerciali
zação foi-se expandindo livremente, causando gran
des danos à saúde humana e ao meio ambiente.



o Programa Agrinho, seu nome oficial, em
1999, catequizou 1 milhão e 200 mil crianças e ado
lescentes da rede pública de 310 Municípios. Durante
o ano de 1999 eles aprenderam a "tríplice lavagem",
um modo de tratar as embalagens de agrotóxicos
descartadas. Desde 1996, quando foi criado o progra
ma, crianças e adolescentes aprendem algum aspec
to do uso dos agrotóxicos. Ou seja, não se questiona
o seu uso na lavoura, mas como usá-los.

Sr. Presidente, tem mais. Metade do custo do
Agrinho é financiado pelas indústrias fabricantes de
agrotóxicos: Bayer, Novartis, Dow AgroScience,
Jacto, Milenia, Ou Pont, H6kko e pela entidade que re
úne todas elas, a Associação Nacional de Defesa Ve-
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Por diversas vezes tenho repetido: os agrotóxi- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o empre-
cos causam três tipos de intoxicações: a aguda (os go dos agrotóxicos, em nosso País, continua matan-
sintomas surgem rapidamente e são nítidos e objeti- do, continua destruindo o meio ambiente, continua
vos), a subaguda (tem aparecimento mais lento e os desrespeitando a legislação vigente.
sintomas são dor de cabeça, fraqueza, mal-estar, dor No Brasil, o controle sobre o uso de agrotóxicos
de estômago e sonolência) e a crônica (aparece após é muito tênue, apesar de tantos órgãos envolvidos.
meses ou anos de exposição pequena ou moderada Não se respeitam, por exemplo, os limites máximos
a produtos tóxicos, acarretando danos irreversíveis de resíduos nos alimentos, estabelecido em lei. O re-
como paralisias e neoplasias). ceio da perda do produto tem sido usado para justifi-

A notificação das intoxicações por agrotóxicos car o descumprimento das normas.
no Brasil continuam sendo muito precárias. Na maior Não há, também, acompanhamento sistemático
parte dos Estados, as notificações não são objeto dos da obrigatoriedade do cumprimento de carências an-
sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária. A tes de o produto ser colocado à venda ao consumidor.
ausência de equipamentos de saúde pública e as de- Esse fato por si já seria suficiente para justificar incre-
ficiências de atendimento ambulatorial contribuem mento no controle sobre os agrotóxicos no País.
para o sub-registro dessas intoxicaçqes. Importante salientar que os mercados europeu,

De acordo com o Ministério da Saúde, dentre os norteamericano, asiático e o próprio Mercosul estão
casos registrados, 50% encontram-se na faixa etária cada vez mais exigentes em termos qualttativos. De-
entre 20 e 49 anos - a maior concentração etária de mandam produtos sadios, livres de agrotóxicos.
nossa PEA. Assumem grande importância, assim, as barreiras

Acredita-se que, no Brasil, para cada caso notifi- não-tarifárias.
cado existam outros 50 desconhecidos. Vejam bem: 1 Em nosso País, parece que as coisas funcionam
para 50. As estatrsticas consolidadas sobre o assunto às avessas. Em lugar de controlar e fiscalizar os agro-
não retratam a perversa realidade, pois não há a obri- tóxicos, pesquisar e implantar alternativas a esses ve-
gatoriedade de notificação. nenos, o Governo difunde o uso dos produtos.

Não podemos esquecer que não são somente No Estado do Paraná, por exemplo, desenvol-
os trabalhadores rurais que estão expostos à conta- ve-se uma experiência de propaganda e incentivo ao
minação. Diversos profissionais têm contato com os uso de agrotóxicos nas escolas rurais da rede pública.
agrotóxicos: os trabalhadores das indústrias de for- Conforme noticiado na Folha do Meio Ambiente
mulação e síntese, os trabalhadores de transporte e (edição n° 101), "aparentemente as crianças estão
de comércio, os empregados de firmas desinsetiza- participando de um programa de educação ambiental
doras e os de saúde pública, além de toda a popula- onde se aborda a questão da saúde, meio ambiente e
ção através dos resíduos nos alimentos. até cidadania". Mas, na prática, elas estão sendo dou-

No Brasil já àconteceram acidentes de enormes trinadas para no futuro se tornarem consumidoras de
proporções com agrotóxicos. No ano de 1965, por agrotóxicos. Uma exótica parceria entre o Governo do
exemplo, em São Paulo houve o problema da conta- Estado do Paraná e as indústrias fabricantes de agro-
minação de tomates por mercúrio, devido ao emprego tóxicos garante a doutrinação sistemática das crian-
de fungicidas. Em 1989, batatas foram contaminadas ças.
com os mesmos produtos. Ademais, algumas empre
sas foram responsáveis por grandes contaminações,
com a tolerância do Governo, como em 1959, com o
abandono de uma fábrica de hexaclorociclohexano
(BHC), no Município de Duque de Caxias, e no perío
do 1966/1976, com o despejo de lixo tóxico na Baixa
da Santista. Em Paulínea, a Shell abandonou há 20
anos um depósito de organoclorados e, hoje, está
constatada a contaminação do solo, que atingiu o len
çol freático da região. Isto é gravíssimo. Isto é o que o
Governo propicia: distribuição do câncer! Temos ain
da o emprego, em 1984, de substâncias tóxicas com
altos teores de dioxina na construção da hidrelétrica
de Tucuruí, no Estado do Pará.
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getal- ANDEF. A outra metade é dinheiro público, do
SENAR, sem contar a rede pública de ensino, que é
disponibilizada para o trabalho, e funcionários da Se
cretaria de Agricultura e da Secretaria de Meio Ambi
ente.

Sr. Presidente, não posso permanecer calado
diante de mais esse crime que essa política de Gover
no financia. A falsidade da chamada política social do
Governo, que apregoa ações de apoio contra o traba
lho infantil e programas de combate à subnutrição e à
mortalidade infantil, é posta às claras quando se con
fronta com a verdadeira política que FHC pratica: a
política da falsidade, a política da entrega de nossas
riquezas e da destruição de nosso povo, com a farta
distribuição do câncer!

Não posso deixar de me indignar e de vir a esta
tribuna, neste dia em que comemoramos o Dia do
índio, para desmarcar a verdadeira face do Governo
FHC.

Muito obrigado.

O SR. MARCOS DE JESUS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Moraes) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PL - PE.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna
com o intuito de manifestar meu sentimento em rela
ção a dois fatos que diria até corriqueiros e que acon
tecem em todas as cidades do Brasil, mas aos quais
dou ênfase por estarem acontecendo na minha cida
de, Recife.

O primeiro fato, Sr. Presidente, diz respeito à bri
lhante iniciativa do Detran, no Município do Recife,
que agora começa a punir os motoristas que não res
peitarem a travessia de pedestres na faixa, como já
ocorre em diversas outras cidades do Brasil e do
mundo.

A campanha do Detran Vida no Trânsito, venci
da a fase educativa, que durou três meses, orientan
do e prevenindo motoristas, começou a punir os infra
tores. Algumas pessoas já assimilaram a forma corre
ta de proceder, mas outras teimam em errar. Então,
para proteger o pedestre, que não está envolvido por
uma "couraça" de ferro como os motoristas e fica à
mercê deles nas ruas, só resta ao Estado, além de
educar os usuários - motoristas e pedestres -, como
já foi feito, fiscalizar e punir.

Nestes três meses de funcionamento da cam
panha do Detran, várias entidades estavam envolvi
das e tornaram-se multiplicadoras de informações,

por entenderem que esse projeto é de cunho social.
Cerca de 50 locais na cidade do Recife receberam a
visita dos educadores, e 300 mil pessoas foram abor
dadas e treinadas.

A multa para quem avançar sobre a faixa de pe
destres é de R$53,20, mais três pontos na Carteira
Nacional de Habilitação - CNH. Essa infração é con
siderada leve. Mas cruzar a faixa, mesmo que o se
máforo abra, sem que o pedestre tenha terminado a
travessia, é infração gravíssima, para a qual o Código
de Trânsito Brasileiro prevê sete pontos na CNH e
multa de R$191 ,54. Mesmo que não haja semáforo
no local, o motorista infrator sofrerá a mesma penali
dade.

Por isso, Sr. Presidente, exalto a iniciativa do
Detran e desses setores da sociedade organizada
que contribuem para a realização de tão importante
campanha.

O segundo fato a que quero me referir, Sr. Presi
dente, refere-se à lamentável notfcia de que motoris
tas de ônibus estão "queimando" idosos, não parando
em pontos de ônibus e negando-lhes a preferência
que é, além de legal, cordial. Segundo o Sindicato Na
cional dos Aposentados e Pensionistas de Pernam
buco - SINDNAP esse fato é comum na cidade do
Recife. O SINDNAP inclusive entregou, ontem, à
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos ...:
EMTU documento com 12 placas de ônibus que "que
imaram" a parada, no último dia 24, na Rua do Sol, em
Olinda, justamente enquanto um grupo de aposenta
dos participava de uma campanha contra os motoris
tas que não respeitam os idosos.

Dar ao idoso, à criança e ao deficiente físico seu
devido e especial tratamento, mais que dever legal, é
questão de justiça e reforço de nossa cidadania. Esta
mos atentos a situações como essa, para que o exer
cício da cidadania possa cumprir-se em todas as
classes, até mesmo nas mais indefesas, e assim te
nhamos um Brasil melhor.

Muito obrigado.

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS -PR. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, o Senado da Repúbli
ca está em crise, anunciam editorialistas e colunistas
em todos os meios de comunicação. E, a partir do en
trevero entre os Senadores Antonio Carlos Maga
lhães e Jader Barbalho, começam a apontar os sinais
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mais evidentes dessa crise que poderia mesmo pôr sido oferecidas as mais diferentes respostas. Pois a
em risco as instituições democráticas. nós nos ocorreu esse verso porque entendemos que

Há evidente excesso de retórica. E a retórica, à a mesma pergunta pode ser parafraseada., quando s~

falta de argumentos mais sólidos, sempre ajuda a im- .pr.ocura saber: mudou o Sena.do ou a ~eallda.de brasl-
pedir que se tenha clareza sobre o que de fato acon- lelra? E a resposta t~m que VIr em unlssono. o Sen.?-
tece, não interessando aos agentes dessa crise que ~o n~o pode s~r mais? mesmo porque a mesma nao
ela se desnude por inteiro. e mais n?ssa c~dadanla. _

Jader e ACM compõem, com suas agremiações MUito obrigado pela atençao. .
políticas, o esteio principal do atual Governo. São es- O SR. AIRTON ROVEDA - Sr. Presidente, peço
sas forças mesmas que deram ao Sr. Fernando Henri- a palavra pela ordem.
que aquele colorido de Direita que lhe permitiu ~er OSR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. Exa.
mais apetecível às forças conservadoras da Naçao, a palavra.
nenhuma delas interessada em reformas nem de fun- O SR. AIRTON ROVEDA (Bloco/PSDB - PR.
do nem de forma, as mesmas que podem, de alguma Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
maneira eficaz, reverter essa perversa distribuiçã~ ~e Sras. e Srs. Deputados, quero registrar que ontem re-
renda, essas já inadmissíveis desigualdades SOCiaiS, alizamos um café da manhã que contou com a pre-
a exclusão social crescente e, por vi~ ~e cons~qüên- sença de vinte Deputados do Paraná e ?O Sup~rin-
cia, honrar o pagamento de uma diVida social que tendente do Porto de Paranaguá, Sr. OSlres GUlma-
pode remontar à Colônia. rães.

Mas por que afinal se digladiam forças que até Há 15 dias os jornais noticiaram a fila de 82 qui-
ontem andavam de braços dados, trabalhando con~ra lômetros que se criou naquele porto, não pela inope-
os direitos da cidadania, contra, evidentemente, o fIm rância de seus funcionários, tampouco do Superin-
de uma exclusão social que deixa o Brasil em situa- tendente, mas pelo alto volume de exportações em
ção das mais frágeis dentro do concerto mundial de decorrência da safra recorde nos Estados do Paraná,
nações, mesmo as do nosso Terceiro Mundo? Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

De nada adianta ficarem muitos desses analis- Devemos preocupar-nos com esse assunto e
tas políticos a colocar, para o caso, questões paroq~i- .tomar providências urgentes, pois trata-se de um dos
ais, pedestres, traduzir tudo numa disputa das m~ls grandes portos brasileiros, onde falta maior in-
levianas por ampliação de espaço polltlco; nada dls- fra-estrutura para funcionar melhor.

so. Mantivemos também contato com o Ministro dos
E nada disso, Sr. Presidente, uma vez que a de- Transportes, Sr. Eliseu Padilha, a propósito do assun-

sestruturação da base política do Governo está ocor- to. O orçamento para o próximo ano não destina ver-
rendo e vai alargando-se, porque a cidadania, assu- ba para o Porto de Paranaguá e precisamos urgente-
mindo a consciência de seus dirertos, de seus deve- mente de recursos para a melhoria da sua in-
res, não pode mais admitir que nossas elites dirigen- fra-estrutura. Caso contrário, ocorrerá um colapso na-
tes e polfticas insistam em dividir entre si e apenas quele porto, porque com a inauguração da ponte que
entre si o bulim, que têm obtido pelo assalto continua- liga Mato Grosso do Sul ao Paraná mais produtos
do à Fazenda Pública, transformando o que é público, agrícolas serão exportados por Paranaguá, o que
nada mais nada menos que em uma espécie de cosa complicará ainda mais a situação.
nostra. Essa ruptura na base política do Governo não Precisamos encontrar uma solução para que o
é a causa, mas o resultado desse entrechoque entre Porto de Paranaguá se torne fator fundamental para
a Nação e o Estado, entre o povo, o cidadão que se que a balança comercial do País melhore cada dia
conscientiza e suas elites, aquele exigindo destas mais. No entanto, para melhorar, precisamos dotá-lo
comportamento mais consentâneo com a realidade e de todas as condições para que ele possa cumprir
com as necessidades do País,. um comportamento sua função específica.
que, ademais de tudo, tem que postular a ética como Espero que o Governo se sensibilize e tome provi-
instrumento e orientação para o seu agir. dências o mais rápido possível, a fim de que o porto pos-

Estaria mudando o Senado, a partir do próprio sa operar com mais eficiência, o mais breve possível.
Senado? Não entendemos assim esse processo. O
nosso Machado de Assis termina um de seus mais O Sr. Efraim Morais, 1° Vi-
célebres poemas com esta pergunta instigante: "Mu- ce-Presidente, deixa a cadeira da Presidên-
daria o Natal ou mudei eu?" E a essa pergunta têm cia, que é ocupada pelo Sr. Themístocles



o SR. GASTÃO VIEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a saúde é um dos assuntos
que maior interesse despertam em todas as pessoas.
E, claro, posso dizer o mesmo quanto a nós, que re
presentamos o povo dos nossos Estados. Embasa
dos pelos princípios da Constituição, que numa visão
magistral estendeu o direito à saúde de forma univer
sal, temos respaldo mais do que suficiente para le
vantar os problemas e cobrar o cumprimento dos dita
mes constitucionais neste setor.

A despeito de toda a vontade expressa no Texto
Constitucional, observamos hoje a dificuldade para
as condições de saúde melhorarem à mesma veloci
dade dos progressos da civilização. Quanto mais
avanços surgem, mais problemas temos para incor-

. porá-los à nossa realidade.

Em primeiro lugar, pelo perfil das demandas de
nossa população, coexistem doenças com caracterís
ticas de países do Primeiro Mundo com aquelas típi
cas do subdesenvolvimento. A evolução tecnológica
lança necessidades cada vez maiores de procedi
mentos de alto custo e, como já sabemos, os recursos
técnicos são infinitos. Os recursos financeiros é que
geralmente impõem o limite e determinam o estabele
cimento de critérios, por vezes cruéis, de pesar a rela
ção entre custo e benefício.

No caso das hepatites, vem acontecendo me
lhor conhecimento da doença. Há alguns anos, só
eram conhecidos três tipos de hepatite: A, B e não-A,
não-B. Agora, o aprofundamento dos estudos mos
trou a existência de uma infinidade de outros vírus
que provocam outras tantas formas de hepatite des
conhecidas àquela época. Temos as hepatites C, D, E
e falam até em uma não-A, não-B e não-C.

No momento, as hepatites B e C vêm sendo alvo
de maior atenção, uma vez que são transmitidas de
modo similar à AIDS. A hepatite B já é nossa conheci
da de mais tempo. Dentre os doentes, cerca de 10%
desenvolvem a forma crônica ativa ou tornam-se por
tadores crônicos, capazes de transmitir a doença
apesar de assintomáticos.

A hepatite C parece ser menos freqüente. No
entanto, corresponde à quase totalidade das hepati
tes causadas por transfusão de sangue. Uso de serin-
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Sampaio, § 2° do artigo 18 do Regimento gas e agulhas contaminadas e transmissão no perí~-

Interno. do do parto são formas já identificadas de se contrair
a doença.

A hepatite C é uma das doenças de notificação
compulsória, mas nem mesmo todos os especialistas
parecem tomar conhecimento disto. Muito menos tem
a população informações sobre sua transmissão.
Incontáveis doentes ignoram como adoeceram e não
se enquadram nos grupos de risco. Isto sugere existi
rem vias de contaminação ainda desconhecidas.

O maior problema da hepatite C é a forma crôni
ca, que se desenvolve em cerca de 80% dos doentes.
Ela é a maior causa de transplantes de fígado nos
Estados Unidos. É alarmante esse percentual altissi
mo de formas crônicas, principalmente porque levam
à cirrose e ao câncer primário de fígado.

As estimativas sobre a verdadeira incidência da
doença são ainda fruto de especulação. Os especia
listas brasileiros avaliam que'1 % a 2% da população
tenha o anticorpo ou seja portadora da hepatite C. Já
a Organização Mundial da Saúde coloca o País em
uma faixa de 2,5% a 4,9% de contaminados. Isso
pode significar entre 4 milhões e 8 milhões de pesso
as doentes no País, com um número extraordinário de
candidatos a portadores da forma crônica.

O tratamento é longo e caro, aliando medicação
antiviral e interferon. Esse tratamento é feito três ve
zes por semana, com injeções e comprimidos.

No entanto, tomamos conhecimento de que a
FDA - Food and Drug Administration - dos Estados
Unidos aprovou recentemente um produto para o tra
tamento da hepatite C crônica que tem uso apenas
semanal. A droga disponível no momento recebeu o
nome de PEG-Intron. Um medicamento semelhante,
de outro produtor, deve ser aprovado até o meio deste
ano.

Como esse medicamento facilita o tratamento
dos doentes, deixamos a sugestão ao Ministério da
Saúde para que estude a possibilidade de incluí-lo no
arsenal terapêutico disponível no País. Estamos cer
tos de que todos os pacientes serão extremamente
beneficiados. Todos eles, cidadãos brasileiros, mere
cem o melhor do SUS.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CONFÚCIO MOURA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte' discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, pela abrangência dos
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noticiários, percebe-se que o Brasil vive um momento
interno de conflitos, no que'se refere às novas rela
ções comerciais que se apresentam, primeiro com a
crise do Mercosul, segundo com a criação da ALCA
Área de Livre Comércio das Américas.

Os 34 países das Américas estão reunidos em
Quebec, no Canadá, justamente para discutir a cria
ção dessa gigantesca área de integração comercial.
Os países pobres, sem tecnologia, exportadores de
matérias-primas, temem pela destruição de suas in
dústrias nacionais, muitas delas primitivas, que pode
rão ser engolidas pelo furacão americano, detentor de
alta tecnologia, alta produtividade e baixo custo.

Particularmente o Brasil, cheio de argumentos
na defesa dos interesses nacionais, brada pelo malfa
dado protecionismo americano, que só permite a en
trada de produtos estrangeiros no seu mercado quan
do não existam similares nacionais. Além disso, en
chem-se de barreiras fitossanitárias, dificultando a
entrada de produtos da nossa agricultura e pecuária.
Quando não há problemas claros, eles criam os pro
blemas e põem defeitos nos produtos brasileiros,
mesmo que sejam de excelente qualidade. Fora isso,
há os subsídios aos produtos agrícolas americanos,
que protegem a soja, a laranja e controlam o preço do
café, impossibilitando a livre concorrência.

Tudo isto é verdade. Mas o mundo impõe-se
hoje pelo comércio, pela criação dos grandes blocos
econômicos e de integração, como na Europa e na
Ásia. No passado, o poderio era imposto pela força
dos Exércitos, pelo domínio dos povos, pelos grandes
impérios militares. E vejo que o Brasil, querendo ou
não, vai aceitar, mesmo que atravessado, sua partici
pação na Alca.

Primeiro cito algumas considerações feitas pela
Prot". Emérita de Estudos Americanos Elspeth Ros
tow, da Universidade do Texas:

1. Não há possibilidade de negociar
sem antes participar. Quando há boa vonta
de as barreiras desaparecem;

2. O Presidente Bush é um homem de
posição. Com certeza, o comércio livre será
um ponto alto de seu governo;

3. É lógico que Bush fará um governo
que pode ser chamado de "interméstico",
que significa mais interno e voltado para os
assuntos domésticos do povo americano.
Primeiro ele terá problemas de sobra para
resolver, como a questão interna da econo
mia, que dá mostras de recessão e a redu
ção de impostos. Será um governo orienta
do por empresários; será antes de tudo um

gerente. Enfrentará com certeza uma oposi
ção mais nacionalista, que quer ver os Esta
dos Unidos fora dos grandes conflitos inter
nacionais, como os da Bósnia, do lraque e
de Israel;

4. Não se pode ser dogmático no início
de um governo apenas emblemático; por
tanto, teremos que extrapolar o lado conhe
cido do comércio. Estamos armando uma
peça que não terá um segundo ato;

5. Ninguém precisa ter medo da glo
balização, a própria redução da demogra
fia. O forte controle da natalidade no mun
do, vai, com certeza, derrubar as barreiras.
Os países ricos, como os Estados Unidos
ou os países europeus, vão precisar de
mão-de-obra, e os latinos, os asiáticos, os
africanos serão bem-vindos em todos os
países. Prova disto é que 35% da popula
ção do Texas são de latino-americanos.

Srs. Parlamentares, não sou a pessoa mais in
dicada para falar sobre comércio exterior, uma vez
que me meto neste assunto por conhecimento de
ouvido, sem a profundidade dos diplomatas e dos
analistas de mercado. No entanto, o Brasil represen
ta muito pouco no concerto comercial do mundo, co
isa da ordem de 1% do volume comercial global.
Embora seja uma economia forte, está mais voltada
para si mesma.

Teremos que percorrer uma longa curva sinuosa
para o aprendizado. De um lado, um trabalho penoso
para exorcizar o nosso pétreo preconceito contra to
dos os países que são mais ricos do que o nosso. Em
comércio exterior, antes de mais nada, tem-se que
ser competente. Não há o menor espaço para impro
visação, amadorismo ou ingenuidade. No mundo dos
negócios, ou se é competente ou se é engolido.

Creio que comércio é para ser feito por merca
dores, desbravadores de mares, desafiadores das
distâncias e intrépidos caminhantes. No Brasil entra
ram com mercadorias nos lombos de burros, venden
do por cidades do interior e nas regiões das minera
ções. Os beduínos atravessaram o deserto com seus
camelos carregados, levando mercadorias para as
trocas. As rotas do comércio têm que ser conquista
das, palmo a palmo, com sangue, suor e lágrimas.
Nessa área não há espaços para os anjos da guarda.

Com certeza o governo Bush será menos amis
toso em relação a Europa, Ásia e índia, mas se volta
rá para a América Latina, devido ao grande potencial
comercial e a proximidade com os outros países do
continente. Ele já manifestou desprezo pelas ques-



Se não, vejamos: como é possível um País
como o nosso, de imensa faixa litorânea e de grandes
bacias hidrográficas, muitas delas totalmente navegá
veis, não dispor de portos adequados para exportar
uma supersafra de grãos, sem grandes atropelos?

A soja produzida no norte de Mato Grosso, por
exemplo, é transportada por mais de 4 mil quilômetros
até o Porto de Paranaguá, onde é embarcada nos
chamados navios graneleiros, que navegam por toda
a costa litorânea brasileira até a foz do Rio Amazonas,
de onde seguem em direção aos grandes centros
consumidores da Europa e dos Estados Unidos.

Por que, então, não se pavimentar a BR-163 (ro
dovia Cuiabá-Santarém) e transformar o porto da ci
dade de Santarém, no Pará, no grande porto de ex
portação de toda essa produção de grãos do norte de
Mato Grosso e de toda a região do Centro-Oeste bra
sileiro?

Se a BR-163 já estivesse pavimentada, toda
essa produção viajaria apenas 1.500 quilômetros até
<> Porto de Santarém, e não 4 mil quilômetros ou mais
até o Porto de Paranaguá, como acontece hoje em
dia.

Ademais, o Porto de Santarém foi construído
com essa finalidade e está localizado na calha do Rio
Amazonas, onde navios de grande calado podem an
corar com segurança. Além disso, os navios carrega
dos em Santarém navegariam pelo Rio Amazonas até
a sua foz e de lá seguiriam para Europa e Estados
Unidos, sem ter que gastar tempo e dinheiro nave
gando desde o Paranaguá até a foz do Amazonas.

Percebam aí a economia no transporte maríti
mo. Mais ainda: o navio carregado em Santarém na
vegaria até a foz do Amazonas sempre a favor da
água, diminuindo ainda mais o tempo de viagem.

Entendemos, Sras. e Srs. Deputados, mesmo
não sendo economista, que os custos de transportes
sendo menores, o produto transportado ganha me
lhores condições de competitividade.

Se assim é, por que não se pavimenta logo a
BR-163, para que a soja do norte do Mato Grosso e
da Região Centro-Oeste possa ganhar maior compe
titividade no mercado externo?

A pavimentação <:ta BR-163 seria ativado o Porto
de Santarém, o que descongestionaria o Porto de Para
naguá eas rodovias que lhe dão acesso, evitando-se,
assim, o sofrimento e o prejuízo dos caminhoneiros que
ficam a espera para descarregar os seus caminhões.
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tões ambientais internas, inclusive rompendo com o monstração da falta de planejamento neste País, quer
Protocolo de Kyoto. Em compensação, poderá au- na área dos transportes, quer no campo da econo-
mental' suas ações fiscalizadoras sobre a Amazônia, mia.
até com exigências absurdas na hora das negocia
ções comerciais e de renovação das dívidas, justa
mente para desviar a atenção para as suas mazelas
internas. Será um jogo de efeitos visuais.

Acredito, Sr. Presidente, que o Brasil deverá se
preparar para as novas negociações, com a presença
de uma tropa de choque competente, mais guerreira
do que diplomática, no modelo Pratini de Moraes, jo
gando duro e tendo na linha de frente mercadores for
tes e audaciosos, tirados dos escritórios e das federa
ções, para poder arrumar a casa, preparar a cabeça
dos brasileiros, investir na modernização e deixar a
Alca entrar no ringue. Vamos à luta!

Era o que tinha a dizer.
O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Concedo a palavra ao nobre Deputado Nicias Ribeiro
por três minutos.

O SR. NICIAS RIBEIRO (Bloco/PSDB - PA.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, ocupo a tribuna não para falar de corrupção,
mas da falta de planejamento neste País.

Semana passada, uma fila de caminhões carre
gados de soja congestionou as rodovias que dão
acesso ao Porto de Paranaguá, no Estado do Paraná,
em razão da incapacidade do Porto de Paranaguá de
processar a descarga dos caminhões com rapidez, o
que naturalmente provocou a insatisfação dos cami
nhoneiros, que foram obrigados a esperar um bom
tempo para descarregar a soja até ali transportada
para ser embarcadapara Europa ou Estados Unidos.
Esse fato não teria sido noticiado pela grande impren
sa se essa fila de caminhões não tivesse uma exten
são de aproximadamente 100 quilômetros. Mas a no
tícia da existência de uma fila de 100 quilômetros de
caminhões carregados de soja, congestionando as
rodovias· que dão acesso ao Porto de Paranaguá,
acabou por gerar euforia pela supersafra que está
sendo colhida no País, fato que deveria ser festejado.

É certo que a supersafra agrícola deste ano
deve orgulhar a todos os brasileiros, até porque em
muito deve contribuir para o equilíbrio da nossa balan
ça de pagamentos. No entanto, a fila de 100 quilôme
tros de caminhões aguardando a vez para descarre
gar a soja no porto de Paranaguá, longe de gerar eu
foria, deveria, isso sim, provocar indignação, frustra
ção e vergonha, pois essa fila de caminhões, noticia
da com estardalhaço pela imprensa, é a clara de-
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Mas o que pensa o Ministro do Planejamento a noticiou, com estardalhaço, o excesso de arrecada-
respeito? Será que sua Pasta nunca previu essa situ- ção no ano passado.
ação vergonhosa de se ter que pagar os dias parados Assim sendo, por que não se cuidou da pavi-
aos caminhoneiros que esperam dias e dias para mentação daquela rodovia? Ou o Programa Avança
desembarcar a soja de seus caminhões no Porto de Brasil é mais uma peça de ficção que os Ministros dos
Paranaguá? Transportes e do Planejamento não têm o menor inte-

A pergunta é dirigida ao Ministro do Planeja- resse em observar e muito menos em executar?
mento, porque o Ministro dos Transportes tem dito Basta de criarem expectativas falsas a respeito
que a BR-163 não é pavimentada, tal e qual a Transa- da pavimentação dessa rodovia federal. O povo do
mazônica, porque o Ministério do Planejamento não Pará e do norte do Mato Grosso merecem respeito e
libera os recursos financeiros para a execução des- não podem ficar ad aeternum à espera de uma obra
sas obras. que nunca começa e que, a cada ano, fica para o pró-

Se isso é verdadeiro, como fica o Programa ximo exercício financeiro.
Avança Brasil, do Presidente Fernando Henrique Car- O Pará e o Mato Grosso exigem ação firme, de-
doso, que prevê a pavimentação de ambas as rodovi- cidida, sobre a pavimentação da BR-163, até porque
as federais? E mais ainda: como fica o Presidente essa rodovia é muito importante para o Brasil e princi-
Fernando Henrique Cardoso, que tanto no Pará como palmente para o norte de Mato Grosso, cujos produto-
em Mato Grosso tem garantido a pavimentação da res, a cada ano, acumulam mais prejuízos com o
BR-163, exatamente para desafogar o Porto de Para- transporte da soja até o porto de Paranaguá e de lá
naguá e diminuir os custos do transporte da soja? até aos grandes centros consumidores da Europa e

Aliás, a bem da verdade, o Presidente Fernando dos Estados Unidos.
Henrique Cardoso prometeu a pavimentação da E essa obra, Srs. Deputados, só será executada
BR-163, de Cuiabá até Santarém, em 1994, em sua se houver empreiteiras trabalhando no trecho. Para
primeira campanha eleitoral para a Presidência da isso acontecer, tem que haver, necessariamente, Iibe-
República, em pronunciamento na cidade de Santa- ração dos recursos financeiros. Eé isso o que espera-
rém. mos que aconteça já, uma vez que o mandato do Pre-

Será que o Ministro do Planejamento e o Minis- sidente Fernando Henrique Cardoso está exaurin-
tro dos Transportes não vão honrar a palavra empe- do-se e 'o que falta ser pavimentado da BR-163 não
nhada do Presidente da República? E quando será acontece em um ano.
que o Ministério do Planejamento vai planejar, verda- Sr. Presidente, peço a V. Exa. que autorize a di-
deiramente, o futuro deste País e com isso evitar que vulgação deste discurso pelos meios de comunicação
se repita, no futuro, o que todo o País viu acontecer no da Casa.
Porto de Paranaguá, na semana passada? Muito obrigado.

É di!ícil de acr~ditar que os ~écnicos do ~inistério O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
do ~laneJa~ento nao tenham al~da'percebldo.que a Nobre Deputado, V. Exa. será atendido, nos termos
pavlm~nt~çao da BR-163, d.e CUlaba ~ Santarem, no regimentais.
P~rá, e .vl~al pa~a ~ ~c~nomla do BraSIl, uma vez que O SR MANOEL VITÓRIO _ Sr. Presidente
vai propiciar a dlmlnUlçao dos custos do transporte, ro- . d '
doviário e marítimo, para a exportação de toda a pro- peço a palavra pela or em.. .
dução de grãos do norte de Mato Grosso e do Cen- O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio) -
tro-Oeste brasileiro, viabilizando, assim, melhores con- Tem V. Exa. a palavra.
dições de competitividade no mercado externo. O SR. MANOEL VITÓRIO (PT - MS. Pela or-

O que há de errado nisso? Será que o Ministro demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
do Planejamento é conhecedor da enorme produção te, Sras. e Srs. Deputados, o preâmbulo da Constitui-
de grãos do norte de Mato Grosso? Será que S. Exa. ção Brasileira refere-se, com acerto, aos valores su-
pelo menos já sobrevoou a BR-163 e olhou de perto o premos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
porto de Santarém? Seguramente não, pois se co- preconceitos.
nhecesse, não haveria a necessidade de este Parla- No entanto, embora a mesma Constituição te-
mentar, mais uma vez, vir à tribuna para clamar, em nha definido prazo de cinco anos para a conclusão
nome do bom senso, pela pavimentação da BR-163. das demarcações das terras indígenas, doze anos
E não se diga que aquela rodovia não foi pavimentada depois, centenas de terras indígenas estão ainda por
porque não havia recursos, até porque a imprensa demarcar e homologar.
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Não se consegue apagar da memória as ima- Fernando Henrique nem de nenhuma bancada. É di-
gens brutais da repressão em Porto Seguro, ano pas- nheiro da União, portanto, de todos aqueles que pa-
sado, quando a programação oficial dos 500 anos gam imposto no Brasil. É uma vergonha vetar emen-
proibia sumariamente aos povos e organizações indí- das de Deputados por questões meramente políticas,
genas o direito de, com base em sua dramática expe- por termos, o Deputado João Grandão e eu, assinado
riência, ter a própria leitura da História do Brasil. o pedido de instalação de CPI. Esse é um direito de

Não posso deixar de fazer referência especial todo Parlamentar.
aos índios guató-canoeiros do Pantanal, no Mato O SR. ROBERTO ARGENTA - Sr. Presidente,
Grosso do Sul- estão reduzidos a pouco mais de trin- pela ordem.
ta -, que resistiram e resistem à extinção na ilha ín- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _
sua, no Município de Corumbá, praticamente à mercê Concedo a palavra ao Deputado Roberto Argenta.
da sorte, necessitando de apoio e solidariedade que O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS _ RS. Pela
lhes permitam viabilizar efetiva cidadania indígena. ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-

Quero registrar ainda que o Governador leca dente, analisando nossa atual realidade, com os fatos
do PT esteve anteontem em Brasília, na última ter- que marcaram o cenário político internacional nos úl-
ça-feira , e acertou com o Ministério da Justiça a assi- timos trinta dias, salta aos olhos o destaque e o res-
natura de convênio para encaminhar a questão das peito que o Brasil alcançou como grande nação.
terras indígenas no Mato Grosso do Sul. Um grupo de Tivemos recentemente a visita em nosso País
trabalho formado por técnicos da Fundação Nacional do Exmo. Sr. Lionel Jospin, Primeiro-Ministro da Fran-
do indio (FUNAI) e o Instituto da Terra de Mato Gros- ça, visita esta bastante significativa, pois representa o
so do Sul (IDATERRA) elaborará os termos do convê- quanto é valorizada a participação do Brasil na con-
nio. O Ministro José Gregori irá ao Estado, no final do dução de seu comércio exterior e a amplidão de nos-
mês de maio, segundo compromisso já assumido, sa vanguarda como líderes do Bloco Mercosul peran-
para a assinatura do convênio. te a União Européia, que tem no Brasil, atualmente,

O Governo Popular está comprometido com os seu maior receptor de investimentos.
direitos indígenas e empenhado em resolver os pro- Não poderia deixar de destacar também a re-
blemas de demarcação e de sobrevivência dos índios. centíssima visita do Presidente da República Popular
do Mato Grosso do Sul. da China, Jiang lemin, tendo sido bastante represen-

Sr. Presidente, gostaria de esclarecer um fato tativo o pedido do Presidente George W. Bush para
extremamente grave. Foi aprovado recentemente, no que o Presidente Fernando Henrique intercedesse
Senado Federal, o Programa Pantanal, resultado da nas relações dos dois grandes países. Tal fato mostra
luta do povo de Mato Grosso Sul. Nós acompanha- o quanto somos respeitados por ambos os lados, já
mos toda a tramitação - o Deputado João Grandão é que não é qualquer governante que poderia se sentir
testemunha disso. Os trabalhos foram coordenados respaldado para intervir em tão delicado assunto.
pelo Dr. Valmir Ortega, jovem competente nessa O fortalecimento do Bloco Mercosul perante os
área, que teve a preocupação de buscar junto aos ín- demais blocos econômicos como a Alca e a União
dios a proposta para os problemas do Pantanal, fun- Européia mostram o caminho de grandeza que nosso
damental para o seu resgate. País está trilhando.

Recentemente, ouvimos boatos, na imprensa Desejamos sucesso ao Presidente da Repúbli-
da minha cidade e do Estado do Mato Grosso do Sul, ca, Parlamentares e Diplomatas que participam da
de que a bancada do Governo Federal iria impedir a li- Cúpula das Américas, para que o Brasil aumente seu
beração dos recursos do Programa Pantanal. Não prestígio junto à Comunidade das Nações e, por con-
acredito nisso. Qualquer político que fizer isso estará seqüência, poderemos ter uma redução dos juros,
fadado à morte política. É uma calúnia que está sendo aumento de empregos e das exportações.
veiculada na cidade de Corumbá. Vamos bater duro O SR. FERNANDO FERRO _ Sr. Presidente,
nisso, pediremos audiência com o Sr. Presidente da

pela ordem.
República para esclarecer esse fato. O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-

Não admitimos que esse tipo de informação ve- F
Concedo a palavra ao Deputado Fernando erro.nha trazer problemas à comunidade de Corumbá, no

Mato Grosso do Sul. É um desrespeito. O dinheiro é O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or-
público e deve ser aplicado de acordo com emendas demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
de todos os Parlamentares da Casa - não é do Sr. V. Exa. que insira nos Anais da Casa notícia veiculada
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hoje na coluna da jornalista Valéria Blanc, do Correio
Braziliense, para a devida apuração. A matéria afir
ma que o Presidente da República, Sr. Fernando Hen
rique Cardoso, conhecia a lista com os votos dos Se
nadores na cassação do Senador Luiz Estevão, confi
gurando violação no painel do Senado. Segundo in
formações, o Senador José Roberto Arruda deu co
nhecimento dessa lista ao Presidente da República.
Portanto, ele é cúmplice dessa articulação que provo
cou a violação do painel do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
V. Exa. será atendido.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

De volta para o passado

No dia seguinte à cassação do mandato de
Estevão, Arruda entrou no gabinete de ACM - à épo
Ca o presidente do Senado -, olhou-o e disse: "O se
nhor está sentado?" Com sua habitual verve, ACM
respondeu: "Você não está vendo que sim?!" Arruda
prosseguiu: "Está comigo a lista de como os senado
res votaram ontem a cassação de Luiz Estevão".

ACM fitou o tucano e perguntou: "Você já mos
trou isso ao presidente (da República)?" Resposta:
"Já mostrei."

O SR. JUQUINHA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Concedo a palavra ao nobre Deputado Juquinha.
O SR. JUQUINHA (Bloco/PSDB - GO. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, a decisão do Governo Fe
deral de informatizar 12,5 mil escolas secundárias e
profissionalizantes em todo o País, beneficiando mais
de 6,5 milhões de jovens, será de extrema importân
cia não apenas para a formação profissional desses
alunos, mas como início de um esforço para colocar o
País a caminho do Primeiro Mundo.

Essa iniciativa faz parte do projeto Telecomunida
de na Escola, que fornecerá um computador para cada
grupo de 25 alunos das escolas públicas. Para tanto, o
Govemo vai adquirir este ano, por intermédio da Agên
cia Nacional de Telecomunicações (ANATEL), 250 mil
computadores, 43 mil impressoras, 16 mil scanners e
30 mil equipamentos que interligam as máquinas em
rede informatizada. Para o próximo ano está prevista a
compra de mais 155 mil computadores.

Isso sem falar que, do ponto de vista da indús
tria de informática, a licitação já está sendo vista
como o negócio do ano. Afinal, isso representa a en
trada no mercado de um cliente que contratará cer-

ca de 10% do total dos computadores pessoais,
notebooks e servidores vendidos durante o ano
passado.

A previsão do Governo é investir cerca de R$1 ,1
bilhão com a compra de equipamentos até o ano
2003. Com isso, espera fazer verdadeira revolução no
ensino público, com repercussões positivas sobre a
vida das comunidades. Além de servir aos alunos du
rante o horário escolar, os equipamentos poderão ser
utilizados em outras atividades, como a informatiza
ção de serviços hospitalares, de bibliotecas públicas,
formando uma rede de utilidade a serviço da comuni
dade, que não teria outra forma de acesso a esses
serviços. Mesmo implementado pelo Governo Federal,
o programa terá como usuários não apenas os alu
nos, mas os próprios Estados e Municípios.

A idéia é permitir que o uso do computador, uma
poderosa ferramenta pedagógica hoje ao alcance ba
sicamente dos alunos do ensino privado, seja esten
dido a escolas públicas de todo o País. Com isso, pre
tende-se também integrar essas escolas ao mundo,
via Internet. Afinal, em cada escola beneficiada pelo
projeto, haverá um ponto de acesso à Internet.

Considerando que menos de 3% dos Municípios
brasileiros têm acesso à Internet, é possível avaliar o
que representará para a comunidade o potencial mul
tiplicador de benefícios do programa. Isso mostra
que, além de contribuir para o aprimoramento profis
sional dos alunos, o projeto encurtará em muitas dé
cadas o caminho do Brasil para o Primeiro Mundo.

Como o acesso à Internet envolverá as opera
doras de telefonia, as que se interessarem em partici
par da licitação da Anatel serão obrigadas a instalar li
nhas telefônicas entre as escolas que receberem os
computadores e as principais redes provedoras de
Internet.

Para sua implementação, o projeto contará com
recursos do Fundo de Universalização dos Serviços
de Telecomunicações (FUST), formado por 1% da re
ceita das operadoras de telefonia, de TV por assinatu
ra e outros serviços de telecomunicações. Esse fundo
passa a ter, portanto, dupla utilidade. Além de estimu
lar as atividades das indústrias de telecomunicações
e informática, possibilita, ao mesmo tempo, investi
mentos sociais nas áreas de educação e saúde.

Para o êxito do programa, o Governo pretende
treinar todos os professores das escolas a serem be
neficiadas e disponibilizará os recursos necessários
para a manutenção dos equipamentos' e pagamento
do uso das linhas telefônicas.

Aproveito a oportunidade para enaltecer essa
iniciativa por entender que, além de colocar nas mãos
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de alunos e professores novos instrumentos pedagó
gicos para a melhoria da qualidade do ensino público,
o Governo contribui para integrar com o mundo globa
Iizado expressivas parcelas de brasileiros que vivem
isolados nos rincões mais distantes do País.

Nossa expectativa, portanto, é de que as esco
las saibam conservar e fazer bom uso desses equipa
mentos para que esse importante programa possa ter
continuidade e venha a beneficiar um número cada
vez maior de novas comunidades.

Muito obrigado.
O SR. ALEX CANZIANI- Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. ALEX CANZlANI (Bloco/PSDB - PR. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de deixar registrada a minha satisfação com o Prêmio de
Qualidade Hospital 2000, do Ministério da Saúde.

Foram analisados mais de 6.800 hospitais em
todo o País. Dois hospitais da minha cidade, Londrina,
foram contemplados por sua excelência no atendi
mento. O Hospital Universitário, que é público, foi con
siderado o segundo melhor hospital do País, e o Hos
pital Evangélico, o melhor da Região Sul.

Não posso deixar de registrar minha satisfação,
como Deputado de Londrina, ao ver dois hospitais
que atendem a população da nossa cidade e do nos
so Estado receberem essas homenagens pelo aten
dimento que fazem à população.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, quais são as causas
reais da violência exacerbada dos dias atuais?

Por que não nos causam mais estranheza as
notícias veiculadas na imprensa que dão conta de cri
mes hediondos?

Qual a razão dos freqüentes crimes contra os di
reitos humanos?

Sabemos que o ser humano é pacífico em sua
essência. Entretanto, não temos agido assim nos últi
mos tempos.

É triste ver que, embora sejam feitas inúmeras
manifestações e infinitas propostas a favor da paz,
conflitos violentos ocorrem em todo o País - chacinas
em presídios, vítimas de balas perdidas, de estupro,

corrupção, massacres e tantas outras formas de vio
lência continuam presentes na vida de cada cidadão
brasileiro. As manchetes estão cada vez mais san
grentas, e nós, cada vez mais assustados. Não há
mais lugar seguro, não se sabe mais em quem confi
ar. O medo, a tensão, o temor e a perplexidade estão
incorporados em nossas vidas, essas cada vez mais
ameaçadas. Nunca sabemos se voltaremos aos nos
sos lares.

É vital que as autoridades governamentais, em
parceria com diversos segmentos da sociedade (enti
dades religiosas, políticos, organizações não-gover
namentais, educadores), procurem mecanismos de
cisivos para atingir a paz. Todos devemos estar dis
postos a colaborar.

Parece-me que há uma aparente falta de inte
resse e/ou esforço em dotar nosso País com dispositi
vos legais eficazes para o controle da violência.

Ou o Brasil acaba com a violência urbana ou o
modelo econômico existente no País poderá sofrer
um retrocesso.

Acredito que as respostas para a redução da vi
olência estão no desenvolvimento de programas soci
ais. Julgo que a falta de estabilidade econômica é a
grande responsável pelo alto índice de criminalidade.

Comunga com o meu ponto de vista o jornalista
Gilberto Dimenstein, que declarou, ao participar do
Seminário por um Estado de Paz, realizado em março
de 2001, em Salvador, Estado da Bahia:

<IA violência não é um problema de po
lícia, mas uma questão social. O milagre de
Nova Iorque não foi policial, mas social. Fo
ram espalhados, na cidade, milhares de pro
gramas de inclusão social. Isto só aconte
ceu quando a sociedade deu um basta à vi
olência. A violência é como uma febre deri
vada da infecção que é a exclusão social."

Discordando dessa assertiva, o sociólogo Carlos
Medina assegura que "colocar a culpa da violência na
exclusão social é uma simplificação ingênua e discrimi
natória, pois ser pobre não significa vir a ser bandido".

No entanto, estudos comprovam que o índice de
criminaiidade cresce proporcionalmente ao aumento
da taxa de desemprego; que a grande maioria dos
marginais, como o próprio significado diz, são de pes
soas que vivem à margem da sociedade ou da lei
como vagabundos. mendigos ou delinqüentes; que a
injustiça social responde pelo declínio dos valores e
pela queda do homem. E isso não é discriminação e,
sim,uma constatação.
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Torna-se imprescindível promover a paz e a O SR. WALTER PINHEIRO - Vou permitir que o
prosperidade humana através da adoção de medidas orador inscrito fale antes, por que S. Exa. está recla-
competentes e de impacto. mando.

Sem paz não chegaremos a lugar nenhum. O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a divulgação deste S. Exa. havia pedido a palavra, mas sabe perfeitamente

pronunciamento nos órgãos de comunicação da Casa. que o Líder tem direito de falar a qualquer momento.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo

V. Exa. será atendido. Mourão.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - O SR. PAULO MOURÃO (Bloco/PSDB - TO.

Pergunto ao nobre Deputado Watter Pinheiro se S. Exa. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-
deseja fazer uso da palavra como Líder, uma vez que sidente, Sras. e Srs. Deputados, a Comissão de Rela-
há lista de inscrição. ções Exteriores e de Defesa Nacional desta Casa

O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço a aprovou, em sessão do dia 4 de abril de 2001 , a Men-
palavra pela ordem. sagem n° 1.309/2000, do Poder Executivo, em que é

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - solicitada autorização para fazer a declaração faculta-
Tem V. Exa. a palavra por três minutos. tiva prevista no art. 14 da Convenção Internacional

O SR. BENITO GAMA (PMDB - BA. Pela ordem. sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimi-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não usarei nação Racial, reconhecendo a competência do Comi-
mais do que os três minutos concedidos por V. Exa. tê sobre a Eliminação da Discriminação Racial para

Em matéria publicada pela revista Época, n0 receber e analisar denúncias de violações dos direi-
152, de 16 de abril de 2001, sobre o Banco do Nor- tos humanos, cobertos na citada Convenção, assina-
deste do Brasil, meu nome é citado, com fotografia, da em 7 de março de 1966 e aprovada pelo Congres-
em lista apócrifa supostamente atribuída ao Sindicato so Nacional em 1967, tendo sido promulgada em
dos Bancários do Estado da Bahia. Foi divulgado que 1969, pelo Decreto n° 65.810.
eu teria solicitado operação de empréstimo para o O Brasil, meus nobres pares, na ocasião da as-
empresário Severino Gonçalves da Silva, da cidade sinatura da Convenção, não depositou a mencionada
de Brasília de Minas, no Estado de Minas Gerais. declaração facultativa, e tal medida, segundo exposi-

Quero informar a V. Exa. que, ontem, no progra- ção de motivos do Ministério das Relações Exterio-
ma do Boris Casoy, o SBT veiculou essa matéria, to- res, que acompanha a mensagem em pauta, tem sido
talmente equivocada e inverídica. Nunca fiz solicita- pleiteada de forma reiterada por diversos segmentos
ção ao Banco do Nordeste, muito menos para o Sr. da sociedade brasileira, mormente neste momento
Severino Gonçalves da Silva. em que avançam os processos nacional e regionais

Lamento profundamente, Sr. Presidente, que, de preparação para a 111 Conferência Mundial contra o
em matéria dessa importância, eu não tenha sido ou- Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a
vido, antes da publicação da revista muito conceitua- Intolerância Correlata, a realizar-se na África do Sul,
da, que pertence ao grupo O Globo. no mês de agosto próximo.

Quero informar a V. Exa. que enviei ao editor-che- A Convenção estabeleceu procedimentos e cri-
fe da revista Época a manifestação de indignação por térios para que indivíduos ou grupos de indivíduos
essa matéria inverídica, partida de uma lista apócrifa do pudessem dirigir suas reclamações ao órgão interna-
Sindicato dos Bancários do Estado da Bahia. cional, quando não atendidos em seus direitos pelos

Lamento profundamente que a revista Época órgãos nacionais, prevendo o § 2° do citado art. 14
tenha publicado matéria da mais alta importância que qualquer Estado que fizer a referida declaração
sem checar as informações. poderá criar ou designar um órgão dentro de sua or-

Espero que ela publique meu desmentido. dem jurídica nacional, com competência para receber
e examinar as petições de pessoas ou grupos de pes-

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua atenção. soas que alegarem ser vítimas de violação dos direi-
O SR. PAULO MOURÃO - Sr. Presidente, pela tos enunciados na Convenção e que esgotaram os

ordem. outros recursos locais disponíveis. Esse órgão terá
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - também a responsabilidade de depositar, anualmen-

Concedo a palavra ao nobre Deputado Walter Pinhei- te, junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas o re-
ro que falará como Líder do PI. gistro das petições recebidas.
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A presente aceitação, Sr. Presidente, pelo Bra
sil, do art. 14 em questão, confere maior responsabili
dade aos órgãos internos de defesa e proteção dos
direitos humanos, pois eles passam a estar sujeitos à
observação da comunidade internacional.

Sras. e Srs. Deputados, ao fazer a declaração
facultativa prevista no art. 14 da Convenção Interna
cional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial adotada pela Resolução n°
2.106, da Assembléia Geral das Nações Unidas, de
21 de dezembro de 1965, o Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, com esse gesto, vem
reforçar internacionalmente o sólido compromisso
que o Brasil vem assumindo com a defesa e a promo
ção dos direitos da pessoa humana, colocando-se em
plena sintonia com as aspirações do povo brasileiro e
dando significativo exemplo às outras nações do
mundo.

Era o que tinha a dizer.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a divulgação
deste pronunciamento em todos os meios de comuni
cações da Casa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
João Grandão, do PT do Mato Grosso do Sul.

S. Exa. disporá de três minutos na tribuna.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro
lugar, agradeço ao Líder Walter Pinheiro, que me ce
deu a vez a que tem direito.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou
hoje aqui para tratar da situação dos índios, a mesma
questão sobre a qual o Deputado Manoel Vitória fa
lou, referindo-se à região de S.Exa., na cidade de Co
rumbá. Falo especificamente da realidade de Doura
dos, no Mato Grosso do Sul, Estado que tem uma das
maiores populações indígenas.

Estivemos lá na semana passada, onde estava
tendo uma discussão sobre a questão da saúde indí
gena promovida pela Fundação Nacional de Saúde.
Pudemos observar, Sr. Presidente, que a situação ali
- eu estava na Aldeia Jaguapiru - é uma das piores
do Brasil, na minha avaliação.

Trata-se de aldeia que tem um número muito
grande de índios, localizada muito próxima da cidade,
do meio urbano, o que agrava ainda mais o problema,
uma vez que os índios ficam expostos a diversas situ
ações. Observamos que até então não havia, por par
te do Poder Público municipal, definição de uma políti
ca que desse sustentação ou que desse possibilidade

da inclusão dessas aldeias num projeto de forma se
gura e ordenada.

Também tive oportunidade de participar de reu
nião na Prefeitura Municipal de Dourados, administra
da por uma coligação encabeçada pelo Partido dos
Trabalhadores, por intermédio do Prefeito Laerte Teti
la e sua equipe, onde discutimos a respeito de uma
coordenação para a questão indígena.

Nós, como Deputados Federais, fomos lá levar
apoio em relação ao assunto. Com certeza, no Muni
cípio de Dourados, haverá uma política diferenciada e
própria para a questão indígena.

Quero registrar também a atenção que o Gover
no Popular do Mato Grosso do Sul, de leca do PT,
está dispensando a essa questão. Hoje, por exemplo,
a comunidade indígena recebe alimentos por meio de
um programa alimentar desenvolvido pelo Governo
do Estado. A parceria do Governo Popular com o Go
verno Municipal de Dourados, sem sombra de dúvi
das, irá proporcionar melhores condições de vida e de
cidadania para a comunidade indígena de Dourados.

Para concluir, faço um apelo no sentido de que
. essa política seja definida para que a questão indíge
na se torne uma política nacional, encabeçada pelo
Governo Fernando Henrique Cardoso, e o índio pos
sa ser efetivamente respeitado e ter garantido seu di
reito de cidadão.

Na verdade, atualmente o que verificamos é o
descaso completo quanto à política indígena. Basta
ver que o Estatuto do índio, há tanto tempo nesta
Casa, não tem recebido a atenção devida. Já determi
nados projetos enviados pelo Poder Executivo, que só
vão atender a interesses de alguns, entram na pauta
de votação em regime de urgência urgentíssima.

Portanto, solicito que o Estatuto do índio seja
colocado na pauta de votação desta Casa, para que
possamos elaborar uma política definitiva no tocante
à questão indígena deste País.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma Comunicação de Liderança,
pelo Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Walter Pinhei
ro para uma Comunicação de Liderança, pelo PI.

S. Exa. dispõe de quatro minutos na tribuna.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Como lí

der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, fiquei extremamente perplexo com a
declaração do Presidente Fernando Henrique, que
cobra do Congresso Nacional uma postura que - eu
diria até - é de Satanás falando da Quaresma.
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Digo isso, porque o Governo tem no Líder - CPI, sem prejuízo do andamento normal dos traba-
aliás, no ex-Líder do Governo, Senador José Roberto lhos da Casa.
Arruda, que pediu exoneração do cargo de Liderança A Comissão de Trabalho, de Administração e
-, sua expressão no Senado, a figura que está sendo Serviço Público funcionou ontem, em que pese apre-
acusada de ser o mentor intelectual da violação do sentarmos pontos discordantes.
painel de votação. Eu diria_até ter sido o autor mate!ial, Estamos propondo um debate sobre os proble-
porque~ mesmo S. Exa. nao tendo .colocado as maos, mas no setor energético, problemas que o Ministro diz
determinou uma das fraudes mais vergonhosas do serem culpa de São Pedro. O Ministro parece desco-
Senado. nhecer o setor energético brasileiro, que funciona

O Presidente deveria envergonhar-se do Líder com matriz hidráulica, e é para isso que se constróem
que escolheu e não dizer que o Congresso Nacional é grande lagos, exatamente para períodos de baixa de
que deveria, primeiramente, resolver seus problemas chuva. É para isso que temos grandes lagos. Ou o
para falar em apuração, porque a peça corrupta, a Lago de Sobradinho serve como enfeite? O problema
peça envolvida no escândalo foi o Líder do Governo não está em São Pedro nem na chuva, mas na ausên-
Fernando Henrique Cardoso. cia de uma política energética coerente e correta para

Portanto, o Presidente tem de resolver, primei- a Nação.
ramente. o problemas das suas companhias e das Além disso, achamos ser fundamental que esta
suas Lideranças para depois falar do Congresso Na- Casa mergulhe na questão da LDO, apontando pers-
cional. O Congresso tem, sim, moral para apurar os pectivas claras para o ano 2001/2002, discutindo a si-
fatos, porque, nesta Casa, todos não são Arruda, nem tuação econômica. O que significará? A própria ma-
são parecidos com Arruda. triz de desenvolvimento defendida ali. Ora, se esta-

Para completar a situação do Presidente Fernando mos falando de desenvolvimento econômico, onde
Henrique Cardoso, a matéria de uma das colunistas fica a infra-estrutura?
do jornal Correio Braziliense de hoje traz dois textos. Portanto, esta Casa pode, deve, tem obrigações
Em um deles, ela afirma ter ocorrido um diálogo entre e funções constitucionais para promover a apuração
o Presidente do Senado Federal, na época, Senador de combate à corrupção e também continuar o seu
Antonio Carlos Magalhães, e o Líder do PSDB no Se- trabalho, como tem demonstrado. São os aliados do
nado, o Senador José Roberto Arruda, sobre a exis- Governo no Senado Federal. aliás, a tríplice aliança,
tência de uma lista de Senadores que votaram no pro- que lá viviam se atacando, mostrando que o mar de
cesso de cassação de Luiz Estevão. Segundo a jorna- lama parte exatamente o Palácio do Planalto.
list~, o Senad?r Arruda afir~ou que o ~residente já O Presidente da República precisa parar com
sabia. ~a realidade, o Presidente tambem faz parte essa conversa fiada, porque é parte desse esquema
desse Jogo. sujo, corrupto e nojento implantado a partir da atitude

O Congresso Nacional tem responsabilidade e de um Senador que liderava o seu partido, que era
condições de apurar os fatos. Apurar é uma tarefa. Po- porta-voz do Governo, no Senado Federal, em nosso
deria afirmar que o Presidente da República não tinha Páís.
a menor condição de nomear Corregedora ou qual- O SR RONALDO CEZAR COELHO - Sr Presi-
quer coisa do gênero, porque a corrupção se ata~trou dente, peç~ a palavra pela ordem. .
durante seis anos na estrutura do Governo e esta ex-
plodindo agora. Está saindo não pelo ladrão, porque O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
os ladrões continuam. Esta Casa tem moral para dar Tem V. Exa. a palavra.
sua contribuição pelos Parlamentares que tem aqui. . O SR. RONALDO CEZAR COELHO (Blo-

Esses comentários no sentido de que a apura- co/PSD~ - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)-
ção dos fatos, a CPI da Corrupção, significa caminhar Sr. Preslden!e, Sras. e Srs. Deputados, quero, ~om
para a construção de uma Bósnia não se sustentam. toda a serenidade, trazer a esta casa uma reflexao.
Estávamos aqui, hoje de manhã, para votar matérias Em primeiro lugar, quero protestar contra o dis-
referentes à previdência complementar. Não continu- curso do Líder do PT, Deputado Walter Pinheiro, no
amos a votação ontem à noite, porque a base do Go- tocante às referências que fez a S. Exa. o Presidente
verno não estava presente. Sua Liderança avaliava Fernando Henrique Cardoso. Temos de trazer a esta
que não havia número suficiente. Temos acompanha- Casa nossa preocupação com os discursos cínicos,
do todos os fatos e achamos ser possível, sim, haver conservadores, falsos moralistas daqueles que que-



o SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PSDB - GO.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-
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rem, desqualificando a política, igualar todos os políti- sidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar al-
coso guns números da pesquisa feita pelo IBGE, em 1999,

Como Constituinte de 1988, orgulha-me ter a sobre os indicadores sociais do Estado de Goiás, que
CPI como instrumento legítimo de que dispõe o Con- vêm melhorando em relação aos anos anteriores.
gresso Nacional para realizar investigações, apurar A taxa de mortalidade infantil em nosso Estado
denúncias que tenham de ser tratadas neste Parla- no ano de 1992, que era de 31 bebês mortos para
mento. Mas deixo claro: CPls sem foco, criadas sim- cada mil nascidos, sofreu considerável diminuição,
plesmente para se transformarem em palanque elei- passando para 25 crianças em 1999. Semelhante
toral de políticos sem propostas, têm de sofrer oposi- tendência verificou-se com a porcentagem de analfa-
ção de governo sério, consciente, preocupado com os betos funcionais, considerados aqueles que não tive-
destinos do País. ram quatro anos de estudos e, portanto, têm dificulda-

Não sou contra a possibilidade de a Oposição, des com a leitura e a escrita. Essa taxa diminuiu no
em todos os Parlamentos, pedir a instalação de CPls. decorrer da década de 90: de 36,5%, registrados em
Há CPI em São Paulo, no Rio Grande do Sul. 1992, para 29,8%, em 1999.

Por vezes, há oposição dos respectivos gover- Junto a esses indicadores cresceu também a
nos. Os governos estão preocupados com a estabili- taxa de escolarização de crianças de 7 a 14 anos, de
dade política, com o curso dos debates em torno da 88,8% para 97%, o número de domicílios com água
elaboração de uma agenda política construtiva para o canalizada subiu de 65% para 80,1 % e o número de
País. Mas o que vemos aqui é uma política oportunis- domicílios com sistema de esgoto ligado à rede cole-
ta, conservadora, absolutamente cínica, em que se tora, de 37,5% para 40,1 %.
igualam todos os políticos. As informações divulgadas pelo IBGE sobre a

Será que alguns acham que vão ser beneficia- realidade social brasileira foram elaboradas a partir
dos com esse processo de desmoralização? dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 00-

Será que o País, com todas as suas instituições micílios - PNAD realizada em 1992 e em 1999.
democráticas em pleno funcionamento, não está in- Goiás, seguindo uma tendência em todo o País,
vestigando, não está tomando providências? também registrou melhora nos indicadores sociais, o

O Ministério Público já não produziu milhares de que é motivo de orgulho para todos nós que acompa-
páginas de investigação sobre os fatos arrolados no nhamos o trabalho desenvolvido pelo Governador
pedido de instalação da CPI? Por que, então, a insta- Marconi Perillo e o esforço do nosso Presidente da
lação dessa CPI que visivelmente vai criar um ambi- República em melhorar os indicadores sociais do
ente exclusivo de exploração emocional e eleitoral, País, com políticas sociais que efetivamente estão
que irá prejudicar o País? mudando para melhor a vida dos brasileiros.

É impressionante como se registra aqui, com Constatamos, verificando os números, que em
absoluta leviandade, uma notinha qualquer da im- todas as grandes Regiões brasileiras a taxa de anal-
prensa e, com base nela, passa-se a dizer que o Pre- fabetismo caiu em média mais de três pontos percen-
sidente é cúmplice de um processo! tuais no decorrer dos anos 90, sendo que a Região

Sr. Presidente, aqueles que se iludem com esse Nordeste registrou a maior queda na taxa de analfa-
discurso cínico, falso moralista e conservador agem em betismo, passando de 32,7%, em 1992, para 26,6%,
desserviço da democracia e das instituições deste País. em 1999.

Muito obrigado. Em relação às taxas de mortalidade infantil,
houve igualmente diminuição dos índices em dez

O Sr. Themístocles Sampaio, § 2°· do Estados brasileiros: Pernambuco, Bahia, Tocantins,
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a ca-

Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Distrito Federal,
deira da Presidência, que é ocupada pelo São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Sr. Marçal Filho, § 2° do artigo 18 do Regi-
mento Interno. Esses números, Sras. e Srs. Deputados, de-

monstram que, apesar das inúmeras dificuldades po
líticas e econômicas enfrentadas pelo nosso Gover
no, o desenvolvimento social, a melhora das condi
ções de saúde, a distribuição da renda, a educação e
a profissionalização e a geração de renda têm sido
priorizados. O Brasil e o Estado de Goiás estão incon
testavelmente num processo de crescente desenvol-
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vimento, caminhando com firmeza e objetividade em Sr. Presidente, tenho enfatizado que a cidadania
direção à melhoria da qualidade de vida de todos os começa na infância.
brasileiros e à construção de uma Nação cada vez Assim sendo, entendo que os processos de me-
mais rica e desenvolvida. Ihora da qualidade de educação escolar, de universa-

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que meu pronunci- Iização do ensino fundamental e de elevação educa-
amento seja divulgado em A Voz do Brasil. cional do povo brasileiro serão mais produtivos se

Muito obrigado. dermos melhor atenção à educação infantil.

O SR. JORGE ALBERTO - Sr. Presidente, peço Naturalmente, uma educação infantil generali-
a palavra, pela ordem, para uma reclamação. zada traria efeitos benéficos sobre a redução das ta-

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) _ Tem V. Exa. xas de evasão, e repetência, que continuam bastante
a palavra. ele~adas no n1v~1 fundamental,. onerando desneces

sariamente os sistemas de ensino.
O SR. JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Recla- C f't L' d D' t' B d Ed_ . _ ' om e elO, a el e Ire rlzes e ases a u-

~açao. Sem revls~o do o.rado~.) - Sr. Presidente, ha- cação Nacional conceitua a educação infantil como a
via sobre a Mesa lista de InSCritos para as Breves Co- .. t d d - b" E C t't'-

. - E h ' . d h d d primeira e apa a e ucaçao aSlca. a ons I ulçao
munrcaçoes. stou a mais e uma ora aguar an o Fed I .. XXV d rt 7° f'

, h d f I I' f' . d Q era, no inCISO e seu a, , assegura aos 1-
mln a vez e a ar, mas a Ista OI retira a. uero re- Ih d d t d t b Ih d . t" ,. d d A I - os e epen en es os ra a a ores assls encla
~~~:rtê~e~e a:~;:~s~rs. ~~~I:~e~~:re~o:~~:~re~ grat~ita desd~ o na~cimento até 6 anos de idade em
tirada da lista, a fim de que não fiquemos com cara de crec es e pre-esco as.
besta esperando o momento de falar. Esse o meu de- Neste contexto, o bom senso nos indica que não
sagrado. há razões para adiar":l0s por mais tempo o acesso

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) _ Está re- precoce de todas.as crianças a?s ~Iemen~os,da cultu-
. t d I - d V E D t d J e ra e do bom ambiente escolar, mdlspensavels ao seu

ÃI~~~o~ a rec amaçao e , xa" epu a o org des~n.v?lvi~ento mental: à sua .inser~ão ~ocial e à
. . sua Inrclaçao nas aprendizagens Intencionais, acesso

A SRA. ANA CORSO - Sr. Presidente, peço a esse que só as instituições de educação infantil po-
palavra pela ordem. dem proporcionar.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa. É bom que se diga também, Sr. Presidente, que
a palavra. muitas crianças têm premente necessidade da me-

A SRA. ANA CORSO (PT - RS. Pela ordem. renda escolar para seu desenvolvimento ffsico e mo-
Pronuncia o seguinte discurso,) - Sr. Presidente, toro Com a presente iniciativa estaremos contribuindo
Sras, e Srs. Parlamentares, venho à tribuna anunciar para resolver o problema.
que no dia de hoje eu e o nobre Deputado Orlando Sem dúvida os Prefeitos de todos os rincões do
Desconsi demos entrada a uma proposta de emenda nosso PaIs bem ~abem o quanto é urgente e preciso
à Constituição - PEC que dá nova redação ao caput que aprovemos esta PECo
do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Para encerra S e S P I t dTi it··· r, raso rs. ar amen ares, ese-
rans orlas. , . _ jo apelar para a sensibilidade polftica e social de

N~ssa proposta adl~lo~a a ":lanutençao e. o. d~- meus nobres pares nesta Casa, a fim de que tal medi-
senvolvlmento da educaçao Infantil como beneficiária da seja urgentemente apreciada e aprovada por este
dos recursos do Fundef. Plenário.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Era o que tinha a dizer.
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, M't b' d
sistemática de financiamento do ensino fundamental UI o o rlga a.
criada para assegurar a destinação de recursos, pre- O SR. DARCfslO PERONDI - Sr. presidente,
vista no caput do art. 60 do Ato das Disposições peço a palavra pela ordem.
Constitucionais Transitórias, tem causado indiscutfvel O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa.
impacto, em razão de seu efeito distributivo das recei- a palavra.
tas constitucionalmente vinculadas à educação. O SR. DARCfslO PERONDI (PMDB - RS. Pela

Nesse sentido, as próprias estatfsticas educaci- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos-
onais atestam uma taxa de escolarização líquida da taria de registrar meu desagrado para com o discurso
população de 7 a 14 anos de quase 100%. do Llder do maior partido de oposição desta Casa,
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que, com palavras nada respeitosas, referiu-se ao Sr.
Presidente da República.

Não houve, na História do Brasil, um Presidente
que em tão curto espaço de tempo conseguisse cons
tituir mecanismos para combater a corrupção. Nestes
seis anos, o Sr. Presidente da República está destam
pando os caldeirões nos quais ao longo dos anos se
acumulou a corrupção, endêmica em quase todos os
países. Para tanto, tem tomado medidas fortes. Prova
disso é a investigação da Sudam; prova disso são as
ações no que diz respeito ao DNER; prova disso é a
atuação da Advocacia-Geral da União e da Correge
doria-Gerai da União. Mas a Oposição do quanto pior,
melhor quer atrapalhar.

Lastimável que, com objetivos eleitorais, se va
lendo de questões já investigadas, o maior partido de
oposição desta Casa faça forte campanha contra o
Governo, o que em nada ajuda o País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Registra

da a manifestação de V. Exa.

O SR. GASTÃO VIEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. '

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de repor
tar-me a recentes declarações do Ministro Fernando
Bezerra com relação à extinção tanto da Sudene
quanto da Sudam eà supressão de artigo que permi
te a concessão de incentivos fiscais.

Como nordestino, por diversas vezes tenho ocu
pado a tribuna para falar desse assunto. Concordo que
o grande problema da concessão de incentivos se en
contra na corretagem que fazem os grandes devedores
do Imposto de Renda para que esses recursos fiquem à
disposição de empresários que desejam aplicá-los. Sou
absolutamente contra isso. Acho que está na hora de
acabarmos com os incentivos fiscais. No meu Estado, a
Companhia Vale do Rio Doce anuncia investimentos de
1 bilhão de dólares, em associação com o Bradesco,
para fazer chapas de aço, produto do minério de ferro
que vem de Carajás e sai pelo Porto de São Luís. E não
foi necessário recorrer à Sudam nem à Sudene para re
alizar essa transação. Quando o negócio empresarial é
bom, na verdade, os próprios empresários conseguem
encontrar alternativas de investimentos. .'

Portanto, quero aplaudir a Companhia Vale do
Rio Doce pela decisão de fazer esse grande investi
mento no meu Estado e ficar ao lado do Ministro Fer
nando Bezerra. É urgente a necessidade de acabar-

mos com os incentivos fiscais, em função da maneira
como vêm sendo aplicados nas duas agências dede
senvolvimento, a do Norte e a do Nordeste.

Muito obrigado.
O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa.

a palavra.
O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte díscurso.)- Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, foi instalada ontem, na Assembléia Le
gislativa do Rio Grande do Sul, a Comissão Parlamen
tar de Inquérito da Segurança Pública. Desde o início do
Governo do PT no Rio Grande do Sul há uma campa
nha desenvolvida pelo monopólio dos meios de comuni
cação do Estado, pela RBS, visando desmoralizar e
atingir de morte o Secretário de Segurança do Estado,
José Paulo Bisol, porque o atual Secretário ganhou na
Justiça o direito a uma indenização de centenas de mi
lhares de reais, a ser paga por aquela empresa de co
municação, por conta de um processo por danos mora
is. movido à época da candidatura do atual Secretário à
Vice-Presidência da República.

Sr. Presidente, toda a campanha movida pelos jor
nais, rádios e canais de TV de propriedade da RBS, mo
vimentando peças de um xadrez para apresentar dados
que pudessem fundamentar a tese do crescimento da
violência no Estado, a partir do Governo Olívio Dutra,
teve e tem corno único objetivo atingir o Secretário. Mas
o Rio Grande do Sul não tem problema de segurança?
É claro que tem. Nosso País tem nasegurança pública
um dos seus maiores dilemas, porque nosso sistema
institucional não dá conta de responder à violência que
cresce diariamente, gerada pelo amontoamento das
pessoas nas cidades, causada pelo êxodo rural. A vio
lência cresce na mesma proporção em que cresce o de
semprego; o consumo de drogas cresce proporcional
mente à falta de alternativa de vida para nossa juventu
de e as máfias do tráfico de drogas, que dominam as
periferias de nossas cidades, alimentam esse círculo e
dele se alimentam. .

É preciso dizer aqui, Sr Presidente, que um dos
problemas que moveram a Oposição no Rio Grande
do Sul por esta CPI foi o fato de que a Polícia não mais
está reprimindo trabalhadores, colonos sem terra,
nem protegendo latifúndio, coisa que a Polícia gaúcha
só fazia nos Governos anteriores. Isso fez com que os
índices de violência contra a população, por parte do
Estado, quando no País cresceu assustadoramente,
em nosso Estado diminuiu significativamente.

Sr. Presidente, os problemas de segurança da
nossa população são graves, mas exigem de todos
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nós, Parlamentares, Governo, organizações da socieda- te tempo, o que, aliás, vem fazendo com propriedade,
de, a responsabilidade pela busca das soluções reais até porque a metade sul realmente está sendo discri-
para as causas reais da violência. Não vamos resolver minada ao longo de vários anos. Tramita na Casa pro-
esse problema colocando mais polícia na rua, porque jeto de lei propondo plebiscito para dividir o Rio Gran-
para cada dois policiais que se colocam na rua o de- de em dois Estados. Dessa forma, a metade sul pode-
semprego coloca quatro na marginalidade. E as solu- ria emancipar-se, tornando-se Estado.
ções reais o Governo e nós sabemos qual são: investir Tramita também na Casa projeto de nossa autoria
na pequena e média agricunura para evitar que nosso que dá à metade sul do Rio Grande o mesmo status do
povo vá para a cidade; realizar a reforma agrária para Norte e Nordeste do Brasil em termos de benefícios fis-
levar para o campo os que de lá foram expulsos e, aci- cais. Sim, é verdade que a metade sul é a parte pobre
ma de tudo, mudar o modelo econômico que gera to- do Rio Grande, mas não é menos verdade que o Norte
das essas misérias que levam à violência. e o Nordeste foram reconhecidos pelo Brasil como suas

Mas o Governo do Rio Grande do Sul não quer a partes pobres também. Em função disso, foi-lhes ofere-
CPI? Pois bem, Sr Presidente. Os que se mobilizaram cido socorro por meio de uma legislação específica que
pela CPI da Segurança Pública em nosso Estado tive- proporcionava incentivos fiscais, dinheiro subsidiado,
ram a presença do Secretário da Segurança na Assem- projetos específicos, o que, aliás, deu nessa roubalheira
bléia, na abertura da CPI, um gesto de nosso Governo da Sudam, com a qual não concordamos, mas acha-
de que é o maior interessado, porque terá a oportunida- mos que essa política, bem executada, desenvolve o
de de mostrar à população o que o Governo do Estado Norte e o Nordeste, como, aliás, tem desenvolvido, ape-
vem fazendo nessa área e discutir com ela os reais pro- sar da roubalheira, que deve ser coibida.
blemas da segurança pública, os privilégios que impera- Sr. Presidente, se o Norte e o Nordeste, que são
vam nas Polícias no Estado e que o Governo enfrentou reconhecidamente a parte pobre do Brasil, recebem
- daí é que veio a reação -, para que a população tenha incentivos, que a metade sul do Rio Grande do Sul,
a oportunidade de saber quais os interesses que mo- que é a parte pobre do meu Estado, receba do Gover-
vem aqueles que apostam na desestruturação da segu- no Federal as mesmas condições de apoio e incentivo
rança pública em nosso Estado. que as Regiões Norte e Nordeste estão recebendo.

Sr. Presidente, convidamos os representantes A questão da metade sul não tem nenhuma di-
dos partidos que lá no Rio Grande estão zelando pela vergência histórica, étnica, religiosa ou politica, mas
moralidade pública para que ajam com o mesmo zelo econômica. Então, basta uma compensação econô-
na Câmara dos Deputados, assinando o requerimen- mica para que a metade sul se desenvolva e se inte-
to de CPI da Corrupção. Pesquisa realizada por uma gre com a metade norte, para que, como um todo, o
rádio de Brasília aponta que 40% dos eleitores se Rio Grande Sul volte a crescer a passos largos, como
mostraram favoráveis à anulação ~os mand~tos dos já ocorreu em sua história.
Deputados e Senadores desta Legislatura ea convo- Por isso Sr. Presidente estamos defendendo a
cação de uma nova eleiç~o. Aqui já,estamos afogan- aprovação d~ nosso projeto: muito mais importante
do-n~s em fatos - a SOCiedade esta ~a~sada de co- do que fazer um plebiscito para dividir o Rio Grande
nhece-Ios -, mas o zelo daqueles de la e pelo ~apete, do Sul, até porque entendo que a única coisa que au-
aquele tapete grande que esconde tudo embaiXO. mentaria com a divisão seria a miséria.

Sr. Presi?ente, solicito a V. Exa. a di~ulgação do Se a solução fosse emancipar a metade sul, não
me~ pr~nunclamento e~ A '!oz do BraSil e nos de- seria problema, poderíamos implementá-Ia. Mas é um
mais velculos de comunlcaçao da casa.. paliativo. A solução para a metade sul está em injetar

O SR.POMPEO DE MATTOS - Sr. PreSidente, recursos, dinheiro, verba para que possamos ter a re-
peço a palavra pela ordem. conversão da sua atividade econômica, para termos

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Exa. lá a agroindústria, a fruticultura, a indústria, enfim, in-
a palavra. vestimentos efetivos. O Governo Federal pode fazer o

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS. investimento, porque no Rio Grande do Sul vamos sa-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ber respeitar o dinheiro. Lá não haverá Jader Barba-
trago à Casa preocupação que tenho em relação a lho para meter a mão, juntamente com seu sócio, nos
um debate que ocorre muito intensamente em nosso recursos públicos, como ocorreu com a Sudam. Va-
Estado, mas cuja definição deverá ser dada por esta mos respeitar o dinheiro, vamos investi-lo e transfor-
Casa. A metade sul do Rio Grande, a parte pobre do má-lo em renda, desenvolvimento, qualidade de vida
Estado, reclama do seu estado de pobreza há bastan- e melhoria para o nosso Rio Grande do Sul.
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Portanto, sou terminantemente contra a divisão ca, valendo dizer, a Iídima preocupação de que todos
do Rio Grande. E digo isso de peito aberto, de voz os brasileiros tenham acesso à energia elétrica.
franca, clara, transparente e objetiva. Sou favorável a Mas, na prática, em razão da burocracia e da
quem reclama melhores dias para a metade sul do demora na elaboração e cumprimento de atos oficia-
nosso Estado, e para isso quero a aprovação desse is, regiões inteiras são prejudicadas e nossas emen-
projeto que apresentei. Ele possibilita à metade sul o das parlamentares desprezadas.
que o Nordeste já tem: desenvolvimento. Quero lembrar ao Governo Federal, Sr. Presi-

O Sr. Marçal Rlho, § J!O do artigo 18 do dente, que, pelo caráter disperso do povoamento em
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi- zonas interiorizadas, a implantação de programas de
dência, que é ocupada pelo Sr. Arnaldo Faria eletrificação rural requer elevados investimentos em
de Sá, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno. posteamento e a respectiva fiação, por vezes instala

ção de transformadores e outros custos, fazendo com
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - que os usuários se vejam na contingência de assumir

Informo aos Srs. Parlamentares que a partir das 13h financiamentos, seja junto às distribuidoras de ener-
teremos sessão extraordinária, que será transforma- gia elétrica, seja em agências de crédito governa-
da em Comissão Geral para debater a questão indí- mentais ou privadas.
gena. E antes do início dessa sessão teremos de sus- A verdade é que obras de eletrificação rural já to-
pender os trabalhos para que seja elaborada a ata e ram concluídas, já foram medidas pela Caixa Econômi-
possamos cumprir o Regimento. ca Federal, e até agora não foram pagas, o que está

Portanto, teremos de encerrar esta sessão. prejudicando sensivelmente as Prefe~uras e as comuni-
O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço a dades de vários Municípios de Mato Grosso do Sul.

palavra pela ordem. Gostaria de solicitar ao Ministério da Agricultu-
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - ra, à Casa Civil da Presidência da República e à área

Tem V. Exa. a palavra. econômica do Governo Federal que o mais breve pos-
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pela or- sível procurassem fazer com que fosse baixado um

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e decreto presidencial para que esses pagamentos fos-
Srs. Deputados, ocupo a tribuna para requerer à Pre- sem realizados, porque as Prefeituras estão inviabili-
sidência da República e ao Ministério da Agricultura e zadas', já que realizaram uma obra que foi empenha-
do Abastecimento que encontrem com urgência a so- da, medida, e não foi paga.
lução burocrática para as pendências que têm impe- Reconhecemos que a quase totalidade dos in-
dido o pagamento das medições realizadas em obras vestimentos que estão sendo realizados no meu
de eletrificação rural originadas de emendas parla- Estado, Mato Grosso do Sul, é com verbas do Gover-
mentares ao Orçamento Geral da União de 1999. Isso no Federal, inclusive no caso do Projeto Pantanal, so-
mesmo, Sr. Presidente, emendas parlamentares ao bre o qual um colega Deputado aqui falou, talvez des-
Orçamento da União de 1999. Já entramos no ano de conhecendo o empenho que a bancada federal,
2001 , viramos o século XX e o Governo ainda não pa- Deputados e Senadores, teve com esse projeto des-
gou as emendas parlamentares de 1999. de o primeiro momento, que começou no Governo an-

No meu caso específico, em Mato Grosso do terior, do Governador Wilson Barbosa Martins. Fomos
Sul, estão sendo altamente prejudicadas as comuni- até o Presidente e ele encampou o Projeto Pantanal,
dades rurais sul-mato-grossenses dos Municípios de que agora, finalmente, foi aprovado pelo Senado Fe-
Amambai, Ribas do Rio Pardo e Vicentina, esse úl1i- deral e, se Deus quiser, em breve será uma realidade
mo referente a obras de microbacias hidrográficas e para todo o povo de Mato Grosso do Sul.
os dois outros de obras de eletrificação rural já execu- Muito obrigado.
tadas, medidas e conferidas pela Caixa Econômica A SRA: TÂNIA SOARES _ Sr. Presidente, peço
Federal, entidade financeira contratada e autorizada
a efetuar os pagamentos do Ministério da Agricultura. a palavra pela ordem.

Paradoxalmente, vê-se, Sr. Presidente, em pra- O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Farias de Sá) -
ticamente todos os documentos oficiais do Ministério Tem V. Exa. a palavra.
de Minas e Energia, da Agência Nacional de Energia A SRA. TÂNIA SOARES (Bloco/PCdoB - SE.
Elétrica, da Eletrobrás e do Ministério da Agricultura e Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden-
do Abastecimento a mais sincera preocupação com a te, Sras. e Srs. Deputados, nesta oportunidade, regis-
universalização do serviço público de energia elétri- tro a posição do PCdoB de Sergipe sobre o tema que
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dominou os debates no dia de hoje: a necessidade da
instalação imediata da CPI da Corrupção. Isso deve
ocorrer sob pena de justificarmos as insinuações que
o Presidente da República fez sobre este Poder.

O jornal O Globo de hoje e outros tantos perió
dicos publicaram matérias em que o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso afirma que o Congresso
Nacional está sujo e precisa ser limpo antes de acu
sá-lo. Sabemos, no entanto, que todas as acusações
que embasam o pedido de uma CPI incriminam dire
tamente o Presidente da República por conivência, já
que são seus auxiliares mais diretos, como, por exem
plo, o Sr. Eduardo Jorge, que estão envolvidos em to
dos os problemas de corrupção que estão sendo
apontados para serem apurados.

Conclamo os Srs. Deputados a que assinem imedi
atamente o requerimento de criação dessa CPI para que
o Presidente da República não coloque sobre o Con
gresso Nacional a pecha de inst~uição suja. Não pode
mos admitir que um Poder, que, assim como o Executivo,
precisa ser respe~ado para que se mantenha a demo
cracia neste País, seja insuttado, principalmente pelo
Chefe de outro Poder, o Executivo. É grave S. Exa. afir
mar que o Congresso Nacional está sujo. Esta Casa de
veria tomar uma posição oficial contra essa afirmação.

Sr. Presidente, peço que minha manifestação
seja registrada em A Voz do Brasil.

O SR. POMPEO DE MAnOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. POMPEO DE MAnos (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, na semana que vem estarei no Rio Grande
do Sul, na CPI do Roubo de Carga e não poderei es
tar presente às sessões desta Casa. Assim sendo,
passo a abordar os seguintes tema~.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o jornal
Folha de S.Paulo, na última terça feira, trouxe a aten
ção para um tema mu~o importante. A matéria mostra
que, após onze anos da implantação do Estatuto da
Criança e do Adolescente, considerado referência in
ternacional na legislação dessa área, a maioria dos
Estados não montou estrutura adequada para aten
der a jovens infratores.

Serviços de assistência, principalmente de cidades
do interior, mantêm características prisionais, com ado
lescentes cumprindo intemação em celas de cadeias.

Também são comuns instituições que não ofere
cem escola ou cursos profissionalizantes, como pre
vê a legislação.

Em documentos enviados ao Departamento da
Criança e do Adolescente - DCA, órgão do Ministério
da Justiça, aos quais a Folha teve acesso, pelo me
nos dezesseis Estados reconhecem que não cum
prem o que manda a lei. O restante não faz comentári
os ou se limita a citar dados de atendimentos e perfil
dos jovens.

É possível detectar também, apesar de a base
de dados não ser a mesma em todos os Estados, que
houve agravamento dos crimes praticados por meno
res. É o caso, por exemplo, do Ceará, onde os casos
considerados graves - homicídio, latrocínio (roubo
seguido de morte), tentativa de homicídio e lesão cor
poral- representaram no ano passado 52,09% do to
tal de crimes cometidos por menores de 18 anos. Em
1999, isso correspondia a 22,36%.

O Distrito Federal e Minas Gerais também apre
sentam números que mostram agravamento.

Os que defendem uma reavaliação da maioridade
penal - e estou entre os que entendem que um jovem
de 17 tem condições de escolher entre o que é certo e o
que é errado e deve responder pelos seus atos - preci
sam reconhecer que antes de qualquer alteração no
Estatuto da Criança e do Adolescente é indispensável,
primeiro, experimentar sua real implementação.

O bom senso diz que se colocamos o adoles
cente infrator em um local que não é adequado e es
truturado, a preparação dele para voltar à sociedade é
deturpada. Se o Estatuto fosse realmente cumprido,
provavelmente a situação seria diferente.

Para justificar o destrato, os Estados dizem que
falta verba para fazer melhorias e construir novas uni
dades. Mas a verdade é que alguns Estados passa
ram muitos anos sem investimento e não fizeram as
reformulações adequadas.

Estados como Rondônia, Tocantins e Amazo
nas reconhecem que "prendem" seus jovens infrato
res em celas, ao lado daquelas reservadas a outros
detentos. Esse quadro é descrito principalmente em
cidades do interior.

Os dados apontam para inúmeras denúncias de
violações de dire~o, com adolescentes cumprindo
medida socioeducativa de internação em celas de de
legacias no interior e ausência de juízes e promotores
nas comarcas.

O Estado atendia no mês passado a cerca de
750 jovens infratores, sendo 101 internados.

Leia-se a justificativa do Governo do Amazonas:
"Salientamos que o governo do Amazonas assumiu o
desafio de priorizar esse atendimento dO adolescente
(...) e espera contar com o apoio integral do Ministério
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da Justiça". A Fundação de Assistência Social de aspire a representar seus iguais em uma câ-
Rondônia diz que não dispõe de espaço físico próprio mara local, de o fazer a contento. Mesmo
e adequado para os infratores. que a casa legislativa tenha sessões à noi-

A Presidente do Conselho Estadual da Criança e te, como acontece com a maioria, a falta de
do Adolescente do Tocantins, Simone Brito, disse que repouso logo aparecerá, enquanto o vizinho
na Capital, Palmas, havia seis jovens em um centro pro- abonado ganhará notoriedade na função.
visório, mas no interior os infratores ficam em celas. Ora, isso conspira contra o mais comum dos

Oadolescente reflete o que recebe no tratamento. princípios dem~cráticos, o de que todos são
Por isso, é fundamental estruturar o sistema. Não adian- iguais perante a lei. Se se negam condições
ta apenas dizer que o menor é usado pelo crime porque a uns, se as facilitam a outros, não vale o
não pode ser responsabilizado criminalmente. É preciso preceito da igualdade. .
reconhecer que o infrator não está recebendo as medi- A democracia, desde a velha Grécia, é
das sociopedagógicas estabelecidas pelo Estatuto da o melhor sistema político concebido pelo ser
Criança e do Adolescente. Estamos tratando os meno- humano. Mas tem seu preço para funcionar.
res problemáticos da mesma forma que os criminosos No momento em que se tenta resgatar esse
comuns. Isso está fazendo das unidades de atendimen- custo, ela simplesmente cede lugar ao regi-
to - as Febem e outras - depósitos de jovens. Em última me diametralmente oposto, que é o do arbí-
análise, assim como os presídios e penitenciárias, as trio. Deveríamos ter aprendido a lição, por-
Febem são fábricas de marginais. que já vivemos os dois sistemas. Exija-se a

. Sr. Presidente, sobre um outro assunto, passo a proporcionalidade entre população e eleitos,
ler editorial do jornal Correio do Povo, de Porto Ale- um mandamento constitucional, mas não se
gre, desta segunda-feira, 16 de abril, ontem, para que vá ao extremo de ~assar o direito do candi-
fique registrado nos Anais da Casa. dato pobre, que a ISSO corresponde o man-

. . _ dato gratuito. A economia de verbas ficaria
. ~a esteira da d~scussao sobre a propor- muito distante dos prejuízos causados aos

clonahdade entre o numero de vereadores e a tecidos social e político.
população, que é uma determinação legal...

. . Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, final-
- materla essa que pretendo abordar com mente o último assunto.

mais profundidade em outra oportunidade - . Mais uma vez o Governo investe, pela voz de
...alguns comentários voltam à insinua- Gilmar Mendes, o Advogado-Geral da União, contra o .

ção que deve ser gratuito o mandato de par- . Supremo Tribunal Federal. Enviou a essa Corte um
lamentares municipais. Há, inclusive, pro- protesto formal contra o hábito de alguns Ministros de
posta dessa natureza tramitando no Con- dar declarações a jornalistas em off, ou seja, sob a
gresso. Nada há de mais errado na aprecia- condição de não terem seus nomes revelados.
ção do problema político brasileiro. Mais de O instituto do off é obviamentematéria para am-
uma vez comentamos esse erro de avalia- pias discussões. Num plano ideal, ele não deveria
ção, cometido ou por pessoas desavisadas existir. Em princípio, ninguém deveria ter de se escon-
quanto aos negócios públicos ou mal-inten- der sob o anonimato para dizer o que pensa ou sabe.
cionadas. Umas e outras deveriam lem- O mundo, infelizmente, é menos perfeito do que seria
brar-se de que a gratuidade do mandato desejável. O off, assim, apesar de seu caráter insidio-
municipal já foi regra no país sem que apre- so e até promíscuo, revelou-se um instrumento valio-
sentasse sequer uma só das tantas falsas 50 para o exercício da liberdade de imprensa e, por
virtudes que apregoam seus defensores. Ao extensão, uma ferramenta útil na fiscalização do Po-
contrário disso, foi um fracasso. der Público. O off dá, por certo, margem a abusos,

Impor ao cidadão do município o dever mas ainda é preferível uma imprensa que erra a uma
de trabalhar de graça equivale, na prática, a que não se manifesta.
instituir uma casta social, a dos mais abona- Abusos devem ser punidos. Não é à toa que a
dos pela fortuna, como únicos com direito a Constituição de 1988 deu abrigo ao off, inscreven-
ostentar o título de vereador. O cidadão po- do-o entre os direitos e garantias fundamentais. O in-
bre, aquele que durante o dia todo é obriga- ciso XIV do art. 5° é cristalino: "É assegurado a todos
do a trabalhar para o sustento próprio e da o acesso à informação e resguardado o sigilo da fon-
família, não terá condições, por mais que te, quando necessário ao exercício profissional".
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Faz sentido, por outro lado, sustentar que juízes
têm o dever de calar sobre processos que estão jul
gando. Mas os limites entre a visão de mundo, que
todo cidadão é livre para manifestar, e a opinião legal
são tênues. Essa é uma questão sobre a qual cada
magistrado pode e deve refletir profundamente.

De resto, qualquer diploma visando regular o off
é, pelo próprio caráter sigiloso do instituto, inaplicável.
Seu efeito mais notável seria o de desmoralizar uma
eventual lei.

A iniciativa de Mendes deve ser vista antes
como a do Advogado-Geral da União defendendo os
interesses do Governo. Vale lembrar que ao jurista,
que já propôs váriasmodalidades de Lei da Mordaça,
jamais ocorreu tentar impedir que o Governo ou ele
próprio falassem em off quando lhes conviesse.

Muito obrigado.

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Exa. a palavra. Entretanto, peço que seja bre
ve, para podermos encerrar a sessão.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, on
tem foi divulgado simultaneamente em Brasília, na
Comissão de Direitos Humanos, no Rio de Janeiro,
São Paulo, em Belém e em Genebra um relatório, ela
borado por entidades da sociedade civil como o Cen
tro Global de Justiça, a Federação Internacional de
Direitos Humanos, o GAJOP, o Movimento Nacional
de Direitos Humanos e a Plataforma Interamericana
de Direitos Humanos, que fala das execuções sumári
as, arbitrárias e extrajudiciais no País.

Esse relatório tem um diagnóstico sobre essa
forma criminosa de agir e faz um conjunto de vinte re
comendações. Seu objetivo é ser entregue, como já
está sendo, à Relatora Especial da ONU, Asma Ja
hangir, que investiga as execuções sumárias, arbitrá
rias e extrajucidiais, a exemplo do que aconteceu com
Nigel Rodley, Relator.Especial do mesmo órgão para
a questão da tortura, que esteve no Brasil recente
mente. Ontem, por sugestão dessas entidades e da
Comissão de Direitos Humanos, o Ministro da Justiça,
José Gregori, aceitou convidar a Relatora para vir ao
Brasil.

Sr. Presidente, registro alguns pontos importan
tes desse relatório. O primeiro é que muitas dessas
execuções são realizadas por policiais militares e ci
vis - agentes públicos. O segundo é que geralmente
se atingem homens, negros e pobres. Dentre as reco
mendações que eu assinalaria, a mais importante pa-

rece que já foi atendida: o convite à Relatora Especial
da ONU. Mas também há necessidade de se federali
zar os crimes praticados contra os direitos humanos,
de se imporem modificações na estrutura do Ministé
rio Público, para dar maior agilidade à apuração des
ses crimes, assim como de se proporem modifica
ções na estrutura policial.

Registro também que no dia 7 estarei em Gene
bra com o Deputado Nilmário Miranda para entregar
esse relatório à Relatora Especial.

O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, há onze anos o Estatuto
da Criança e do Adolescente foi implantado em nosso
País. Tido, no início, como referência mundial de le
gislação exemplar na área, não vingou na maioria dos
Estados brasileiros. A maioria não se preparou, não
montou quase ou nenhuma·estrutura adequada para
atender aos jovens infratores.

Basta fazer uma pequena pesquisa para che
garemos a números assombrosos pelo Brasil afora.
No Ceará, casos considerados graves como homicí
dio, latrocínio, tentativa de homicídio e lesão corpo
ral representaram no ano passado 52,09% do total
dos crimes cometidos por menores de 18 anos de
idade. Em 1999, isso correspondia a 22,36%. No
Distrito Federal e em Minas Gerais os números mos
tram o agravamento do quadro. Rondônia, Tocantins
e Amazonas são Estados que reconhecem que
prendem os jovens infratores em celas, ao lado de
marginais comprovadamente perigosos.

É hora de rever todos os conceitos sobre os jo
vens infratores. É tempo de se trabalhar para um futu
ro mais saudável e equilibrado. Como um jovem infra
tor pode se reabilitar se não há a menor chance de
uma reflexão, de um pensamento positivo em sua
conduta, de uma palavra de carinho, consolo e, acima
de tudo, orientação?

O Estatuto da Criança e do Adolescente precisa
ser revisto, precisa ter mais efetividade. Jovem trata
do com respeito, com certeza, terá respeito por seu
semelhante.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) -



J6254 Sexta-feira 20 DIÁI{J() DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2001

COMPARECEM MAIS OS SRS:

Partido Bloco
RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL PFUPST
Luciano Castro PFL PFUPST
Presentes de Roraima : 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB PSDB/PTB
Asdrubal Bentes PMDB
Giovanni Queiroz POT PDT/PPS
Haroldo Bezerra PSDB PSDB/PTB
José Priante PMDB
Nicias Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Raimundo Santos PFL PFUPST

Presentes de Pará : 7

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB PSDB/PTB

Presentes de Amazonas : 1

RONDONIA·

Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB

Presentes de Rondonia : 1

ACRE

João Tota PPB

Presentes de Acre : 1

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB PSDB/PTB
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL PFUPST

Presentes de Tocantins: 4

MARANHÃO

Mauro Fecury PFL PFUPST
Neiva Moreira PDT PDT/PPS

Presentes de Maranhão : 2
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Partido Bloco
CEARÁ

Moroni Torgan PFL PFUPST

Presentes de Ceará :1

PIAU(

Mussa Demas PFL PFUPST

Presentes de Piaui : 1

RIO GRANDE DO NORTE

Carlos Alberto Rosado PFL PFUPST

Presentes de Rio Grande do Norte : 1

PERNAMBUCO

Clementino Coelho PPS PDTJPPS
João Colaço PMOB
Joel De Hollanda PFL PFUPST
Pedro Corrêa PPB
Ricardo Fiuza PFL PFUPST
Wolney Queiroz POT PDT/PPS

Presentes de Pernambuco : 6

ALAGOAS

João Caldas PL PUPSL
José Thomaz Nonô PFL PFUPST
Luiz Dantas PST PFUPST
Olavo Calheiros PMOB

Presentes de Alagoas : 4

BAHIA

Benito Gama PMOB
Coriolano Sales PMOB
Félix Mendonça PTB PSOB/PTB
Francistônio Pinto PFL PFUPST
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCOOB
Jaques Wagner PT
Jonival Lucas Junior PMOB
José Lourenço PMOB
Leur Lomanto PMOB
Mário Negromonte PSOB PSOB/PTB
Nelson PelJegrino PT
Paulo Magalhães PFL PFUPST
Roland Lavigne PMOB

Presentes de Bahia: 13
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Partido Bloco
MINAS GERAIS

Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB
Ellseu Resende PFL PFUPST
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
João Magalhães PMDB
João Magno PT
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Mário Assad Júnior PFL PFUPST
Mauro Lopes PMDB
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB
Tilden Santiago PT
Villorio MedioU PSDB PSDB/PTB

Presentes de Minas Gerais : 16

EsplRITO SANTO

Rita Camata PMDB

Presentes de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Bispo Rodrigues PL PUPSL
Laura Carneiro PFL PFUPST
Luiz Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Milton Temer PT
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSDB/PTB

Presentes de Rio de Janeiro : 5

sAo PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB
Arnaldo Faria de Sá PPB
Clovis Volpi PSDB PSDB/PTB
De Velasco PSL PUPSL
Duilio Pisanesclli PTB PSDB/PTB
Jose Coimbra PTB PSDB/PTB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
Lamartine PoseUa PMDB
Medeiros PL PLlPSL
Nelson Marquezelli PTB PSDB/PTB
Orlando Fantazzini PT
Paulo Lima PMDB
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma PFL PFUPST
Salvador Zimbaldi PSDB PSDB/PTB
Silvio Tarres PSDB PSDB/PTB

Presentes de São Paulo : 17

MATO GROSSO

Lino Rossi PSDB PSDB/PTB
Pedro Henry PSDB PSDB/PTB
Ricarle de Freitas PSDB PSDB/PTB
Welinton Fagundes PSDB PSDB/PTB

Presentes de Mato Grosso ; 4
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Partido Bloco
DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB
Alberto Fraga PMDB
Wigberto Tartuce PPB

Presentes de Distrito Federal : 3

GoIÁs

Barbosa Neto PMDB
Jovair Arantes PSDB PSDB/PTB
Juquinha PSDB PSDB/PTB
Nair Xavier Lobo PMOB
Vilmar Rocha PFL PFUPST
Zé Gomes da Rocha PMDB

Presentes de Goiãs : 6

MATO GROSSO DO SUL

Marçal Filho PMOB
Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB

Presentes de Mato Grosso do Sul :2

PARANÃ

Airton Roveda PSDB PSDB/PTB
Alex Canziani PSDB PSDB/PTB
FlávioAms PSOB PSDBJPTB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB PSDB/PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTS PSDB/PTS
José Janene PPB
Márcio Matos PTS PSDB/PTB
Padre Roque PT
Rubens Bueno PPS PDT/PPS
Santos Filho PFL PFLlPST
Werner Wanderer PFL PFLlPST

Presentes de Paraná: 13

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMOB

Presentes de Santa Catarina : 1

RIO GRANDE DO SUL

Adao Pretto PT
Ana Corso PT
Augusto Nardes PPB
Clovis IIgenfritz PT
Darcísio Perondi PMDS
Enio Bacci PDr PDT/PPS
Esther Grossi PT
Nelson Proença PMDB
Paulo José Gou\lêa PL PUPSL
Pompeo de Mattos por PDTJPPS
Roberto Argenta PHS

Presentes de Rio Grande do Sul: 11
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DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

Abril de 2U01

Partido Bloco
RORAIMA

Airton Cascavel PPS PDT/PPS

Alceste Almeida PMDB

Salomão Cruz PPB

Total de Ausentes: 3

AMAPÁ

Badu Picanço PSOB PSOB/PTB

Fátima Pelaes PSOB PSOB/PTB

Total de A.usentes: 2

PARÁ

Babá PT

Elcione Barbalho PMDB

Total de Ausentes: 2

AMAZONAS

Luiz Fernando PPB

Total de Ausentes: 1

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS

Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB

Oscar Andrade PFL PFUPST

Total de Ausentes: 3

ACRE

Márcio Bittar PPS PDT/PPS

Marcos Afonso PT

Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 3
TOCANTINS

Pastor Amarildo PPB

Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 2
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Partido Bloco
MARANHÃO

Eliseu Moura PPB

Francisco Coelho PFL PFUPST
Nice lobão PFL PFUPST

Total de Ausentes: 3
CEARÁ

Amon Bezerra PSDB PSDB/PTB

Rommel Feij6 PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 2
RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB

Ney Lopes PFL PFUPST

Tata' de Ausentes: 2
PARAfBA

Damião FeJiciano PMDB

Enivaldo Ribeiro PPB

Ricardo Rique PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 3
PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB

Carlos Batata PSDB PSDB/PTB

José Mendonça Bezerra PFL PFUPST

Marcos de Jesus PL PUPSL

Osvaldo Coelho PFL PFUPST

Salatiel Carvalho PMDB

Severino Cavalcanti PPB

Total de Ausentes: 7
ALAGOAS

Regis Cavalcante PPS PDT/PPS

Total de Ausentes : 1
SERGIPE

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 1
BAHIA

Geddel Vieira Lima PMDB

Jaime Fernandes PFL PFUPST

João Carlos Bacelar PFL PFUPST

Luiz Alberto PT

Nilo Coelho PSDB PSDB/PTB

YvoniJlon Gonçalves PFL PFUPST

Total de Ausentes: 8
MINAS GERAIS

Aracely de Paula PFl PFUPST
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MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada

Edmar Moreira

Fernando Diniz

Lael Varella

Nilmário Miranda

Saraiva Felipe

Total de Ausentes: 7
EsplRITO SANTO

Feu Rosa

Magno Malta

Marcus Vicente

Ricardo Ferraço

Rose de Freitas

Total de Ausentes: 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos

Candinho Mattos

Carlos Santana

Dino Fernandes

Dr. Helena

Eber Silva

Eurico Miranda

Fernando Gabeira

lédio Rosa

Itamar Serpa

Jandira Feghall

Jorge Bittar

José Carlos Coutinho

Luiz Sérgio

Mattos Nascimento

Miriam Reld

Roberto Jefferson

Vivaldo Barbosa

Total de Ausentes: 18
SÃO PAULO

A1oizio Mercadante

Bispo Wanderval

Chico Sardetli

Joao Herrmann Nato

Julio Semeghini

Luciano Zica

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PSDB

PPB

PMDB

PFL

PT

PMDB

PSDB

PL

PSDB

PSDB

PSDB

PSDB

PSDB

PT

PSDB

PSDB

PL

PPB

PV

PSB

PSDB

PCdoB

PT

PFL

PT

PL

PSB

PT8

PDT

PT

PL

PFL

PPS

PSDB

PT

Bloco

PSDB/PTB
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SÃO PAULO

Luiz Antonio Fleury

Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcelo 8arbieri

Marcos Cintra

Moreira Ferreira

Nelo Rodolfo

Ricardo Berzolni

Sampaio Dória

Teima de Souza

VadãoGomes

Valdemar Cosia Neto

Total de Ausentes: 17
DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela

Total de Ausentes: 1
GolAs
Geovan Freitas

Ronaldo Caiado

Total de Ausentes: 2
MATO GROSSO DO SUL

Flâvio Derzi

Waldemir Moka

Total de Ausentes: 2
PARANÁ

Abelardo Lupion

Luciano Pizzatto

Moacir Micheletto

Osmar Serraglio

Total de Ausentes: 4
SANTA CATARINA

Eni VoltoUnl

Hugo Biehl

Serafim Venzon

Total de Ausentes: 3
RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer

Henrique Fontana

Júlio Redecker

Luis Carlos Heinze

Nelson Marchezan

Paulo Paim

Total de Ausentes: 6

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PTB

PT

PMDB

PFL

PFL

PMDB

PT

PSDB

PT

PPB

PL

PT

PMDB

PFL

PMDB

PMDB

PFL

PFL

PMDB

PMDB

PPB

PPB

PDT

PMDB

PT

PPB

PPB
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Bloco

PSDB/PTB

PFUPST

PFUPST

PSDB/PTB

PUPSL

PFUPST

PFUPST

PFUPST

POT/PPS

PSDB/PTB



(Encerra-se a sessão às 12 horas e 43
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO PAES LANDIM NO PERíODO
DESTINADO As COMUNICAÇÕES
PARLAMENTARES DA SESSÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS N° 021,
REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2001:

O SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL - PI. Como lí
der.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há cer
ca de dois anos venho lutando junto ao Ministério dos
Transportes pela construção do anel viário de São
Raimundo Nonato, que se situa em torno da BR-020.
A programação inicial da obra estabelece uma exten
são de cerca de 6,5 quilômetros, dos quais, 2 quilô
metros já foram construídos. Falta agora autorização
formal por parte do DNER para a conclusão da obra.

Dos créditos orçamentários alocados no OGU
2000 para conclusão do subtrecho da BR-020 que
liga São João do Piauí a São Raimundo Nonato, fo
ram liberados, em setembro do ano passado, 4,5 mi
lhões de reais.

Considerando que estariam faltando apenas 18
quilômetros para a conclusão do mencionado subtre
cho, despontou uma concreta possibilidade de haver
uma espécie de sobra dos recursos disponibilizados,
possível de ser aplicada nas obras desse importante
anel viário.

Por via de conseqüência, Sr.Presidente, já esti
ve com o Sr. Ministro dos Transportes, ocasião em
que lhe lembrei do seu compromisso assumido em
praça pública em São Raimundo Nonato, em 1999,
para a execução dessa obra. Mais recentemente,
conversei com o Sr. Marco Antônio Tozzatti, Assessor
Especial daquele Ministério, que me asseverou que o
próprio DNER tomaria a iniciativa de materializar a
mencionada solicitação, mantendo os necessários
entendimentos com o 30 Batalhão de Engenharia e
Construção do Exército.

Infelizmente, vejo-me obrigado a confessar meu
inconformismo com a morosidade do 30 BEC em agili
zar as providências para materializar não só a cons
trução do anel viário de São Raimundo Nonato, como
também para concluir o subtrecho da BR-020 - São
João do Piauí-São Raimundo Nonato.

Nesse ínterim, Sr. Presidente, não me canso de
lamentar a morte do Cel. Milanez, que comandou o 30
BEC, sediado em Picos, no Estado do Piauí.
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O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Foi um grande coronel, um grande comandante
Está encerrada a sessão. e um grande engenheiro. Trabalhador infatigável,

S.Sa. construiu, em poucos meses, cerca de 70 quilô
metros do total de 96 quilômetros que ligam São Rai
mundo Nonato a São João do Piauí, através da
BR-020. Além disso, construiu 2 quilômetros do anel
viário e uma avenida em São Raimundo Nonato, em
torno do acesso à BR-020.

Tenho absoluta certeza de que se ainda estives
se vivo, o Cel. Milanez já teria concluído o subtrecho
São João do Piauí-São Raimundo Nonato e o anel
viário dessa cidade.

Assim posta a questão, faço um apelo ao DNER
do Piauí e ao 30 BEC para que providenciem a forma
lização do contrato entre ambos para a execução da
obra em questão. Deixo claro, Sr. Presidente, que não
existe uma dotação específica para a mencionada
obra. Todavia, em conformidade com ofício que enca
minhei ao Sr. Ministro Eliseu Padilha, ela poderá ser
viabilizada através da utilização da sobra de recursos
havida nos 4,5 milhões de reais liberados para a
BR-020.

São Raimundo Nonato é o principal pólo comer
ciai do sudeste piauiense e importante centro de refe
rência do ecoturismo nacional, uma vez que abriga o
Parque Nacional da Serra da Capivara. Com as chu
vas, essa cidade enfrenta problemas seriíssimos de
trânsito, já que por força da destruição da BR-407,
que liga Picos, no Piauí, a Petrolina, em Pernambuco,
o transporte rodoviário de cargas pesadas entre os
Estados do Ceará e de Pernambuco à Bahia passou a
cruzar por São Raimundo Nonato, criando uma situa
ção caótica nas condições das suas vias urbanas,
que só será solucionada com a construção de seu
anel viário.

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de dirigir
apelo ao Presidente do Ibama para que fossem rapi
damente removidos os obstáculos erigidos por conta
de decisão de um funcionário de sua Diretoria de Par
ques, que determinou ao 30 BEC a paralisação dos
trabalhos no trecho São João do Piauí a São Raimun
do Nonato.

Se o Cel. Milanez estivesse vivo, essa ordem do
Ibama seria inócua, porque o coronel, conforme pla
nejara, já teria concluído essa estrada em dezembro
do ano passado. Mas, infelizmente, ele não teve um
substituto do seu porte no 30 BEC, alguém que como
ele fosse um homem apaixonado por sua missão. Seu
grande sonho era concluir no final do ano passado o
subtrecho São João do Piauí-São Raimundo Nonato.
Mas o coronel suicidou-se. Foi uma perda lamentável
para o Exército e sobretudo para o sofrido sertão, por-
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que ele, filho do Ceará, era um homem apaixonado
pelo sertão nordestino.

Sr. Presidente, devo lembrar ao Ibama que a
BR-020 é a única meta rodoviária do Presidente Jus
celino Kubitschek que permanece inconclusa. Foi ele
que a concebeu, no seu ideal de integrar os sertões
do Ceará, Piauí, Bahia e Goiás à nova Capital, Brasí
lia. Ele próprio a denominou de Estrada da Integração
Nacional. Vários dos seus subtrechos já foram cons
truídos. No entanto, há um grande vazio no sertão,
precisamente entre os sertões do Piauí e da Bahia,
com mais de 600 quilômetros de extensão, que esta
mos começando a construir.

Lamentavelmente, não se tem na Diretoria de
Parques do Ibama alguém ligado à caatinga. Há um
desconhecimento total sobre as potencialidades des
se ecossistema, o que leva a um absurdo dessa natu
reza, de se querer paralisar uma obra que é funda
mentai para o ecoturismo em torno do Parque Nacio
nal da Serra da Capivara, um parque múltiplo, cultu
ral, científica e socialmente.

Sua importância não se restringe ao significado
de suas pesquisas científicas, arqueológicas, não se
limita à garantia da preservação ambiental. Ela tam
bém é extraordinária por descortinar a possibilidade
de promover o resgate da economia da região, pela
alavancagem do ecoturismo cultural que irá propor
cionar. E a BR-020 será o instrumento fundamental
para tornar o ecoturismo cultural no Parque Nacional
da Serra da Capivara a principal ferramenta do de
senvolvimento sustentável daquela região.

Por último, Sr. Presidente, devo dizer que estou
confiante em que dentro em breve estarão sendo ini
ciados os trabalhos de construção da BR-020, partin
do de São Raimundo Nonato na direção da Bahia,
graças à luta que travei pela aprovação de emenda
orçamentária no seio da bancada do Nordeste.

Muito obrigado.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO PAES LANDIM NO PERíODO
DESTINADO ÀS COMUNICAÇÕES
PARLAMENTARES DA SESSÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS N° 42, REALIZADA NO DIA 5
DE ABRIL DE 2001:

O SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL - PI. Como lí
der.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
Exmo. Sr. Ministro Humberto Guimarães Souto assu
miu a Presidência do Tribunal de Contas da União, em
fevereiro passado, quando fez importante pronuncia
mento, ratificando com exatidão o perfil que o tornou

extremamente respeitado nesta Casa, de homem sé
rio, probo, preocupado com o bem público, com sua
visão ética do País e da sociedade brasileira, retratan
do-os de maneira simples e objetiva, como sói acon
tecer no pensamento mineiro.

Humberto Souto é um mineiro por excelência,
com sua prudência e simplicidade no modo de ser. Foi
por essa razão que esta Casa, conhecedora de sua
probidade, dignidade e modéstia, o escolheu, com
amplo apoio suprapartidário, para as altas funções de
Ministro do Tribunal de Contas da União.

S. Exa. tomou as posições mais polêmicas nes
ta Casa, como Líder do Governo Fernando Collor,
num momento difícil daquele Governo e da vida públi
ca do País, mas tal a sua credibilidade e respeitabili
dade, que logo depois, esta Casa consagrou sua es
colha para o Tribunal de Contas da União, que ele
agora preside, com fidalguia e com o espírito vohado
para a apuração rigorosa da correta aplicação dos re
cursos públicos em nosso País.

O Tribunal de Contas da União foi criado por Rui
Barbosa para preservar as instituições republicanas,
a fim de dar-lhes credibilidade, evitar desperdícios e
os abusos do Poder Público.

Sou de opinião, Sr. Presidente, que suas fun
ções deveriam ser ampliadas, permitindo-lhe, inclusi
ve, fiscalizar os recursos direcionados aos Estados,
através de repasses, e que são submetidos ao con
trole dos Tribunais de Contas locais, mergulhados, a
maioria deles, em interesses menores da política lo
cai, sem o condão da isenção com que o Tribunal de
Coritas da União exerce a sua função constitucional,
fiscalizadora dos gastos públicos e objetivando a ma
nutenção da moralidade, da licitude da coisa pública
em nosso País.

O discurso de posse à frente da Presidência do
TCU, tem a lição mineira da simplicidade e da objetivi
dade. Ele nos leva a refletir que a frustração do ho
mem comum, com as constantes denúncias de des
vios de recursos públicos, poderá levá-lo a tal aliena
ção, a tal desinteresse pela coisa pública, que isso
poderá amortecer o espírito da consciência cívica do
cidadão brasileiro.

O Presidente Humberto Souto adverte para a
ponderação de Teotonio Vilela:

"Teotonio Vilela, há muitos anos, aler
tava para esse perigo. Lembrava que um
País, como o nosso, de marcadas desigual
dades, a inquietação poderia levar à violên
cia, se não fosse canalizada pelas institui-
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO PAES LANDIM NO PERíODO
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS N° 44, REALIZADA NO
DIA 9 DE ABRIL DE 2001 :

o SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL - PI. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, quero registrar que tive o privi
légio de, no sábadopassado, dia 7 do corrente, assis
tir à peça teatral "SOS Brasil", de autoria desse gran
de homem de Estado do Brasil que é Antônio Ermírio
de Morais, embora não exerça a função pública. Tra
ta-se de uma radiografia da saúde pública em nosso
País, mostrando exatamente suas mazelas, mostran
do como a saúde pública é tratada no Brasil.

Antônio Ermírio de Morais há cerca de 40 anos
lida com a saúde pública, através da Cruz Vermelha
e da Real Sociedade Beneficência Portuguesa 
onde 60% dos atendimentos são feitos a pessoas
pobres, em convênio com o SUS, o que representa,
em termos de faturamento, apenas 20% da renda
dessa sociedade prestadora de serviços -, e presta
sua inteligência, o seu concurso ao diagnóstico im
pressionante do que acontece nos hospitais públicos
do Brasil.

Sr. Presidente, o nobre Ministro José Serra, que
realmente vem tentando corrigir os desmandos da
saúde pública do nosso País, tem que tomar provi
dências para que os fatos tão bem retratados em
"SOS Brasil" sejam corrigidos.

ções, em particular pelas instituições Públi- Temos que aproveitar a oportunidade do País
cas, para a transformação social." ter à frente do TCU, neste momento, um homem da

simplicidade, da probidade e do bom senso - o que às
vezes é raro no homem público do nosso País - de
Humberto Guimarães Souto, para radicalizar <> papel
dessa Egrégia Corte na vida institucional do Brasil.

Como Vice-Presidente do Tribunal, a quem se
reportou o Presidente Humberto Souto, tomou posse
na mesma ocasião, o Ministro Bento José Bugarin,
uma figura de exemplar honestidade, de quem tive a
honra de ser colega na Universidade de Brasília, um
dos homens de maior simplicidade e dignidade com
quem já convivi em minha vida.

Sr. Presidente, o Tribunal de Contas da União
está sendo dirigido por dois homens probos, que
sempre tiveram na labuta o seu meio de vida e só
acreditam no trabalho sério como instrumento válido
para que os homens se transformem e ao mesmo
tempo transformem a sociedade.

Muito obrigado!

Cita também, Raymond Aron, quando o grande
pensador e filósofo francês ensina que "controlar o
Estado é avaliar a capacidade dos governantes de
captar anseios sociais e sua eficácia em atendê-los, é
avaliar procedimentos e empregá-los e a adequação
entre meios e fins".

Esta é a função exatamente do Tribunal de Con
tas da União: saber até que ponto os programas, os
recursos alocados pelo Poder Executivo e os aprova
dos pelo Poder Legislativo, estão sendo corretamente
aplicados, em sintonia com os anseios de nossa so
ciedade.

Em seu discurso, ele lembra que veio de uma
das regiões mais pobres deste País, do Vale do Jequi
tinhonha, no norte de Minas Gerais, área compreen
dida no Polígono das Secas:

Conheço a pobreza extrema, vi-a de perto,
como diz o poeta Carlos Drummond de Andrade. Co
nhecer a miséria fez-me sensível às dificuldades que
afligem nossos irmãos menos favorecidos, permitindo
saber que o sofrimento pode ser aliviado pela atua
ção do Estado. Mas não basta a ação dentro dos câ
nones da lei, os recursos devem ser utilizados com
eficiência, sem desperdícios, com probidade, para eli
minar reais carências da população. Essa é uma das
maiores contribuições que esta Casa pode dar para a
sociedade brasileira, para o Poder Público e para o
Poder Executivo em particular.

Sr. Presidente, como ele diz muito bem, ao sub
meter seus atos ao controle do Tribunal de Contas da
União, o Poder Público, o administrador, seja qual for
o seu nível hierárquico, tem a oportunidade de legiti
mar-se perante a opinião pública. Por isso, a fiscaliza
ção exercida pelo TCU precisa ser valorizada pelos
gestores públicos, porquanto pode contribuir para
melhorar o seu desempenho à frente dos órgãos e de
entidades e atestar a probidade de sua conduta, ele
vando a sua imagem junto aos veículos de comunica
ção, - e algo incomum - permitindo-lhe desfrutar de
maior confiança daqueles que dependem da atuação
do Estado.

Sr. Presidente, mais importante ainda é a preo
cupação do Presidente Humberto Souto com a trans
parência de todos os atos do TCU, divulgando atenta
mente através de boletins, da Internet e da publicação
e divulgação massificada, todos os procedimentos,
toda a agenda, todos os julgamentos e pautas do
TCU, para que a opinião pública brasileira possa
acompanhar o exame das contas públicas.
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A imprensa vem denunciando constantemente ras de lazer estão sempre voltadas para o cidadão hu-
abusos e desvio de dinheiro público, e sobretudo a milde que sofre diariamente nos hospitais públicos do
maneira desleixada como é tratado o pobre doente nosso País. Esse homem excepcional, portanto, Sr.
em meu Estado. Parece até, Sr. Presidente, quea. ..

"SOS B '1" d A t" . E .. d M . f' Presidente, prestou mais um serviço ao País com apeça rasl , e n 0010 rmlrlo e oraiS, OI Il'" •

escrita a partir da realidade do Piauí, que é mais dra- sua peça SOS Brasil , que constrange a todos nos
mática ainda do que a retratada no contexto nacional. homens públicos, pela nossa impotência diante da

Antônio Ermírio de Morais esteve presente ao tragédia que se abate diariamente sobre o homem
Teatro Nacional, sábado, mostrando que as suas ho- simples e bom de nossa terra.

Ata da 568 Sessão, Extraordinária, Vespertina,
em 19 de abril de 2001

Presidência dos Srs.: Efraim Morais, 10 Vice-Presidente; Enio Bacci,
3 0 Suplente de Secretário

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 13 horas e 22 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.

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

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

li-LEITURA DA ATA

O SR. DR. ROSINHA, servindo como 2° Secre
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.

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

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se à

IV - COMISSÃO GERAL

O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) 
Neste momento, esta Presidência, atendendo a reque
rimento do Líder Walter Pinheiro e dos demais Líderes
desta Casa, de acordo com o art. 91, I, do Regimento
Interno, transforma esta sessão plenária em Comissão
Geral para debater sobre a questão indígena.

Informo a todos os presentes que inicialmente
passarei a palavra às Lideranças, aos oradores já ins
critos e posteriormente aos Srs. Parlamentares. Cada
um dos oradores disporá de até cinco minutos. Infor
mo também aos Srs. Deputados que há uma lista de

inscrição sobre a mesa para aqueles que desejam fa
zer uso da palavra.

Convido o primeiro orador inscrito, o Sr. Dionito
Macuxi, representante da Região Norte, indicado
pela Liderança do PT e que dispõe de até cinco minu
tos.

Lembro a V. Exas. que, quando faltar um minuto,
nós avisaremos o orador.

O SA. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO DA. ROSINHA - Sr. Presi
dente, há necessidade de ser distribuído neste plená
rio material que está impresso, mas, para que isso
ocorra, é preciso uma autorização de V. Exa. A ques
tão de ordem que faço é no sentido de que, em nome
de todas as comunidades que aqui se encontram e
das entidades aqui representadas, seja autorizada a
entrada desse material em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) 
Esta Presidência, a pedido do nobre Deputado Dr.
Rosinha, autoriza a distribuição desse material, solici
tando que seja feita com o maior silêncio possível, até
para não interferir na fala do Sr. Dionito Macuxi.

O SR. DIONITO MACUXI- Boa tarde a todos os
presentes e aos representantes dos povos indígenas
do Brasil. Sou Dionito Macuxi, da terra indígena Ra
posa Serra do Sol, do Estado de Roraima. Falarei



A SRA. SÔNIA BONE GUAJAJARA -

Assembléia dos Povos Indígenas
Documento Final

Definindo Nossos Direitos

Um ano após os acontecimentos de
abril de 2000, quando realizamos a nossa
Marcha e a Conferência dos Povos e Orga
nizações Indígenas, reunimo-nos novamen
te, 176 pessoas, de 77 povos indígenas, de
21 Estados do Brasil. Esse encontro teve
como objetivos realizar uma avaliação dos
avanços e dificuldades do movimento indí
gena neste último an,o e construir um con
senso em torno das nossas propostas para
um novo Estatuto dos Povos Indígenas.

Esta Assembléia dos Povos Indígenas
ocorre dentro do marco das nossas lutas
deste último ano, quando buscamos enca
minhar as reivindicações e propostas expos
tas no Documento Final da Conferência
Indígena de Coroa Vermelha, BA.

Muito conquistamos neste último ano,
muito falta para conquistar. Podemos desta
car, entre os avanços principais do movi
mento indígena recente as retomadas de
territórios ainda invadidos e a emergência
das lutas pelo reconhecimento étnico-cultu
ral e territorial por povos antes tidos como
extintos. Destacamos, ainda, os avanços
conquistados por organizações indígenas
locais e regionais, que, fortalecidas pela
presença cada vez maior de jovens lideran
ças, passaram a tomar iniciativas no sentido
da melhoria das condições de vida dos po
vos e comunidades indígenas e a formular
propostas para as políticas públicas - saúde
e educação, por exemplo - que dizem res
peito à vida das comunidades.

Podemos destacar, entre as principais
dificuldades que o nosso movimento enfren
ta até os dias de hoje, a do não atendimen
to, por parte do governo federal, das nossas
reivindicações e a da falta de busca, por
parte do Congresso Nacional, do diálogo
com os povos indígenas e nossas organiza
ções de base. Destacamos, ainda, a agres
são que sofremos em nossos territórios
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aqui em nome dos povos indígenas que ainda exis- nutos, completando os cinco minutos do primeiro ora-
tem no Brasil. 'dor,Dionito Macuxi.

Ao longo dos anos, os povos indígenas têm Concedo a palavra à Sra. Sônia Bone Guajara-
mostrado sua resistência. Graças a essa resistência, ra.
estou aqui para exigir das autoridades os nossos dire-
itos, que foram discutidos e aprovados na Constituinte
de 1988. Hoje, após treze anos de promulgação da
Constituição, exigimos que os nossos direitos indíge-
nas sejam aplicados. É fundamental que todas as ter-
ras estejam demarcadas, homologadas e registradas,
sendo imprescindível a retirada dos invasores e, ain-
da, que eles sejam punidos pelos crimes praticados
em decorrência dessa invasão. O Governo Federal
não deve medir esforços para tanto.

Diversos de nossos parentes morreram na defe
sa da terra. Que seja cumprida a lei! Que respeitem
os povos indígenas! lamentavelmente, vemos que
são expedidos atos que atentam contra os povos indí
genas. Destacamos a lei n° 9.985/2000, decretos
que criam parques nacionais em terras indígenas, in
centivos a instalações militares na terra indígena,
CPls que dão ensejo à redução da terra indígena e di
versos projetos de leis.

É inadmissível a instalação militar do 6° Pelotão
Especial de Fronteira dentro da Aldeia de Uiramutã e
em qualquer outra aldeia da terra indígena Raposa
Serra do Sol! Às vésperas do Dia do índio, tivemos a
notícia de mais um ato contra o nosso povo: a liminar
que paralisou as obras do quartel está suspensa. É
um presente para o Exército!

Queremos a homologação de Raposa Serra do
Sol em área contínua e o fim de todas as invasões de
terras indigenas no nosso Estado e no Brasil.

É importante reforçar que também temos direi
tos de pessoa, à justiça, à vida, à crença, ao nosso
domicílio, ou seja, à nossa terra. Lembrando disso
tudo, exigimos que se cumpram nossos direitos!

Também quero chamar a Sônia para fazer uma
leitura do nosso documento feito na Assembléia.
(Pausa. Manifestação do Plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) 
Vamos dar continuidade a esta sessão, destinada a
debater a questão indígena no País neste 19 de abril
de 2001.

Chamamos a Sra. Pina Tembé, segunda orado
ra inscrita, representando a Região Norte. (Pausa.)

Em comum acordo, vai haver uma substituição
no nome do próximo orador. A Sra. Sônia está com
plementando a fala do primeiro orador. Vamos permi
tir, então, que faça uso da palavra por um ou pois mi-



Abril de 2001 DIÁRIO DA CÀMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 20 16267

quando neles são instaladas bases milita
res, como é o caso da aldeia Uiramutã, na
área indígena Raposa/Serra do Sol. É inad
missível a instalação de bases militares em
terra indígena.

Essas dificuldades tornaram-se, para
nós, desafios centrais a serem enfrentados,
na perspectiva de sua superação. A realiza
ção dessa Assembléia é também um esfor
ço de nossas comunidades, povos e organi
zações na busca do enfrentamento desses
desafios.

É dentro desse contexto que busca
mos, nessa Assembléia, continuar o proces
so de construção coletiva da nossa proposta
de Estatuto dos Povos Indígenas, cujos pro
jetos de lei encontram-se em tramitação na
Câmara dos Deputados desde 1991.

Também desde este ano, comunida
des, povos e organizações indígenas de
todo o País vêm se reunindo, elaborando,
sistematizando propostas e, seguidas ve
zes, encaminhando-as à Câmara dos Depu
tados. Em 1992, realizamos, em Brasília,
uma grande mobilização, com 350 lideran
ças, de 101 povos e 55 organizações indí
genas, ao final da qual entregamos ao Con
gresso Nacional nossas principais propostas
com relação ao Estatuto. Desde então, con
tinuamos a debater e a aperfeiçoar nossas
propostas e a encaminhá-Ias ao debate par
lamentar. Não sentimos, no entanto, até
hoje, receptividade, por parte dos congres
sistas, às nossas propostas, nem respeito a
esse nosso imenso esforço coletivo.

O texto que ora entregamos ao Con
gresso Nacional é, mais uma vez, fruto des
sa nossa disposição e exemplo concreto da
nossa capacidade de participarmos com
qualidade, responsabilidade e dignidade,
das decisões políticas que dizem respeito
ao nosso futuro como povos indígenas nes
te País.

Aqui, estão sistematizadas e organiza
das, na forma de projeto de lei, as contribui
ções do conjunto dos povos indígenas do
Brasil ao Estatuto dos Povos Indígenas.
Nossas propostas guardam perfeita coerên
cia com a nossa Constituição Federal, que
buscamos regulamentar.

O Projeto de Lei elaborado pelo Go
verno Federal (Proposta Substitutiva· do

Deputado Luciano Pizzatto ao Projeto de Lei
n° 2.057/91), que ora se apresenta como re
ferência no debate na Câmara dos Deputa
dos, constitui-se para nós, povos indígenas,
numa grave ameaça aos nossos territórios,
às nossas culturas, à nossa integridade e ao
nosso futuro enquanto povos diferenciados.

Trata-se de um projeto de lei que siste
matiza todos os interesses do grande capi
tal, nacional e internacional, sobre as nos
sas terras, nossos rios, nossas florestas,
nossos conhecimentos milenares, sobre as
riquezas do solo e do subsolo dos nossos
territórios.

A nossa proposta, aqui apresentada,
pelo contrário, é a expressão da imensa di
versidade étnica em nosso País e da deter
minação de sermos sujeitos da nossa histó
ria, povos indígenas livres numa terra livre.

Por fim, exigimos dos Srs. Congressis
tas e da sociedade brasileira que essa pro
posta seja ouvida de acordo com os princí
pios democráticos que regem a Constituição
Federal e os direitos indígenas, pois nos
afirmamos com base em direitos históricos e
sociais que devem ser inalienáveis.

Brasília, 19 de abril de 2001. - 4° Aniversário
do assassinato de Galdino Jesus dos Santos, ín
dio Pataxó Hã-Hã-Hãe. Assembléia dos Povos Indí
genas.

Obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) 
Seguindo a lista, concedo a palavra ao segundo de
batedor, Sr. Luiz Titiah Pataxó Hã-Hã-Hãe, represen
tante do Nordeste, indicado pela Liderança do PI. O
senhor disporá de até cinco minutos.

O SR. LUIZ TITIAH PATAXÓ HÃ-HÃ-HAE 
Srs. Parentes, quero deixar aqui para a Casa, neste
momento muito especial, o dia 19 de abril, a última
palavra que a nossa parente leu aqui, o aniversário do
massacre que fizeram com o nosso parente Galdino.

Eu queria que a Casa aqui levasse em conside
ração os parentes de Galdino que estão aqui neste
momento, principalmente a mãe, a dor que ela está
sentindo por causa do massacre do nosso parente.
Nosso parente veio aqui nesta Capital que representa
a justiça do nosso País, e, no fim, a nossa Capital re
presentou um papel muito feio na questão da morte
do nosso parente.

Eu queria já que a Casa nos desse encaminha
mento no processo do nosso parente Galdino, porque
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a prisão daqueles bandidos que tiraram a vida do nos- zia de Parlamentares que querem destruir a nossa
so parente está sendo uma prisão que nós indígenas Nação, e peço a esses companheiros, de coração,
não concordamos o conforto que esses rapazes es- que, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus,respei-
tão tendo. tem nossos direitos, que analisem os massacres que

Acho que, pelo papel que eles fizeram com nos- até agora estão acontecendo com o nosso povo.
so parente, eles têm de ter prisão igual a um cidadão Hoje doeu, não só a nós que estávamos, lá, na
comum. Então, isso choca muito, nós estamos muito praça, a sociedade que estava lá participando e que
chocados. apóia nossa luta ficou chocada ao ver as lágrimas

E quero também, desde já, deixar na Casa, em . derramadas da mãe de nosso companheiro Galdino,
nome da Comissão que faço parte, depois da confe- sabendo que até agora não foi tomada providência
rência, a preocupação da questão do Estatuto, o pa- nenhuma.
pel que o Luciano Pizzatto fez, que se preocupou com Estão se amontoando os massacres do nosso
nosso povo indígena no Brasil inteiro, a divulgação povo. Vocês vão ver como foi o papel do Governo nas
que o companheiro fez, que foi mentira, que o compa- comemorações dos quinhentos anos. Foi um massa-
nheiro divulgou numa cartilha dizendo que tinha con- ! cre, companheiros, que dói até hoje na nossaorgani-
sultado todas as comunidades indígenas no Brasil. E zação. Cada companheiro que passou naquela cami-
isso não é verdade, porque na nossa região ele não nhada dos quinhentos anos, que foi desrespeitada, e
passou, ele não dormiu em casa de índio, ele nãovisi- fomos recebidos com o que, meus parentes? Vamos
tou comunidade nenhuma, ele simplesmente se ajun- passar para esta Casa: fomos recebidos com bom-
tou com alguns parentes. Mas eu tenho certeza que bas! Até hoje temos parente que está paralítico, em
aquela proposta não foi posta para esses parentes cima da cama, com a aquele atingimento que o Go-
nossos. Então, companheiro, isso foi um grande des- verno articulou emcima da gente.
respeito do Governo que colocou em cima dos nos- Companheiros, eu peço mais outra vez: vamos
sos povos indígenas. nos sentar, vamos discutir essa proposta do Estatuto.

Então, essa Comissão se sentou essa semana, E que a proposta seja aprovada, mas que se discuta
se preocupou, criou as suas propostas, as suas preocu- com os representantes que estão aqui, que represen-
pações que estão destruindo nosso povo, os massa- tam suas bases.
cres, os massacres que estão tendo com o nosso povo, Então,companheiros, me desculpem o que es-
não só a morte de Galdino, mas com os companheiros tou dizendo. Se ofendi algum Parlamentar, me descul-
que já tombaram pela luta que estão aí sem providência pem, mas vim aqui para dizer a realidade, mostrar
nenhuma. A Justiça, nas regiões, não está tomando para esta Casa o que está acontecendo com o nosso
providência com as mortes dos nossos parentes, está . povo. Pedimos providências e que a Casa leve em
acumulando. E desde já esses representantes que es- consideração principalmente essa caminhada que fi-
tão aqui nesta Casa pedimos pelo amor de Deus que zemos, companheiros, quando botamos o pé no
esta Casa respe~e nossos direitos e leve a sério, a partir chão, queimamos nossos pés na pista, passando
de já, as propo~tas que colocamos aqui. hora de almoçar, estamos aqui com os companheiros

Foram quinhentos anos de massacre de nosso com fome, ainda, mas estamos querendo aqui um
povo, e até hoje ainda está tendo massacre com nosso objetivo.
povo, principalmente com o desrespeito do estatuto. E peço desde já que a Casa respe~e o objetivo

Desde já vamos deixar para esta Casa que a or- que colocarmos aqui na mesa, que leve em conside-
ganização indígena está lutando para querer ter ou- ração e que nos ajude nessas cobranças que cada li-
tros quinhentos anos, mas outros quinhentos anos di- derança está colocando aqui e que nos respeite esse
ferentes, que respeitem os nossos direitos, que de- momento e que respeite também as propostas.
marquem as nossas terras e que não deixem espaço .Então, companheiros, é isso que quero colocar
para as mineradoras irem para dentro das terras da e peço, mais umavez, pelo amor de Deus que os Par-
gente destruir, não darem direito às madeireiras des- lamentares agora se preocupem com os nossos pon-
truírem nossa natureza. tos que estão amarrados aí e que essa Comissão

Companheiros, vocês têm de criar uma equipe e trouxe, foi criada uma Assembléia esta semana que
consultar as bases, para ver das bases o que nós todos os representantes botaram as suas preocupa-
passamos. ções e avaliaram os seus massacres.

Então, companheiros, nossa preocupação é Então, companheiros, muito obrigado, estas são
muito grande. Sei que aqui, nesta Casa, tem meia dú- as minhas palavras e vou deixar para outros compa-
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nheiros acabarem de concluir o nosso trabalho. (Pal- dor, Sr. Simão Xavante, indicado pela Liderança do
mas.) PT e que disporá de até cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) - O SR. SIMÃO XAVANTE - A primeira coisa, eu
Antes de dar continuidade e chamar o próximo deba- vou abraçar todo mundo parente, todo índio, não só ir-
tedor, a Presidência, em nome do Parlamento, quer mãos, que mora no Brasil. E agradeço também o parla-
dizer que está solidária com o sofrimento da mãe do mentar que convidou aqui no plenário, está organizado
índio Galdino e que tem convicção de que o Poder Ju- bem. Não é para fazer uma brincadeira, não. Então, eu
diciário vai agir dentro da lei, com todo o rigor possí- agradeço o parlamentar que convidou aqui no plená-
vel. rio, com autoridade que está aí no Congresso.

Acima de tudo, compreendo as lágrimas dessa Primeira coisa eu vou dizer, né, como nosso ir-
mãe e da Nação indígena. Nós, Parlamentares, em mão falou, Raoni, a mesma palavra eu vou dizer, pri-
momento algum nos afastamos da solidariedade ao meira coisa eu vou falar sobre Estatuto do índio. Este
sentimento de perda na trágica morte do índio Galdi- para nós é ruim. Por que o Governo quer massacrar
no. mais? Já basta, já basta, já mataram muitos bisavôs e

O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) - avôs, basta de matar o nosso povo brasileiro.
Convido para fazer uso da palavra o próximo debate- Ninguém Governo não está defendendo o nos-
dor inscrito, indicado pela Liderança do PCdoB, caci- so direito, não está respeitando. Ainda nós usa a nos-
que Raoni Mentuktire Caiapó. sa cultura, tradição. A maioria não sabe falar portu-

O SR. RAONI MENTUKTIRE CAIAPÓ - Boa guês, o velho, a criança, a mulher não sabe falar por-
tarde, meu parente, meu irmão, boa tarde. Eu venho tuguês. Como é o Governo está pensando quer
aqui, eu escutei a lei do nosso índio aqui em Brasília emancipar o índio? Ele está errado. Quem quer res-
muito mal, muito mal. Eu muito me preocupo com a peitar o nosso direito? Somos raiz do Brasil. Nós não
atuação do nosso índio em Brasflia. Então, Deputado vem de fora, não. Tem muita gente veio de fora. É dife-
tem que fazer coisa muito bom para nós. É isso que rente a nossa cara.
nós pensamos, não é? (Manifestações no plenário.) É Porque Governo devia, porque antigamente o
isso ar. (Palmas.) Coisa importante para o nosso filho, Brasil não era divido, não. Não tem divisão, não, é uma
nosso neto. Meu companheiro branco, nós vamos só terra. Aqui, não tem outro gente que mora no Brasil.
aqui tudo morar junto, aqui em Brasflia. Então, onde Este, o Brasil foi roubado! Foi roubado outro gente. Foi
você está querendo jogar nós? Nós, nosso índio, não roubado o Brasil nosso! Quem é dono do Brasil? Somos
é bicho. Você também não é bicho. Nós somos gente. nós. Somos raiz do Brasil. Por que o Governo não está
Então, você tem que pensar bem. Você tem que pen- respeitando isso, o nosso direito? Deveria pagar, cola-
sar direito. Você tem que pensar em nós, o índio. Anti- borar mais o dono da terra, porque nós não vivemos
gamente, tem muitos anos atrás, chegou o português com dinheiro, não. Nós vivemos trabalhando com a
aqui e matava muito índio. Morreu muitos na mão de mão, com a braçal, né, com o braço para sobreviver.
você. Agora, chega. Nós temos respeitado você. Nós Não é Governo que está dando, não. Devia dar
queremos trabalhar juntos. Nós queremos, como mais apoio. Tem que respeitar. Governo não tem ver-
você, trabalhar. É isso que nós queremos. Não é, meu gonha para dizer Governo dono do Brasil. Não é não.
parente? (Manifestações no plenário.) É isso ar. (Pa/- Está errado. Quem é dono do Brasil somos nós.
mas.) O Presidente do Plenário pode olhar cada um

Então, eu querer à tarde, 5h da tarde, eu vou aqui, cara do índio está presente, porque cada um
conversar com o Presidente na Câmara. Eu tenho que fala idioma, conversa em idioma. O nosso irmão caia-
abrir cabeça dele. Tenho que conversar mais com De- pó fez contato com branco, né, muitos anos, não. Fez
putado, que eles estão fazendo a coisa muito errado. contato 45 anos. Fez contato com o branco. Nós não
E eu não estou gostando, não. Eles estão querendo sabe viver malandragem do branco ainda. Basta, eu
pisar em cima de nós, né? Ah! Não! Eu queria colocar não quero que aqui. .. Nossa palavra tem que respei-
cabeça de Deputado, dos Governador, Presidente da tado pelo Governo brasileiro.
República. Qualquer dia, vou conversar com o Presi- Srs. Parlamentares, Sr. Presidente, colaborem
dente Fernando também. É essa que é a minha idéia, hoje, no nosso dia, dia 19 de abril. O senhor, Sr. Presi-
é esse que é meu trabalho. É isso, meus parentes. dente, tem dó com a gente. Colabora. Concretar esse

Muito obrigado para vocês. (Palmas.) estatuto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) - E outra coisa também, eu falo também sobre a

Em continuidade, vamos chamar o próximo debate- saúde nossa, que está ruim. Mas implantou o Gover-
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no da Saúde, que se chama hoje a Funasa, não está do do nosso povo, do povo indígena, que seja então
tratando bem, não. Este recurso já existe para a Fu- assim respeitado. Como a Constituição foi respeitada
nai, saúde do índio. Tem que repassar de novo para a e feita em 88, por que o Estatuto do índio não pode
FUNAI- Fundação Nacional do índio. ser? Ele também deve ser renovado e feito conforme

Então, é isso, Sr. Presidente, escuta o que estou a vontade do povo indígena.
dizendo. Colabora hoje diante do nosso dia, Dia do É esta a minha colocação e agradeço essa
índio. oportunidade. (Palmas e chocalhos.)

Srs. Parlamentares, Deputados e Senadores, O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) -
Sr. Presidente, porque somos humanos, não somos Em continuidade, vamos chamar o próximo orador
diferentes, não. O branco, inimigo nosso, ainda diz: inscrito, também indicado pela Liderança do PT e re-
"São os bichos". Não somos, não. Tem cabeça tam- presentante da região Leste, Jerry Kaxixó. (Pausa.)
bém o índio para pensar, para procurar o bem. Nós Ausente.
não queremos procurar a coisa ruim, não. É isso que Chamamos então o próximo orador da lista, Co-
eu estou falando. ordenador doCUNPIR - Conselho da União das Na-

Sr. Presidente, vamos adiante hoje, nosso dia, ções e Povos Indígenas de Rondônia, Sr. Antenor Ka-
colaborar, fortalecer mais, para segurar, porque o ín- ritiana.
dio, a maioria, não sabe viver a malandragem do O Sr. Antenor Karitiana está convidado a vir até
bra~co, não. Nós não sa~emos ainda, .porque_o bran- o microfone fazer uso da palavra e dispõe, da mesma
co tira do outro, Sr. Presidente, para ISSO. Nao pode forma de até cinco minutos.
ta~bém invadir mais ~ terra do índio.e~ ~odo o Br~sil. OSR. ·ANTENOR KARITIANA _ Em rimeiro
Na~ ~ode o Gov~rno J.oga~lo n~~sso Inimigo p~ra tirar lugar, quero dizer boa tarde para os parente~que se
ma eira ~ar~ ~anmpelro. es. em que parar ISSO. encontram neste plenário, nesta Casa, e, com muito

Entao, e ISSO, vam_os continuar, urg~nte, o nosso respeito, a todas as Lideranças que se encontram
estatuto, fazer renovaçao, fortalecer mais. aqui. Se soubesse falar todas as línguas indígenas de

É isso que queria falar, Sr. Presidente, só isso. cada povo eu ia falar, mas infelizmente cada povo tem
Muito obrigado. (Palmas e chocalhos.) sua cultura, sua língua.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) - Srs. parlamentares, nesta Casa é onde aconte-

Tem a palavra o próximo debatedor da questão indí- ce a criação da lei para os índios. O homem branco
gena, indicado pela Liderança do PT e representante cria a lei para os índios, e não o índio que cria a lei
da Região Norte, Pina Tembé. (Pausa.) Ausente. para ele. Por isso, senhores, quero aqui, neste mo-

Tem a palavra a representante da região Sul, mento, pedir respeito para nossa proposta que vai ser
Diná Xokleng, que disporá de cinco minutos. entregue aqui neste plenário, com muito respeito para

A SRA. DINÁ XOKLENG - Boa tarde meu os povos indígenas. Aqui se encontram representa-
povo, Srs. Parlamentares, com o coração doiorido, dos todos os povos indígenas do Brasil, e não somen-
como os parentes do índio Galdino, que estão se con- te alguns povos.
doendo com sua morte, como líder da minha aldeia, Na verdade, a terra é nossa, é dos povos indíge-
hoje vivo a mesma situação, porque no meu estado nas. Quem deveria colocar a lei para o branco, desde
aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Gal- que começou a entrar invasão aqui, são os povos in-
dino. Então, peço que todos respeitem este sentimen- dígenas, e não temos voz até hoje. (Palmas.) Para
to, assim como todos os senhores que nos ouvem. quem tem coração, para quem é ser humano, é muito

E peço também que os Srs. Governadores, Par- .doído ver vários povos indígen~s morrendo pela sua
lamentares deste País viessem com todo o respeito terra, pela sua luta, pelos seus filhos, pela sua cultura.
tomar uma providência de vida sobre esses aconteci- Entendemos, Srs. Deputados, que, sem terra,
mentos que acontecem com nosso povo, o povo indí- nenhum de nós, ser humano, podemos viver.
gena, que é um povo brasileiro, é um povo que vive O que existe na terra hoje, o que os povos indí-
neste País. Eu peço assim que os sénhores respeitem genas defendem a terra não é só para viver. É tudo o
esse nosso sentimento e o nosso pedido. que existe dentro da terra. O que existe? Água, lagos,

Também a respeito do Estatuto, que a Comissão caça, peixe, tudo, as frutas que nascem na terra que
tem feito durante esses cinco dias de luta, de debates, nós vivemos aqui. Até o Presidente come essa comi-
a gente também pede que as nossas propostas se- da. Então, eu acho que, acima de tudo, tem que res-
jam aceitas e seja feito como é o pedido nosso, pedi- peitar a terra indígena, onde é o único lugar em que
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existe ainda pouca riqueza da terra aqui do Brasil.
Dentro das áreas indígenas. E nós não queremos só
demarcação, não. Nós queremos demarcação e lim
po dentro das áreas indígenas. Não adianta a terra
demarcada cheia de invasão: garimpeiro, madeireiro,
os colonos dentro das áreas indígenas. (Palmas.)

Eu queria deixar meu abraço a todos os paren
tes que se encontram aqui. Estamos lutando, em cada
região, em cada aldeia, para defesa do nosso povo.
Eu queria que os parlamentares entendessem essa
luta dos povos indígenas. É muito carente. Aqui, nin
guém está ameaçando de guerra, não, apesar de in
vasão que existe dentro das terras indígenas.

Muito obrigado. Eu queria deixar o meu abraço a
todos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao Sr. Evilasio Xavante, membro da Confede
ração Nacional do Povo Xavante. Trata-se de indica
ção feita pela Liderança do PCdoB.

O SR. EVILASIO XAVANTE - Meu povo, meus
parentes, Srs.Deputados, Presidente da Mesa, é mu
ito emocionante o dia hoje para nós, povos indígenas,
relacionado com o assassinato do nosso índio Galdi
no, que deixou a saudade para todo o povo e um mar
co na nossa história indígena de mais um assassinato
no País.

Nós somos vítimas do extermínio. Numa média
de 8 milhões de índios, hoje estamos resumidos a
350 mil. Gostaríamos que alguns parentes não qui
sessem mudanças dentro do Estatuto, escrevendo
que estamos tramitando leis dentro da Câmara dos
Deputados. Isso não nos ajuda em nada. Isso, na rea
lidade, pode levar nosso povo para o extermínio, de
um modo lento e miserável. Por que? Existem interes
ses nos minérios, nas madeiras, na fauna, na flora,
nos nossos rios, nas nossas matas, toda forma e di
versidade de interesses.

Sei também que na Câmara dos Deputados os
representantes legais do País também têm preocupa
ção com o lado da história indígena e com o lado da
proteção das nossas matas e nossos territórios.

Estamos sendo violados por madeireiros, ga
rimpeiros, pesquisadores e aproveitadores das nos
sas caças, das nossas aves, dos nossos bichos que
temos em todo o nosso território. Há grandes trafican
tes de tudo isso que a gente está falando. É a minha
grande preocupação no momento e de todos nós que
se preocupam realmente com a vida dos povos indí
genas, com a vida das crianças, dos velhos, das se
nhoras e de um futuro que virá para a frente, após a
nossa passagem por esta terra, porque não somos
eternos certamente.

Gostaríamos de contar com os Srs. Deputados.
Que não votem a mudança, em hipótese alguma, no
Estatuto do índio. (Palmas.) Que votem, sim, o respei
to pela lei. (Palmas.) É de obrigação a lei deste País
ser respeitada, porque ela é violada dia a dia pelos
demagogos e pilantras da sociedade, exceto os ho
mens de bem. Estamos cheios de ladrão, criminosos
e assassinos soltos na sociedade, dando trabalho
para a Justiça. Por que não vamos nos preocupar com
isso? É bala perdida, matando o próprio povo da so
ciedade, o próprio branco; é bala perdida matando ín
dio; é caçador de madeiras, de ouro, da fauna. Chega
lá, atira. Mata o índio. O índio quer se defender, não
pode. Tem uma flechinha. Quando pega uma arma,
vai preso.

Tem o caso do Paulinho Paiacã, também, preso
lá dentro da aldeia, fugido como bandido, como algoz
da sociedade. Levantaram falso para ele, através de
uma mulher pilantra, que hoje em dia é envolvida com
maconheiros e traficante.

Tudo isso indigna as lideranças e qualquer caci
que que se preocupa com a sua comunidade, com o
seu povo. Gostaria que a Justiça também olhasse o
caso de Paulinho Paiacã, já que temos tantos mata
dores soltos aí no Brasil que nunca chegaram perto
da cadeia, nem vão chegar. É demais ainda a espolia
ção, o roubo que tem usando o nome do País, de al
guns que eu não chamo de parlamentar, mas, sim, de
demagogo e cara-de-pau.

Eu agradeço e espero que realmente esta Câ
mara, esta Casa e o Senado Federal nos ajudem não
votando o Estatuto do índio para mudança, e sim para
uma justiça, a melhora, o respeito e a dignidade do
nosso povo brasileiro.

Obrigado. (Palmas e chocalhos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) 
Em continuidade, vamos chamar o próximo debate
dor inscrito, representante da região Nordeste, Sr. Zé
de Santa Xukuru, indicação da Liderança do PT.

O SR. ZÉ DE SANTA XUKURU - Sr. Presidente
da Mesa, meus parentes indígenas de todo o País que
aqui se representam, meu boa-tarde e a nossa dignida
de. Que ela seja respe~ada para todo o sempre. Eu digo
isso porque desde 1988 foi elaborada uma Constituição
e foi homologada dentro desta Casa e no Congresso
Nacional, mas ela vem sendo desrespe~ada pelas di~

versas autoridades deste País, não cumprindo com as
suas obrigações que nela tem. Assim, vemos ser tira
das vidas de lideranças indígenas, porque cobram seus
direitos sobre a terra, para sobreviverem os seus paren
tes, seus filhos, seus netos. '
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A gente vê hoje como a gente está sofrendo
aqui - e todos esses parentes - com a dor dentro de
si, quando vimos um parente correndo no meio da
Capital, queimando-se, esvaindo-se em fogo ateado
por cidadãos que se dizem cidadãos, que se dizem vi
ver numa capital. A gente vive lá dentro do mato e a
gente não pensa isso nem para nosso povo, nem para
aqueles que não são índios também. A gente pensa
na dignidade de um povo e a gente não pensa em ma
tar. A gente pensa que deve ficar vivo tanto o ser hu
mano quanto qualquer ser vivo que se move em cima
dessa terra que Deus deu para todos nós.

Uma das coisas que a gente ama é a natureza.
E a gente vê hoje a natureza sendo desrespeitada por
leis que são feitas, hoje dominadas pelo Governo Fe
deral, desrespeitando a Constituição, elegendo suas
leis. Há aí o Decreto n° 1.775, um decreto que a gente
chama de genocídio para todos os povos indígenas,
Srs. Parlamentares, os quais também deram voto
nesse sentido.

Hoje, nós, povos indígenas de 21 Estados deste
País, aqui representados por 216 lideranças, com 78
línguas diferentes, pedimos aos parlamentares, a
partir hoje, um voto em favor das questões indígenas.
O Governo Federal não vem dando a atenção neces
sária, embora esteja dito na Constituição Federal, nos
arts. 231 e 232, que os índios têm os seus direitos tra
dicionais e culturais para viverem livres nas suas ter
ras, Srs. Parlamentares.

Mas hoje vemos muitas crianças, jovens, adul
tos e velhos indígenas morrendo de fome, porque al
guns senhores latifundiários o,cupam milhões de hec
tares de terras de onde os expulsam e matam. Vemos
também leis sendo votadas que dão direito aos garim
peiros de exercer seu ofício nas áreas indígenas,
onde os índios protegem as matas, os rios, os lagos e
as pedras para sobreviverem. Estas leis desrespei-

,tam, Srs. Parlamentares, as vidas procriadas por
cada um de nós.

Não vivemos somente num palmo de terra, mas
vivemos dessa terra, como vivemos também da caça
e da pesca, das batatas e das frutas que são produzi
das nas matas.

Nas últimas eleições, V. Exas. receberam os votos
de cada um dos que aqui se encontram. Solicitamos a
V. Exas., então, que retornem esses votos ao povo indí
gena, que acreditou concedeu o poder de votar leis que
nos irão proteger. Pedimos a V. Exas. que vejam nossa
situação. Estamos estudando a Lei Constitucional des
de 1988 e estamos compreendendo o que ela significa:
está detalhada e legislada por decretos.

Era o que tinha a dizer mais uma vez a V. Exas. e
aos parentes. (Palmas e chocalhos.)

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Dando con
tinuidade, vamos chamar o próximo debatedor, o
membro da comunidade Xavante do Estado do Mato
Grosso Sr. Neguinho Truká, que dispõe de até cinco
minutos.

O SR. NEGUINHO TRUKÁ - Boa tarde, paren
tes. Boa tarde, Sr. Presidente. Gostaria de lembrar
que há um ano, no dia 19 de abril, este País parou
para olhar a Polícia e o Governo de FHC, junto com o
Sr. Antonio Carlos Magalhães, jogarem bombas so
bre nós indígenas em Porto Seguro. Naquele dia foi
feriado nacional. Hoje é o Dia do índio, e vemos que

, tudo está normal.
Passado aquele massacre de Porto Seguro,

nossas comunidades, vendo o respeito que Parla
mentares, Presidente, Senadores têm por nós, pelos
verdadeiros donos deste País, sentiram necessidade
de se fortalecerem em suas bases. Fizemos um en
contro em Xukuru, da pós-conferência. Lá, começa
mos a discutir o Estatuto das Sociedades Indígenas,
dos nossos povos.

Esse tal de Luciano Pizzatto, gostaria de saber
por qual das aldeias ele já passou, quantos povos ele
conhece para fazer leis do tipo das que vem propon
do, com genocídio e extermínio do resto das nossas
comunidades.

Viemos aqui trazer a preocupação dos nossos
povos, dos quatro cantos do Brasil, a respeito do
Estatuto do índio, que deve ser discutido com os indí
genas. Somos nós que temos de propor, porque so
mos nós que sabemos o que é bom para as nossas
comunidades ou não. Não dá para Luciano Pizzatto
chegar aqui, tirar uma proposta da cabeça e querer
enfiar-nos goela abaixo, porque, como os companhei
ros já disseram, há 500 anos nós temos sido massa
crados nestePaís, há 500 anos vem sendo roubado o
que é nosso, há 500 anos temos sido perseguidos, há
500 anos lideranças vêm tombando na luta, e sim
plesmente tudo isso fica impune, porque este País ca
rece de justiça.

Quando é para se justificar um crime cometido
contra umacomunidade indígena, parece que as leis
somem; mas, quando os índios cometem algum tipo
de ato, aí aparecem leis de todos os cantos para pre
judicar as comunidades.

Estamos aqui para trazer a nossa preocupação
e o nosso repúdio. Esta Casa, esta Presidência que
aqui está, as Presidências do Senado Federal e da'
República têm que nos respeitar, porque este País
não foi comprado para nós, não; ele é nosso. Simples-
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mente chegaram aqui e invadiram nossa terra. Está Tem de respeitar aquilo que aprovamos, tem
na hora de os Parlamentares começarem a respeitar que estar ouvindo a comunidade, ouvindo as organi-
os direitos das comunidades indígenas. Está na hora zações, como essa assembléia que acontece agora.
de verem que nós somos gente, não somos animais, Eu acho que ela tem grande peso. Como vocês vêem,
temos cabeça para pensar, como vocês também têm. Srs. Deputados, aqui tem mais de cem povos indíge-
Nós simplesmente queremos um dia melhor para os nas. Acho que nós temos que ser respeitados. Muitas
nossos filhos, não queremos que eles passem pelo vezes nós somos discriminados. Às vezes somos
que já passamos, pelo que já sofremos na mão de la- chamados de incapazes, acham que a gente não tem
tifundiário, de posseiro, de garimpeiro. Isso nós não capacidade de elaborar uma reivindicação autêntica.
queremos para os nossos filhos. (Palmas e choca- Mas hoje o que vai ser entregue aos parlamentares, a
lhos.) proposta sobre o Estatuto dos Povos Indígenas, é au-

Nós queremos nossos filhos com uma vida dig- têntica, porque fom?s nós que discutimos. Os Depu-
na. Nós queremos uma saúde que realmente atenda tad~s devem respeitar e aprovar. ~ss~ estatuto, que
às demandas da comunidade indígena. Nós quere- esta deacordo com o que nós reivindicamos.
mos uma escola diferenciada, que atenda às necessi- Deixo minha palavra aqui e agradeço muito por
dades das nossas comunidades; mais que isso, que essa oportunidade. (Palmas e chocalhos.)
saia do papel, e não que simplesmente se faça uma O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) -
lei aqui e a engavetem.· Em continuidade, vamos chamar o próximo debate-

Em 1991 há dez anos as comunidades de todo dor, representante da região Centro-Oeste, Paulo
o País fizeram 'um estatuto de acordo com as discus- Rikbatsa, que também dispõe de até cinco minutos.
sões de base e os interesses de cada comunidade. O SR. PAULO RIKBATSA - Primeiramente, a
Isso está engavetado até hoje. Simplesmente vem-se gente quer agradecer pela presença dos povos indíge-
propondo emenda. Nós não queremos que se mexa nas dos quatro cantos do País chamado Brasil, onde
no que já está garantido, e, sim, nós queremos asse- estamos discutindo assunto sobre o interesse de nos-
gurar mais direitos para os nossos filhos. sos p~óprios povos, garantindo o futuro dos nossos fi-

Só isso. Obrigado. (Palmas e chocalhos.) lhos. E um momento histórico para toda a Nação brasi-
O SR. PRESIDENTE (De utado Enio Bacci _ leira, especial~ente para nós, povos indíg~nas ..

p._ ) Quero dizer neste momento que aqUi nesta Casa
Com a palavra o representante da reglao Sul, Leonar- d d' ut' I' t d' it
d G . d' - d' . t evemos ISC Ir a el que garan e os nossos Ire os.

o uaram, que Ispoe e CinCO mlnu os. Pedirei aos parlamentares na conclusão e na defesa
O SR. LEONARDO GUARANI - Boa tarde. Eu dos direitos dos povos indígenas que pensem antes.

agradeço desde já aos parlamentares que se dedica- Sabemos que muitas das interpretações do próprio Go-
ram a realizar este momento tão importante. vemo são para destruir os povos indígenas.

O que nós reivindicamos eu acho que para a so- O nosso País está dividido, estão localizados to-
ciedade fica bem claro, porque a maioria da socieda- dos os lugares onde existe mineração, que é o inte-
de reconhece o verdadeiro dono deste continente, resse dos governantes. O que se diz é que é em nome
não só do Brasil, mas do continente. do progresso, quando para os povos indígenas é des-

Está na hora de reconhecer o direito dos povos in- truição. (Palmas e chocalhos.)
dígenas aqui no Brasil. Desde 1500 o povo vem sofren· Para nós, povos indígenas, Deus criou essa na-
do todo tipo de violência. Será que essa civilização, cha· tu reza não para ser destruída, mas para ser aprecia-
mada civilização, que falam que o mais civilizado é o da. E isso leva junto a cor da nossa bandeira brasilei-
povo branco, e nós, indígenas, somos vistos como atra· ra. Queremos futuramente - quem sabe um dia -, na
sados... Por que, então, esta grande civilização não re· história do nosso País, hastear a bandeira dos povos
conhece os direitos dos povos indígenas? É isso que os indígenas, criada e pensada por todas as nações in-
mais velhos ficam debatendo todo o tempo. É muito do- dígenas brasileiras. (Palmas e chocalhos.)
lorido viver numa terra que era nossa e que hoje não Pedirei por solidariedade aos parentes e familia-
possuímos. Possuímos pequenas terras. Às vezes es- res do nosso parente Galdino, que morreu em defesa
sas terras são improdutivas, não tem água, não tem de nossas terras. Por eles estamos aqui presentes.
mata. Muitas vezes o povo fica passando todo tipo de vi- Temos certeza de que irão nascer novos representan-
olência, sofrimento. Está na hora de o Brasil reconhecer tes guerreiros, novos representantes políticos. A nos-
o direito dos povos. indígenas. Reconhecer é respeitar sa arma hoje é a política, a política em que nós deve-
os costumes, as tradições. mos saber interpretar a intenção do Governo. Antiga-



DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

ESTATUTO DA FEDERAÇÃO DOS POVOS
INDíGENAS DO PARÁ

CAPíTULO I
Da Constituição e Finalidade

SEÇÃO I
Da Constituição

Art. 10 A Federação dos Povos Indígenas do Pará,
fundada em 28-5-2000 provisoriamente, na escola
Casa da Benção de Deus é uma sociedade civil sem
fins lucrativos, de duração indeterminada no Estado do
Pará, e será regida pelo presente Estatuto.

Por que querem acabar com a tutela do índio?
Por quê? Eles querem acabar com a tutela para entra
rem na floresta do jeito que quiserem e acabarem
com ela. (Palmas e chocalhos.)

Quem está protegendo a floresta, os rios, as
montanhas, as praias? Quem está protegendo tudo
isso somos nós, os índios. Se nós índios não estivés
semos no Amazonas, o Governo já teria acabado
com aquela terra.

Quero agora lembrar aqui um ex-Presidente,
João Figueiredo, que respeitou os indígenas, e fico
muito agradecido a ele. Agora, com a troca dos Go
vernos, não se respeita o índio.

Por isso o Deputado Luciano Pizzatto quer der
rubar a tutela: para acabar com a floresta de nossos
amazonenses. Srs. Deputados que estão presentes,
preciso do seu apoio, preciso que ajudem os índios.
Quero que me ajudem e ajudem o índio do Brasil.
(Palmas e chocalhos.)

Sr. Presidente, vou encerrar estas palavras que
estou trazendo pelo meu povo para os Parlamenta
res, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Se
nadores. Estou aqui de novo. Vou brigar de novo. Eu
vou lutar até o fim! Eu vou morrer pelo direito de todos
os índios brasileiros! (Palmas e chocalhos.)

Vou entregar um documento para V. Exa. (Pal
mas e chocalhos.) Esse documento não é uma pro
posta de Estatuto do índio. É outro documento, da Fe
deração dos Povos Indígenas do Pará para defender
a Amazônia, para o Governo não mais a vender para
o exterior.

Só isso que eu quero. Obrigado. (Palmas e cho
calhos.)
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mente nós brigávamos com arco e flecha. Hoje, a Ninguém. Pois é. Então, é isso que eu quero. (Palmas
arma mais perigosa é a caneta, o diálogo. (Palmas e e chocalhos.) Eu quero não acabar com a tutela do ín-
chocalhos.) Sabemos que não é com violência que dia.
vamos definir o futuro que nós queremos. Todos os
Estados brasileiros hoje continuam com problemas
em terras indígenas. Todos os Estados brasileiros em
que existem índios estão na mira das grandes minera
doras internacionais. Precisamos neste momento es
tar concretizando a nossa política, acompanhar para
lelamente o movimento do Governo. Enquanto dormi
mos em nossas aldeias, eles trabalham para nos der
rubar.

Este é o momento que devemos estar atentos e
nos aliarmos com aqueles Parlamentares que quei
ram nos ajudar para levantar e garantir nossos direi
tos, o futuro da nossa nação e da Nação brasileira,
porque quem está defendendo o Brasil realmente são
os povos indígenas.

Muito obrigado. (Palmas e chocalhos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) 
Concedo a palavra ao Sr. Okyaboró Kayapó. (Pausa.)

Informamos aos Srs. Parlamentares que a lista
de inscrição está disponível para os Srs. Deputados
que queiram fazer uso da palavra logo mais.

O SR. OKYABORÓ KAYAPÓ - Primeiro, eu
agradeço a Deus. Segundo, vou apresentar meu
povo, índios brasileiros. Meu nome é Cacique Okya
boró, Cacique-Geral da Nação Kayapó. Eu venho
aqui para ouvir os meus parentes e os parlamentares.
Onde estão os deputados, para conversarmos? Aqui
há poucos Deputados.

Hoje eu venho aqui de novo para brigar pelo
nosso direito indígena no Brasil. Eu sou cacique da al
deia Kayapó, mas eu ajudo, eu brigo pelos direitos de
todos os indígenas do Brasil. (Palmas e chocalhos.)

Hoje nós lembramos muitas coisas. Hoje é dia
19 de abril; dizem que é o Dia do índio. É dia de inva-
sores! É por isso que nós estamos aqui, preocupados
com nossos direitos e nosso estatuto. Meu parente
Claudino morreu na mão de políticos, na mão do Go-
verno Federal, e até agora não tivemos resposta.

O Governo está acabando conosco. Aqui não te
mos direitos. O Brasil não tem juízo. Poderia respeitar
a nossa tradição, o nosso direito.

Eu quero dizer, meus parentes, todos os meus
parentes índios, que vocês estão aqui para se mani
festarem a respeito do projeto de Estatuto do índio do
Deputado Luciano Pizzatto. Algum de vocês gosta
dele? Quem é contra a proposta do Deputado lucia
no Pizzatto? Quem é contra levante a mão. Quem é a
favor da proposta do Deputado Luciano Pizzatto?
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SEÇÃO 11
Da Finalidade

Art. 2° A Federação dos Povos Indígenas do Pará,
tem por finalidade geral colaborar na assistência e for
mação dos índios, por meio da aproximação entre a co
munidade, pais, saúde e educação, promovendo a inte
gração: Poder Público - comunidade - escola - família.

Art. 3° Constituem finalidade específica da Fe
deração, a conjunção de esforços, a articulação de ob
jetos e harmonia de procedimentos, o que a caracteriza
principalmente por:

a) integrar junta à Federação como ins
trumento de transformação de ação, promo
vendo o bem-estar da comunidade indígena
do ponto de vista educativo, cultural e social;

b) promover a aproximação e a coope
ração dos membros da comunidade pelas ati
vidades executadas;

c) contribuir para a solução de proble
mas inerentes à vida indfgena, preservando
uma convivência harmônica entre os povos
indígenas e a Funai;

d) cooperar na conservação dos equipa
mentos e prédios da Federação;

e) administrar, de acordo com as normas
legais que regem a atuação da Federação, os
recursos provenientes de subvenções, convê
nios, doações e arrecadações da entidade.

f) Incentivar a criação de novas esco
las ministrando a língua portuguesa e os di
aletos, integrando o aspecto da vida cidadã,
hospitais, centro de formação profissional,
área de lazer, cursos superior, conservação
da cultura indígena, esporte, religião, incen
tivo na aplicação de projetos buscando o lu
cro implantado do mesmo para que não se
perca o seu valor numa aplicação mal inter
pretada, sendo acompanhado toda e qual
quer aplicação pelo Conselho Fiscal.

CAPíTULO 11
Da Organização Administrativa

SEÇÃO I
Da Composição

Art. 4° A Federação compõe-se de:

I - Assembléia Geral;

11 - Conselho Deliberativo;

11I - Diretoria;

IV - Conselho Fiscal.

SEÇÃO 11
Da Assembléia Geral

Art. 5° A Assembléia Geral é constituída pela tota
lidade dos associados e é soberana em suas delibera
ções, respeitadas as disposições deste Estatuto.

Parágrafo único. A Assembléia Geral será convo
cada e presidida pelo Diretor da Federação.

Art. 6° Cabe à Assembléia Geral:

I - fundar a Federação dos Povos Indígenas do
Pará;

11 - eleger e dar posse à Diretoria, ao Conselho
Deliberativo e ao Conselho Fiscal;

111 - discutir e aprovar o Estatuto da entidade.

§ 1° Far-se-á convocação por comunicação escri
ta, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas, por sessões ordinárias e de 24 (vinte e quatro)
horas para as sessões extraordinárias.

§ 2° As decisões tomadas pela Assembléia Geral
só terão validade se aprovadas pela maioria absoluta
(primeira convocação) e peJa maioria simples (segunda
convocação) de seus membros, decorridos 30 (trinta)
minutos da primeira convocação. .

Art. 7" A Assembléia Geral será Ordinária ou
Extraordinária.

§ 1° A Assembléia Geral Ordinária será convoca
da e presidida pelo Presidente da Federação, com o mí
nimo de 5 (cinco) dias de antecedência.

§ 2° A Assembléia Geral Ordinária ocorrerá ditas
vezes por ano, sendo uma no 1°semestre e outra no se
gundo semestre, em primeira convocação, com a pre
sença de metade mais um dos associados, ou em se
gunda convocação, 30 (trinta) minutos depois, com
qualquer número.

§ 3° As deliberações das Assembléias Gerais se
rão aprovadas por metade mais um dos sócios presen
tes.

§ 4° Compete à Assembléia Geral Ordinária deli
berar acerca dos seguintes assuntos:

a) discutir e aprovar a Programação Anual, o Rela
tório Anual o Plano de Aplicação de Recursos e a Pres
tação de Contas do exercício findo, acompanhados do
parecer do Conselho Fiscal:

b) deliberar sobre eleições, eleger Diretoria, Con
selho Fiscal e Conselho Deliberativo, podendo também
preencher cargos vagos ou criar novos, se o Estatuto
assim o permitir.

Art. 8° A Assembléia Geral Extraordinária será
convocada pelo Presidente da Federação, por 213 dos
membros do Conselho Deliberativo ou Rscal e ou por
1/3 dos associados.



SEÇÃO IV
Da Diretoria

Art. 11. A Diretoria é o órgão executivo e coorde
nador da Federação dos Povos Indígenas do Pará.

Parágrafo único. A Diretoria será em Assembléia
Geral Ordinária para um mandato de 5 (cinco) anos,
mediante chapas registradas com antecedência míni
ma de dez dias, podendo ser reconhecida urna vez por
igual período.

Art. 12. A Diretoria terá a seguinte composição:
I - Presidente;
11- Vice-Presidente;
11I- Secretário;
IV - Tesoureiro.
Art. 13. O exercício dos Cargos de Direção serão

remunerados.
Art. 14. Em caso de vacância de qualquer cargo

para o qual não haja subtítulo legal, caberá à Assem
bléia Geral Extraordinária eleger um substituto.

Art. 15. A Diretoria no todo ou em partes, poderá
ser destinada por decisão da Assembléia Geral, quando
constatado desvirtuamento de suas funções.

Art. 16. Compete à Diretoria:
11 - elaborar e executar a programação Anual e o

plano de aplicação de recursos;
11- deliberar sobre aplicação e movimentação dos

recursos da Federação;
111- encaminhar aos Conselhos Fiscal e Delibera

tivo o balanço e o relatório, antes de submetê-los a
apreciação da Assembléia Geral;

IV - exercer as demais atribuições decorrentes de
outros dispositivos deste Estatuto e as que lhe venham
a ser legalmente conferidas;

V - decidir os casos omissos;
VI - cumprir e fazer cumprir as deliberações das

Assembléias Gerais.
Art. 17. Compete ao Presidente:
I - convocar e presidir as assembléias gerais ordi

nárias e extraordinárias e as reuniões da diretoria;
11 - representar a entidade em juízo e fora dele;
111 - administrar, juntamente com o Tesoureiro e

em Consonância com o Estatuto, os recursos financei
ros da entidade;

IV -ler e tomar as providências cabíveis quanto à
correspondências recebidas e expedidas;
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§ 1° A Assembléia Geral Extraordinária é presidi- VII - reunir-se ordinariamente 1 (uma) vez por bi-
da pelo Presidente da Federação ou por seu substituto mestre.
legal, sempre que se fizer necessário. Parágrafo único. As decisões emanadas do Con-

§ 2° As decisões tomadas pela Assembléia só te- selho Deliberativo só terão validade se aprovadas por
rão validade se aprovadas pela maioria absoluta (pri- maioria absoluta.
meira convocação) ou pela maioria simples (segunda
convocação) de seus membros, decorridos 30 (trinta)
minutos da primeira convocação.

§ 3° Compete à Assembléia Geral Extraordinária:

a) deliberar sobre assuntos não previstos neste
Estatuto; .

b) alterar o nome da Federação, em decorrência
da alteração do nome da Fundação;

c) transformar as finalidades e ou serviços ofereci
dos pela Federação;

d) alterar o Estatuto;

e) desmuir a Diretoria, quando for o caso.

SEÇÃO 111
Do Conselho Deliberativo

Art. 9° O Conselho Deliberativo é constituído dos
seguintes membros:

I - Presidente;

11- Secretário;
111 - Conselheiros.
§ 1° A Presidência é exercida pelo Presidente da

Federação.
§ 2° O cargo de secretário deverá ser ocupado por

um dos fundadores da Federação ou por um dos mem
bros da comunidade local.

§ 3° Os conselheiros totalizam-se em número de 7
(sete) membros, sendo um presidente exercido pelo Di
retor da Federação, um secretário, cargo que deverá ser
ocupado por um dos fundadores da Federação ou por
um dos membros da comunidade local e conselheiros
em número de 5 (cinco), sendo 3 (três) índios adultos e
2 (dois) jovens índios.

Art. 10. Cabe ao Conselho Deliberativo:
I - apreciar o Plano de Ação da Diretoria para o

respectivo exercício;
11 - aprovar o Plano de Aplicação de Recursos;
11I - revisar os balancetes de receitas e despesas,

apresentados nas reuniões pela Diretoria, emitindo pa
recer por escrito com assinatura de 1 (um) conselheiro
que seja membro;

IV - promover sindicância para apurar ocorrência
de irregularidade no âmbito de sua competência;

V - determinar a perda de mandato dos membros
da Diretoria por violação do Estatuto;

VI - emitir parecer conclusivo sobre matérias le
vadas à apreciação da Federação;



Abril de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexla-Ji:ira 20 16277

v- exercer as demais atribuições previstas neste
Estatuto ou que venham a ser exercida pela Diretoria;

VI - promover o entrosamento entre os membros
da Diretoria, afim de que as funções sejam desempe
nhadas satisfatoriamente;

VII- administrar a Federação e divulgar suas fina
lidades;

VIII - apresentar relatórios anuais dos trabalhos
realizados.

Art. 18. Compete ao Vice-Presidente:

I - auxiliar o Presidente nas funções permanentes
ao cargo;

11 - assumir as funções do Presidente quando
este estiver impedido de exercê-Ias.

Art. 19. Compete ao Secretário:

1- elaborar a correspondência e a documentação:
atas, cartas, ofícios, comunicados, convocações etc;

11 - ler as atas em reuniões e assembléias;

111 - assinar, juntamente com o Presidente, a cor
respondência expedida;

IV - manter organizada e arquivada a documenta
ção expedida e recebida;

V- conservar o livro de atas em dias e sem ra
suras;

VI - elaborar, juntamente com os demais mem
bros da Diretoria, o relatório anual.

Art. 20. Compete ao Tesoureiro:

I - assumir a responsabilidade de movimentação
financeira (entrada e saída de valores);

" - assinar, juntamente com o Presidente, os che
ques, recibos e balancetes;

111- prestar contas, no mínimo a cada três meses,
à Diretoria e ao Conselho Fiscal e, anualmente em
Assembléia Geral, e aos associados;

IV - manter os livros contábeis (caixa e tombo) em
dias e sem rasuras.

Art. 21. O Conselho Fiscal é o órgão de controle e
fiscalização da Federação dos povos Indígenas do
Pará, será constituído por 3 (três) membros efetivos e 3
(três) suplentes..

§ 1° O Conselho Fiscal deverá ser eleito na pri
meira Assembléia Geral Ordinária, após a eleição da
Diretoria.

§ 2° O Conselho Fiscal será presidido por um des
ses membros, escolhidos por seus Pares na primeira
reunião.

Art. 22. Compete ao Conselho Fiscal:
I - Fiscalizar as ações e a movimentação financei

ra da Federação: entradas, saídas e aplicação de recur-

sos, emitindo pareceres para posterior apreciação da
Assembléia Geral;

11 :- examinar e aprovar a programação anual, o re
latório e a prestação de contas, sugerindo alterações,
se necessário, e emitir parecer;

111 - solicitar à Diretoria, sempre que se fizer ne
cessário, esclarecimentos e documentos comprobatóri
os de receitas e despesas;

IV - apontar à Assembléia Geral as irregularida
des, sugerindo as medidas que julgar úteis a Federação;

V - convocar a Assembléia Geral Ordinária, se o
Presidente da Federação retardar por mais de um mês
a sua convocação, e convocar a Assembléia Geral
Extraordinária sempre que ocorrer motivos graves e ur
gentes.

Art. 23. O mandato do Conselho Fiscal terá du
ração de 5 (cinco) anos, permitida a reeleição por vá
rias vezes.

CAPíTULO 111
Dos Sócios - Direitos e Deveres

SEÇÃO I
Dos Sócios

Art. 24. O quadro social da Federação é constituí-
da por um número ilimitado de sócios e compostos de:

I - sócios efetivos;

11 - sócios colaboradores;

São considerados sócios efetivos:

a) Presidente e seu procurador legal;
b) Vice-Presidente;

c) Secretários;

d) Tesoureiro;

e) Administrador;

1) Assessoria de empresa;

g) Assistência Social.

h) Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal;
São considerados sócios colaboradores:

a) Membros da comunidade indígena;

b) Membros da comunidade local que desejem
prestar serviços à Federação.

SEÇÃO 11
Dos Direitos e Deveres

Art. 25. Constituem Deveres dos sócios:
1-apresentar sugestões e oferecer colaboração

aos dirigentes da Federação;
II - participar das atividades associativas;
111 - votar e ser votado;
IV - solicitar em Assembléia Geral esclareci

mentos a respeito da utilização dos recursos financei-
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ros da Federação e dos atos da Diretoria e do Conse
lho Fiscal;

V - apresentar pessoas da comunidade indíge
na para ampliação do quadro de sócios; .

VI - lançar e apresentar candidatos aos cargos
políticos da Federação.

Art. 26. Constituem deveres dos sócios:

1- conhecer o Estatuto da Federação;

II - participar das reuniões e assembléia para as
quais forem convocados;

111 - cooperar, de acordo com as suas possibili
dades, para a constituição do fundo financeiro da Fe
deração;

IV - colaborar na realização das atividades da
Federação.

CAPíTULO IV

SEÇÃO I
Das Reuniões

Art. 27. Haverá reuniões administrativas, convo
cadas pelo Presidente, no mínimo 1 (uma) vez ao
mês, com a presença da Diretoria e ou dos Conselhos
Fiscais e Deliberativo da Federação.

CAPíTULO V

SEÇÃO I
Das Eleições da Diretoria e dos Conselhos

Art. 28. As eleições para os cargos da Diretoria
dos Conselhos Fiscal e Deliberativo dar-se-ão no pri
meiro bimestre em Assembléia Geral, por aclamação
ou voto secreto, e a posse deverá ocorrer nos 30 (trin
ta) dias subseqüentes.

Art. 29. Na apuração dos votos, deverão partici
par preferencialmente, a comunidade indígena que
não sejam candidatos.

Art. 30. Os membros eleitos terão mandato pelo
período de 5 (cinco) anos, permitida a reeleição por
várias vezes.

Art. 31. Antes de findar o mandato, reali
zar-se-ão as eleições em prazo hábil para garantir a
nova composição da Federação, respeitando-se o
prazo da administração anterior.

Art. 32. A posse dar-se-á na data subseqüente
ao vencimento do mandato da gestão anterior.

Parágrafo único. A posse do Presidente da Fe
deração e demais membros da Diretoria deverá ser la
vrada em ata, em livro próprio da respectiva Federação.

CAPíTULO VI
Dos Recursos e suas Aplicações

SEÇÃO I
Dos recursos

Art. 33. Os meios e recursos para atender os
objetivos da Federação serão obtidos mediante:

a) contribuição voluntária dos sócios;

b) convênios;

c) subvenções diversas;

d) doações;

e) promoções;

f) outras fontes.
Art. 34. Os recursos financeiros da Federação

serão depositados em conta mantida no Banco do
Brasil deste município, onde efetuará a movimenta
ção por meio de cheques nominais assinados pelo
Presidente ou seu procurador legal e pelo Tesoureiro.

Art. 35. Os recursos financeiros serão gastos de
acordo com o plano de aplicação previamente elabo
rado e aprovado pelo Conselho Deliberativo.

Art. 36. Caberá ao Conselho Fiscal acompa
nhar, supervisionar e fiscalizar a aplicação dos recur
sos da Federação.

CAPíTULO VII
Da Intervenção e Dissolução

SEÇÃO I
Da Intervenção

Art. 37. Pela indevida aplicação de renda, res
ponderão, solidariamente, os membros da Diretoria
que houverem autorizado a despesa ou efetuado o
pagamento.

Art. 38. Quando as atividades da Federação
contrariarem as finalidades neste Estatuto ou ferirem
a legislação vigente poderá haver intervenção, medi
ante solicitação do Conselho Deliberativo às autorida
des competentes.

Art. 39. A Federação dos Povos Indígenas do
Pará, somente poderá ser disolvida:

a) por decisão de 213 (dois terços) dos seus as
sociados, manifestada Assembléia Geral Extraordi
nária, especificamente convocada para tal fim;

b) em decorrência da extinção da Federação;

c) em decorrência de ato legal emanado do po
der competente.

Parágrafo únioo. Em caso de dissolução da Federa
ção, o destino de seu patrimônio, respeitados os compro
missos existentes, será deliberado por Assembléia Geral
ou será recolhido pelo órgão competente, que lhe dará
adequada destinação no prazo de 6O(sessenta dias).
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CAPíTULO VIII

SEÇÃO I
Das Disposições Gerais

Art. 40. Os sócios não respondem pelas obriga
ções da Federação.

Art. 41. São sócios fundadores da Federação
pessoas que participaram da reunião de fundação
cujos nomes constam na respectiva ata.

Art. 42. A Federação não distribuirá lucros sob
nenhuma forma ou pretexto aos dirigentes ou asso
ciados e empregará os recursos de acordo com a de
cisão da Diretoria.

Art. 43. A Federação constituirá um fundo de re
serva para situações emergências, cujo percentual
deverá ser decidido pela Diretoria em assembléia.

Art. 45. O presente Estatuto só poderá ser refor
mulado por ato da Assembléia Geral Extraordinária.

Art. 46. Este Estatuto será registrado no Cartó
rio de Registro Civil de Pessoas Jurídica da Comarca
de Redenção-Pará.

Redenção, 28 de maio de 2000. - Âkjabôrô
Kaiapó, Presidente - Miraldo Jr. Vilela Marques,
Advogado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) 
Vottamos a chamar Toninho Guarani. (Pausa.) Ausente.

Então, chamamos o cacique da Aldeia Lima Ver
de, do Estado de Mato Grosso do Sul, Mário Guarani.
(Pausa.) Ausente.

Então, chamamos Olympio dos Santos Guajaja
ra. (Pausa.)

O Sr. Olympio dos Santos Guajajara disporá de até
cinco minutos e está convidado a fazer uso do microfone.

O SR. OLVMPIO DOS SANTOS GUAJAJARA
- Primeiramente, eu quero agradecer a Deus que nos
deu a oportunidade de vir até este plenário para falar
em relação ao Estatuto dos Povos Indígenas de todo
o Brasil. E como foi feito um projeto de lei pelo Sr. lu
ciano Pizzatto, sem a comunicação do projeto para
todas as Nações Indígenas brasileiras, eu acho que
isso foi um grande desrespeito contra os nossos direi
tos. Não foi, parente? Será que não foi isso? (Palmas
e chocalhos.) Será que ele foi nas nossas aldeias di
zer o que é que estava se passando, o que é que esse
projeto de lei ia fazer e nos proteger?

Então, eu achei uma coisa muito errada sobre
isso. É porque ele não levou ao conhecimento. Primei
ramente, ele fez uma coisa errada. Ele fez o projeto de
lei dele sem participação de nenhum fndio e nenhum
representante de nenhuma efltidade que apóia os po
vos indfgenas. Quando a gente vê já em cima. A gente

já vê quase aprovado o nosso estatuto, sem o conhe
cimento de nós todos.

Então, nós viemos aqui para defender os nos
sos direitos, porque nós não vamos permitir a invasão
das nossas terras pelos madeireiros, pelos garimpei
ros e pelos fazendeiros. Entendeu? Não é isso, paren
te? Não é para isso que a gente está aqui hoje? É
para isso que a gente está aqui hoje defendendo os
nossos direitos. (Palmas e chocalhos.)

Peço a alguns Parlamentares que apoiam a
nossa luta que seja aprovado o nosso Estatuto de
acordo com as nossas idéias, de acordo com as nos
sas comunidades de base. (Palmas e chocalhos.)

Nós, lideranças indígenas de base, é que temos
que ser ouvidos, e não as pessoas que vivem aqui na
cidade, negociando com o Governo Federal sem o
consentimento das comunidades indígenas. (Palmas
e chocalhos.)

Para isso é que estamos aqui. Estamos aqui
hoje clamando pelas nossas comunidades de base,
que não estão sabendo o que está se passando em
relação aos nossos direitos neste País. É um grande
desrespeito contra as nossas nações.

E também não vamos consentir que sejamos
chamados de comunidade. Nós somos o povo indfge
na do Brasil. (Palmas e chocalhos.)

Muito obrigado. (Palmas prolongadas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) 
Chamamos o próximo debatedor inscrito, Sr. João
Kayapá, que dispõe de até cinco minutos.

O SR. JOÃO KAVAPÕ - Boa tarde a todos, meus
irmãos que estão presentes neste momento. Primeiro,
agradeço a Deus; segundo, agradeço a todo o mundo.

A comemoração do nosso dia, 19 de abril, para
mim, na minha visão, visando à nossa comunidade, é
uma tristeza. É uma tristeza o que eu estou vendo. Cada
dia que passa ocorre o problema de fazer o novo Esta
tuto do índio. Então, meus irmãos índios de outras etnias
- kayapás, xavantes, fulniôs - e outros nossos colegas
que estão todos ouvindo nossos problemas, o Estatuto
novo que o Deputado Luciano Pizzatto e outros estão
querendo aprovar eu acho que é muito ruim para todo o
mundo, não é correto. Como nosso cacique-geral
Okyaboró falou, é para acabar com nossa floresta, com
a fauna, com o índio. Eu não aceito.

Por isso, estamos aqui aproveitando a oportuni
dade, no dia 19 de abril, Dia do índio. Estou comen
tando. Esses nossos parentes que estão no Congres
so não estão concordando com esse Estatuto novo.
Então, Srs. Deputados que estão aqui, alguns estão
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ouvindo, nós índios não aceitamos. Nossa aldeia, O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presi-
nossos meninos, nossas crianças não aceitam. dente, peço a palavra pela ordem.

Por isso estou aqui presente. Deputados que estão O SA. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) -
presentes, nós não ace~amos isso. É uma armadilha que Tem V. Exa. a palavra.
os Deputados estão fazendo. (Palmas e chocalhos.) O SR. DEPUTADO DA. ROSINHA (PT - PRo

Então, a minha colocação é esta: nós vamos fi· Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sei que esse
car com o nosso Estatuto velho, o 6.001. (Palmas e era o último líder indígena inscrito para falar, e sei
chocalhos.) Nós não queremos que outros Parlamen- também que temos de terminar a sessão daqui a uma
tares, outros Deputados, outros Senadores aprovem hora. Peço a V. Exa., porém, que seja ouvida mais
esse Estatuto. uma líder indígena. Chama-se Uyara Xucuru Kariri.

Muito obrigado a todos os nossos amigos e ir- Solicito a V. Exa. mais 5 minutos para que possa ser
mãos presentes. (Palmas e chocalhos.) ouvida somente mais essa liderança indígena, a Sra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) - Uyara Xucuru Kariri, para que depois a Mesa conce-
Dando continuidade, chamamos o próximo debate- da a palavra aos demais inscritos.
dor, Caboquinho Potiguara, que também dispõe de O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) - A
até cinco minutos. Presidência defere o pedido de V. Exa., até porque

O SR. CABOQUINHO POTIGUARA - Sr. Presi- ainda há Parlamentares inscritos para falar nesta ses-
dente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, lideranças são, que já está transcorrendo há bastante tempo e
indígenas, caciques, é chegada a hora de esta Casa, que impreterivelmente terá de ser encerrada até as
que tem a responsabilidade de lidar com os direitos, 16 horas. Vamos, então, conceder a palavra à última
os deveres e os princípios da sociedade brasileira, debatedora inscrita. Depois ainda falará o Secretá-
olhar principalmente para os direitos indígenas. (Pal- rio-Geral do Conselho Indigenista Missionário.
mas e chocalhos.) O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) -

Direitos esses que são violados no dia-a-dia. A Concedo a palavra à Sra. Uyara Xucuru Kariri, que pode-
prova disso são os vários decretos editados pelo Pre- rá fazer uso do microfone pelo tempo de até 5 minutos.
sidente Fernando Henrique, indo de encontro à pró- A SRA. UYARA XUCURU KARIRI- Meu muito
pria Constituição Federal naquilo que diz respeito boa-tarde a todos os que estão aqui presentes, aos
principalmente à questão indígena. meus irmãos que também aqui estão nesta tarde de

Sr. Presidente, as nossas comunidades estão hoje.
sendo invadidas, estão sendo roubadas, e não existe Nesta tarde, em primeiro lugar, quero, como os
uma lei que ampare os princípios e os direitos indíge- parentes, agradecer a Deus, que nos deu esta oportu-
nas. A prova disso é que estamos aqui reunidos e esti- nidade de mais um dia de vida, de estar aqui presen-
vemos reunidos durante três dias, lutando para que se te. Quero falar não só em nome dos xucurus kariris,
tirassem propostas contundentes, propostas das lide- mas em nome de todo o nosso povo indígena, e fazer
ranças indígenas, propostas das organizações indíge- uma pergunta, mais uma vez, a todos que aqui estão:
nas, e que essas propostas fossem levadas a sério, como vocês se sentiriam - mais uma vez gostaria de
principalmente pelos senhores. (Palmas e chocalhos.) repetir, como naquele dia, aqui neste mesmo lugar,

A nossa educação diferenciada não existe, a saú- naquele auditório - se fossem os brancos que esti-
de indígena está totalmente ultrapassada, ou seja, é vessem como réus, sentados nas cadeiras, em um
pior do que existia quando era na própria Funai. O nos- julgamento, nas mãos dos poderosos, que fossem
so incentivo à produção não existe; existem muitos índi- seus filhos? Eu gostaria de saber porque eu acho que
os até passando fome, porque nas suas reservas não todo mundo aqui tem mãe. Quem não tem mãe aqui?
existe mais caça, não existem nem rios, por causa da Eu gostaria de saber por que acham que nós somos
poluição de usinas, de madeireiras, de mineradoras. tão incapazes, sendo que também as mulheres são

Queria solicitar aos Srs. Congressistas e à sacieda- ignoradas, não podem falar, não podem dar suas opi-
de brasileira que esta proposta que irei entregar agora à niões, mesmo sendo índias, sobre o estatuto, porque
Presidência seja ouvida, de acordo com os princípios de- nós achamos, realmente, uma desumanidade que se
mocráticos que regem a Constttuição Federal e os direi- toque na Lei n° 6.001, que foi a única coisa que nos
tos indígenas, pois nós a afirmamos com base em direi- restou aqui. (Palmas e chocalhos.)
tos históricos e sociais, que devem ser inalienáveis. Eu acho que tanto nós, índios, como os brancos

Obrigado. Sr. Presidente. (Palmas e chocalhos.) também têm mãe e, tendo mãe, somos mulheres que
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tiveram filhos. Por que as mulheres não podem dar Missionário, Egon Dionísio Heck, que também dispõe
uma palavra, sendo que, verdadeiramente, atrás de de até 5 minutos.
um grande homem, eu acho que realmente se escon- O SR. EGON DIONíSIO HECK - Companhei-
de uma grande mulher? (Palmas e chocalhos.) ros, amigos, lutadoras e lutadores dos povos indíge-

Eu gostaria também de perguntar aos Srs. Par- nas aqui presentes, este é talvez um dos raros mo-
lamentares se V. Exas. permitiriam que essas pesso- mentos em que o Parlamento brasileiro permite que
as de fora colocassem as mineradoras internacionais uma pluralidade de vozes, de línguas, de jeitos, de
dentro de suas fazendas para retirar o ouro, uma vez formas de se expressar estejam aqui. Todos juntos,
que, sendo retirado o mercúrio, que causa a morte num mesmo grito, podem dizer: respeitem o direito à
dos peixes e de seus filhos, até de si próprio, será que diversidade, respeitem a pluralidade deste País, não
permitiriam? (Palmas e chocalhos.) imponham aos povos sobreviventes do massacre dos

Será que V. Exas. gostariam dessa parte? Hoje, 500 anos uma lei baseada na lógica do grande capi-
19 de abril, mais uma vez eu vou alegar que não deve- tal, da invasão das grandes mineradoras, das madei-
ria ser o Dia do índio, mas deveria ser o Dia do Inva- reiras, dos latifundiários, enfim, de todos aqueles ini-
sor, que essa é a realidade. (Palmas e chocalhos.) migos históricos e atuais dos povos indígenas.
Essa é a mais pura verdade. Srs. Parlamentares, prezados companheiros e

Nós gostaríamos de saber por que o Sr. Luciano amigos dos povos indígenas deste País e demais pre-
Pizzatto não está presente, para encararmos cara a sentes, este talvez seja um dos raros momentos em que
cara, frente a frente, porque o covarde se esconde a vida parece um sonho. Os senhores estão propiciando
atrás dos outros. (Palmas e chocalhos.) Talvez se fos- a esta Casa e a este País um sonho muito real, para di-
sem os brancos que estivessem sendo julgados não zer que o País de urna pequena minoria, o País de al-
estariam cara a cara, como estamos aqui. Nós esta- guns, é o País que deve ser superado, e está começan-
mos porque somos guerreiros. (Palmas e chocalhos.) do a ser superado com a força dos senhores, com a ex-

Gostaríamos de pedir, em nome de Deus - por- pressão de todos os brasileiros e brasileiras que estão
que Deus é a autoridade máxima e, acima dele, nada lutando para transformar este País.
-, que respeitassem a humanidade, as crianças indí- Nestes dias em que estivemos circulando por
genas pequenas, as mulheres, porque existem mu- esta Casa, senti um certo medo de que, de repente,
Iheres guerreiras, como também existem caciques. os índios pudessem ser razão de algum ato, de algum
Hoje o meu pai está sentado ali, porque estava tam- tumulto, de algo que pudesse denegrir a imagem des-
bém na luta por uma terra que perdeu, por uma terra ta Casa. Eu gostaria de dizer aos Srs. Parlamentares
que agora está conquistando, com tanto tempo de tra- e a todos aqueles que estão ouvindo que de fato os
balho quanto os demais que aqui estão. arcos, as flechas, os tacapes que foram deixados no

Nós gostaríamos de perguntar a vocês por que gramado próximo a esta Casa põem medo, sim, em
esse documento foi feito. Está escrito no documento todos aqueles que querem que este País simples-
que aquele que tiver o domínio da língua portuguesa, mente continue negando um direito, uma lei digna.
que oc~par algum cargo público, n~o ~erá ~ais índio. Depois de dez anos, período em que os povos in-
Por que, Srs. Par~a~entar~s? Nós, mdl~s,.nao somos dígenas estiveram sempre oferecendo propostas a
humanos? Nós, mdlos, nao temos o direito de :stu- . esta Casa, mobilizaram-se centenas de vezes por todo
dar? Ah, mas a.verdad~ é que o nos~o povo esta en- o Brasil, fizeram vários documentos que aqui foram re-
tend:n~o as c~lsas ~' la na frente, vai o~upar um car: gistrados, de repente alguém muito iluminado e possi-
go publico e vai dominar, porque o Brasil realmente e velmente inspirado pelos interesses que estão repre-
dos índios. (Palmas e chocalhos.) sentados pelo atual Governo apresenta uma proposta

Para finalizar, eu gostaria de agradecer e também de lei que é exatamente o contrário do que querem os
perguntar por que estão querendo tirar a gente das pen: índios, como foi referido. Isso piora a situação.
sões. É para a§lente não lut~r cara a cara na F~nai? E Além do art. 199 da Constituição anterior e do
para a gente n~o ter oport~nldade de estar ~q~l. Capítulo dos índios, arts. 231 e 232 da Constituição

Nós p~d~mos qu~ nao,toq~e~ na Lei n 6.001, Federal de 1988, a ún!ca lei de que esses povos dis-
porque a Lei n 6.001 ainda e o direito do nosso povo. põem é o Estatuto do Indio. A proposta sequer chega

Muito obrigada. (Palmas e chocalhos.) a garantir os direitos que estão lá nessa lei feita du-
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a rante a ditadura militar, em 1973; portanto, é um retro-

palavra ao Secretário-Geral do Conselho Indigenista cesso, principalmente porque torna as terras indíge-
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nas vulneráveis aos interesses econômicos nacionais
e multinacionais.

Quero concluir dizendo que aquilo que aqui pre
senciamos e que os povos indígenas do Pqís estão pro
tagonizando neste dia é algo que de fato deve amedron
tar aqueles que pensam o País para uma pequena mino
ria, para alguns. Os índios aqui estão representando ,inú
meras propostas e alternativas bem concretas para este
País. Não são apenas povos de um passado; são povos
de um passado impregnado de futuro, e, como tal, te
nham a certeza de que, a partir de hoje, desta sessão,
eles estarão contribuindo efetivamente com este País.

Essas eram as minhas palavras. Agradeço a
oportunidade de ter podido expressar-me. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) - Ou
viremos, a partir de agora, os Partamentares inscritos.

Tem a palavra o Sr. Deputado Dr. Rosinha, autor
da proposta. S.Exa. disporá de até 10 minutos na tri
buna. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO DA. ROSINHA - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Parlamentares, companheiros e compa
nheiros que hoje se encontram neste Parlamento, pes
soas que quase todos nós brancos chamamos de índi
os, apesar de ser incorreto esse nome, freqüento esta
Casa, nos últimos dois anos, todos os dias, e devo di
zer-lhes que nunca vi este plenário bonito como está
hoje. E não me refiro ao sentido visual, e sim ao fato de
que aqui há um povo representando uma cultura que
muitos de nós, dos meus colegas e companheiros bnin
cos, querem ver destruída. (Palmas.)

Nunca vi este Parlamento tão representativo,
com a presença de povos que ao longo de muitos sé
culos vêm lutando contra tudo e contra todos. Ten
ta-se colocar coleiras, amarras e tapa-olhos, e não se
permite que esses povos tenham voz e muito menos
que tenham vez. (Palmas.)

O povo indígena tem demonstrado por séculos e
séculos que consegue resistir. E mais: se até agora re
sistiu, com a organização que tem, não há dúvida de
que, embora haja muito a conquistar, obterá vitórias.

Contudo, junto a esses povos, infelizmente - e rei
tero: infelizmente - há poucos brancos como aliados,
quando deveria haver mais, considerando que muitos
brancos (não vou generalizar) enxergam nos indígenas
somente a terra a ser tomada, além da que já foi.

Portanto, essa luta é justa, e a ocupação deste
plenário por esse povo não é menos justa. A causa é
digna, e por isso tem o apoio não deste Deputado,
mas do Partido dos Trabalhadores, em nome de
quem faço este discurso, e dos 56 Deputados da Câ-
mara Federal aqui presentes. (Palmas.) ,

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Fer
nando Ferro, companheiro da bancada do PT, do
Estado de Pernambuco.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sr.
Presidente, Deputado Dr. Rosinha, povos indígenas
aqui presentes, estava inscrito para falar, mas resolvi
fazer este aparte por questão de economia de tempo,
porque nós Deputados hoje temos mais a ouvir do
que a falar nesta audiência. É importante deixar claro
a todos que, do mesmo jeito que há diferenças entre
vocês, elas também existem nesta Casa. Há aqueles
que compreendem que este País só vai existir quando
se encontrar com sua história e respeitar a cultura
aqui representada pelo povo indígena, que o Brasil só
será uma democracia, como qualquer país que mere
ça o nome no mundo, quando vocês também nele fo
rem integrados como cidadãos e cidadãs, com direi
tos plenos e reconhecidos como primeiros e principa
is donos deste País. (Palmas.) Sou Deputado de Per
nambuco e tenho acompanhado, sim, a luta dos po
vos indígenas de lá, tenho tentado aproximar-me do
sofrimento, das alegrias e das conquistas das comu
nidades indígenas do meu Estado. (Palmas.) E devo
reconhecer que se eles não gritassem; não falassem,
não levantassem a voz, não ocupassem estradas, fa
zendocom luta a sua lei, eles não seriam conhecidos.
Deputado Dr. Rosinha, lembro-me de uma audiência
em que o Deputado Luciano Pizzatto se comprome
teu a visitar nas regiões do País as comunidades indí
genas. Não sei se o fez, mas prometeu fazer. Parabe
nizo-os porque, se ele não foi até vocês, vocês vieram
aqui dizer para ele que fugiu desse ato e deveria estar
neste plenário (palmas), deveria estar aqui para de
fender seu ponto de vista e dizer por que não concor
da com Vocês. Democracia é isto: dizer o que se quer
dizer e ouvir o que muitas vezes não se quer ouvir,
desde que o embate se dê com respeito, dignidade e
seriedade. Por isso, parabenizo V. Exa. e principal
mente a todos vocês que vêm aqui falar deste Brasil
esquecido, que levantam a voz, infelizmente depois
de 500 anos, cada vez mais vivos para conquistarem
seu espaço na democracia no Brasil. Parabéns,
Deputado, e parabéns a todos vocês. (Palmas.) .

O SR. DEPUTADO DA. ROSINHA - Quero fa
zer coro ao que disse o Deputado Fernando Ferro.
Deveriam estar aqui não só estes poucos Deputados
presentes, mas os 513 Parlamentares. Se os 513
Deputados e vocês não coubessem neste recinto, po
deríamos ir para outro lugar, para outro salão, para
ouvirmos o que vocês têm a dizer.

Hoje é um dia em que temos mais a ouvir do que
a dizer, e por isso nesta sessão foi dada a palavra às
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principais lideranças. Sei que muitas outras Iideran- . Sr. Presidente, quero fazer um breve lembrete
ças poderiam usar da palavra, pois teriam esse direi- em favor do povo negro, não menos massacrado e es-
to. O único problema é o tempo, pois esta sessão tem cravizado pelos portugueses do que os indígenas. As
que terminar às 16 horas. Mas vocês ainda vão conti- pessoas deste País têm de lutar contra a exploração e
nuar, em uma assembléia, no Auditório Nereu Ramos. a opressão. Nós todos, de mãos dadas, conquistare-
Lá, as principais lideranças que ainda não tiveram a mos a liberdade. É para isso que estamos, aqui, plan-
oportunidade de falar poderão fazê-lo. tando mais esta semente.

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Clovis Sr. Presidente, obrigado por dar-me a oportuni-
IIgenfritz, do PT do Rio Grande do Sul. dade de falar nesta reunião em homenagem aos nos-

O SR. DEPUTADO CLOVIS ILGENFRITZ _ s~s irmãos ín~i?s. (Palmas prolongadas.) (Manifesta-
Meu companheiro Deputado Dr. Rosinha, cumpri- çoes do Plenano. Chocalhos.) ..
mento-o pela iniciativa de proporcionar-nos esta ses- O SR. PRESIDENTE (Deputado EniO Baccl) -
são. Cumprimento também o Presidente da Mesa, ~om a, pala~ra a ~eputada Socorro Gomes. S. Ex"
meu conterrâneo de Ijuí, os demais Deputados e tam- dlspora de CinCO minutos.
bém, sem tomar muito tempo, faço minhas as pala- A SRA. DEPUTADA SOCORRO GOMES - Sr.
vras de V. Exa., Dr. Rosinha, do Deputado Rocha e do Presidente, S!'"s e Srs. Deputados, caros irmãos re-
Deputado Fernando Ferro, porque temos muito a ou- presentantes das diversas organizações indígenas
vir. Por parte do Governo atual do Rio Grande do Sul, do Brasil, este Parlamento tem em sua essência a
existe um enorme esforço para fazer com que os po- obrigação de representar o povo brasileiro em seu
vos indígenas recuperem suas terras, sua dignidade, todo, em especial, entendo eu, aqueles que têm me-
e sejam respeitados como seres humanos, como ir- nos oportunidade de expressar suas opiniões. Refi-
mãos, com fraternidade e igualdade, sem discrimina- ro-me aos excluídos, aos trabalhadores explorados,
ção e principalmente sem a exploração que hoje exis- aos índios e muitas outras minorias.
te por parte do Governo Federal. Somos todos solidá- Ora, os povos indígenas deste País, desde o início
rios com a causa dos povos indígenas. (Palmas.) da década de 90, vêm buscando a construção do Esta-

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Ouço com ~ut~ dos p?~OS Indígenas, o conhecido Estatu!o .do
prazer o Sr. Caboquinho. I~dlo. ~or vanas vezes, e~ ~ 99~, 1993 e 1994, os IndloS

O SR CASOQUINHO POTIGUARA _ Ob' _ dl~utlram o tema no.BrasJllntelro - e~te Par~amento em
. . nga vanos momentos fOI palco dessas dlscussoes - e ex-

do, ~r. D~putado. QU~ro deixar nesta Cas~ que f~z a pressaram revolta, dor e indignação pela entrada de ga-
Leglsla~ao des!e Pais um quadro do índiO Galdlno, rimpeiros e da indústria madeireira em suas terras.
assassinado ha pouco t~mpo. Quer~m?s com este Esses invasores destruíram as riquezas, as águas, os
gesto fazer valerem os direitos dos Indlos, e quere- animais enfim a vida e a cultura indígena
mos que os crimes praticados contra nós tenham pu- H ' 'á . t' I" C. _ . . ouve em v nos momen os, Inc uSlve na 0-
nlçao. Esse quadro sera entregue por um Pataxo. Que . - d D f d C 'd M' A b' t. . mlssao e e esa o onsuml or elo m len e e
ele fique nesta Casa como símbolo de respeito e de .. . ' . .
d' 'd d ·(R l ) (É t d ) Mlnonas, o compromisso do Parlamento braSileiro de

19n1 a e. a mas. en regue o qua ro. acatar as sugestões, ouvir e respeitar a palavra dos
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Abril, o índios brasileiros. E é isso que eles estão cobrando

mês do descobrimento deste País, foi o início da ex- hoje. (Palmas.) O que os povos indígenas estão co-
terminação da cultura e do povo que aqui vivia. Este brando não é nada demais. Quando se organizaram e
mês de abril traz à nossa memória uma data que ficou superaram as diferenças de opiniões - muitas vezes
na história, uma datade muitos conflitos. Foi o mês da uma tribo pensava de um jeito, outra de outro -, cons-
marcha dos sem-terra e dos indígenas para Brasília, truíram a unidade em torno de questões vitais para o
o mês da Conferência dos Povos e do massacre de Brasil como um todo. E quais eram essas questões?
Eldorado do Carajás. Traz também à nossa memória Não permitir a destruição de suas terras pelo garimpo
a violenta repressão ao povo indígena que ocorreu e pelas mineradoras. É só isso que eles querem.
em Porto Seguro há um ano. Este mês, ~o .c~ntrário Este Parlamento disse aos índios que respeita-
do q~e alguns podem pe~~r, .deve servir nao para ria seu território. Então, agora é justa a cobrança. A
nos I~por ? medo o~ o SilenCIO, mas para nos dar proposta do Governo que está tramitando nesta Casa
energia, a fim de continuarmos nossa luta. é intempestiva. Em primeiro lugar, porque não respei-

Que toda a história indígena nos traga a certeza tou o fórum adequado, o próprio Parlamento, que de-
da libertação dos povos! morou mais de dez anos construindo um estatuto. Oe-
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pois, não respeitou a energia gasta, o pensamento, a O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO-
luta e o esforço dos povos indígenas durante todos Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
esses anos. É, portanto, muito justa essa cobrança. O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) _

O Governo precisa ter mais respeito pela popu- Tem V. Exa a palavra.
lação brasileira. Este Parlamento, num sinal de matu- O SR. DEPUTADO NELSON PELLEGRINO _
ridade, sabedor de que todos os brasileiros têm san- Sr. Presidente, primeiramente, gostaria de render, na
gue indígena - como eu tenho, por parte dos meus qualidade de Presidente da Comissão de Direitos Hu-
ancestrais, dos meus avós -, tem-se empenhado em manos, minhas homenagens a todas as nações indí-
resolver os problemas dos índios. genas. Após esta sessão, estaremos participando de

Neste País todos são filhos de índios, brancos e uma atividade também no Auditório Nereu Ramos.
negros. Aliás, os brasileiros são uma raça distinta. É óbvio que vou submeter aos integrantes da Co-
Não somos nem brancos, nem índios, nem negros. missão a sugestão do Deputado Dr. Rosinha de que o
Somos negros, índios e brancos. quadro do companheiro Galdino fique na Comissão, e

Precisamos respeitar os direitos dos nossos an- não tenho dúvida de que a proposta será aprovada.
cestrais. Não podemos dar oportunidade àqueles que Eu estava despachando no meu gabinete na
querem destruir a nacionalidade brasileira, quebrar a Comissão, mas ouvi atentamente todos os pronuncia-
integridade territorial do Brasil e aproveitar as rique- mentos dos caciques representantes dos povos indí-
zas nossas e dos índios. Este País tem de cuidar do genas presentes.
seu povo, da sua riqueza e do seu território. (Palmas e Sr. Presidente, sabemos muito bem em que

chocalhos.) condições o índio Galdino foi morto. Galdino estava
O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) - Em em Brasília lutando pelo seu povo, que até hoje briga

continuidade à lista de inscrição, chamamos o próximo pelas suas terras. Há uma ação, que está engavetada
inscr~o, Deputado Alceu Collares, do Bloco Parlamen- no Supremo Tribunal Federal desde 1981, para que
tar PDT/PPS, que dispõe de até cinco minutos. seja reconhecida a terra do seu povo. Quando aqui

O SR. DEPUTADO DA. ROSINHA - Sr. Presi- chegou, encontrou o local fechado, e a única alternati-
dente, enquanto o Deputado Alceu Collares se dirige va foi dormir na rua, onde foi vítima da sanha daque-
à tribuna, peço-lhe a palavra pela ordem. les quatro jovens irresponsáveis, que tiveram a cora-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) - gem de dizer que não sabiam que ele era índio, como
Tem V. Exa a palavra. se alguém pudesse colocar fogo em qualquer ser hu-

O SA. DEPUTADO DR. ROSINHA - Aproveitan- mano, seja índio, seja mendigo.
do que o Presidente da Comissão de Direitos Huma- Esta homenagem é justa, e vamos recepcio-
nos está aqui, quero fazer !Jma sugestão à Mesa. Sugi- ná-Ia colocando o quadro do companheiro Galdino na
ro que o quadro do índio Galdino, que representa a víti- Comissão de Direitos Humanos, para que seja trans-
ma de um dos maiores crimes, um dos maiores des- formado em mártir do povo indígena, que luta há 500
respeitos aos direitos humanos ocorridos em nosso anos pelas suas terras, pelo reconhecimento de sua
País, fique na sala da Comissão de Direitos Humanos, cultura, de suas tradições. (Palmas.)
na minha opinião o local mais adequado para abri- O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) -
gá-Io. Ficará lá como marca da impunidade no Brasil. Concedo a palavra ao Sr. Deputado Alceu Collares.
Faço esta sugestão à Presidência. Caso não possa ha- O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.
ver deliberação agora, que isso seja considerado. Presidente, Sras e Srs. Deputados, senhores caci-

Em segundo lugar, fui procurado por algumas ques, irmãos que integram os povos indígenas, tenho
Lideranças aqui presentes para pedir uma audiência visto uma quantidade muito grande de reuniões na
com o Presidente Aécio Neves. Como S. Ex" não se Câmara dos Deputados, mas nenhuma com tanta
encontra na Casa porque está viajando, caso dese- efervescência, com tanto vigor, com tanta energia e
jem entregar-lhe algum documento, informo que, em consciência como esta. Tudo isso deve-se à luta que o
nome da Mesa Diretora, o Deputado Barbosa Neto índio vem enfrentando, que não é de ontem. Essa luta
vai recebê-los após esta sessão. vem de longe, vem de desde que Pedro Álvares Ca-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) - bral chegou aqui. A exploração começou naquele mo-
Deputado Dr. Rosinha, a Mesa nada tem a opor à su- mento. A espoliação começou naquele momento. A
gestão de V. Ex" de que o quadro fique na Comissão tentativa de escravizar o índio começou ali. São 500
de Direitos Humanos. anos de exploração e de tentativa de escravização
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permanente, que acontece não apenas com o lndio, quando seus companheiros fugiram em busca da li-
mas também com o negro. berdade. Os brancos tomaram conta das lndias. Aí

Integro um partido que tem no seu programa o está uma miscegenação que não é propriamente fru-
compromisso com a defesa do povo indígena, a defe- to da vontade, mas da exploração, da violência, do es-
sa do negro, a defesa da mulher e a defesa da crian- tupro e da maldade que os brancos cometeram contra
ça. (Palmas.) os negros e os lndios. (Palmas.)

Não vamos parar. Certamente, é preciso que não fiquemos só fa-
Poderia dizer aqui, sem medo de errar, que esse lando aqui. Vamos agir! As oposições, tenho certeza,

Projeto de Lei n° 2.057, de 1991, do Deputado Luciano vão botar no enterro, sem qualquer solenidade, sem
Pizzatto, nasceu morto. Ele não vai vingar, porque é nada, esse projeto do Deputado Luciano Pizzatto,
contrário aos nossos interesses. (Palmas.) que é um instrumento para beneficiar o capital estran-

O Deputado Luciano Pizzatto fez uma emenda geiro e o capital nacional, o minerador, o garimpeiro, o
que é pior do que o soneto. O projeto do Poder Execu- fazendeiro, para permitir que as reservas dos senho-
tiv~ não presta, ~as S. E>é' conseguiu piorar ainda res sejam invadidas, como aconteceu ao longo da
mais aqUilo que nao presta. História deste País. (Palmas.)

Gostar.ia de dizer q~~, se os c0':lpanheiros in~í- O SR. DEPUTADO ADÃO PRETTO - Sr. Presi-
genas se unirem, se mobilizarem, e nao apenas os In- d t I I d
dios, mas também os pobres, os indigentes, os exclul- en e, peço a pa avra pe a or em.
dos, os abandonados, os negros e as mulheres, have- O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) -
rá a revolução nesta Pátria. (Palmas.) Os senhores Tem V. Exa a palavra.
são a força da maioria. Ea força da maioria pode estar O SR. DEPUTADO ADÃO PRETTO - Sr. Presi-
presente agora, nesta hora de crise da Nação. dente, quero pedir licença à Assembléia, porque eu, o

Não pensem que os brancos estão muito bem, Deputado Clovis IIgenfritz e o Deputado Fernando
porque eles estão mal, em conflito. Os brancos, a elite, a Ferro vamos deslocar-nos até o Ministério da Refor-
oligarquia que manda há 500 anos neste País está dan- ma Agrária para solicitarmos informações sobre uma
do a demonstração desse conflito a partir do Senado audiência com os agricultores que estava ocorrendo
Federal. O Senador Antonio Carlos Magalhães chamou ontem à noite e foi transferida para hoje de manhã,
o Senador Jader Barbalho de ladrão; por sua vez,~ Se- quando, após terem esperado das 9h até às 11 h, um
nadar Jader Barbalho devolveu a pecha de ladra0 ao cidadão veio anunciar que não haveria mais conversa
Senador Antonio Carlos Magalhães. Fui verificar e saí com o MST por parte do Governo Federal.
convencido de que os dois têm razão. (Palmas.) .. .

M b'l' ~ - d t Quero dizeraos nossos Indlgenas que suas terrasas essa mo I Izaçao nao pc e ser es anque P .
- d d s índ'o Temos de sair à~ foram roubadas quando edro Alvares Cabral chegounao po e ser apenas o I S. . EI - d b . B l" d' . t .

ruas para sensibilizar a sociedade a respeito de toda aqUi. e nao e~o nu o rasl, I~va IU-o, '~ o sim, por-
a espoliação que vimos sofrendo ao longo da nossa que os senhores Já e~tavam aqUi. E o ~ue fizeram com
História. Nossos companheiros indígenas só não fo- os senhores naquela epoca os fazendeiros fazem agora
ram escravos porque trazem no fundo da alma a bele- co~ os agricultores se~ te~ra, que co~tinuam, como.os
za de viver em liberdade. índiOS, sofrendo a espohaçao desse sistema repressIvo

Sou descendente de negro e de índio. Minha que se implantou contra os pob~es, os índios, os
mãe é uma índia charrua e meu pai é negro. Desde sem~t~rra, os desempregados, .enfim,. contra o po~o

que os navios miseráveis os trouxeram para cá, os brasileiro, que cons~ról.este Brasil e esta sendo espoha-
negros foram desconstituídos. A essência dos agru- do, como foram os Indlos no passado. (Palmas.)
pamentos foi desconstituída, como a da família tam- O SR. PRESIDENTE (Deputado Enio Bacci) -
bém. Isso ocorreu no momento em que foram jogados Antes de passar a palavra ao próximo Deputado ins-
em imundos porões de navios e transformados em crito, convido para assumir esta Presidência o nosso
escravos. 10 Vice-Presidente, Deputado Efraim Morais.

Sr. Presidente, nada é mais prejudicial para um .
segmento social do que desconstituir a família da O Sr. Enio Bacci, 3 0 Suplente de Se-
criatura humana. eretário, deixa a cadeira da presidência, que

Trago no sangue a cor negra. As negras e índias é ocupada pelo Sr. Efraim Morais, 10

deste País sofreram violência decorrente de estupros Vice-Presidente.



Galdino, por você eu sinto muita dó e
muitas dores.

Por você nós sentimos dor, porque você
É um parente Pataxó.
E porque você é um filho de uma terra

perto de Salvador, Galdino, e por você ter ido
para uma capital que tem muito general, que
é Brasília, Distr~o Federal, por você ter sido
queimado por cinco rapazes que não têm a

.mentalidade de um animal, porque o animal
não pensa mal, Galdino, por você ter ido para
Brasília, para sua terra demarcar, acabou fa
zendo mu~o chororô por causa de cinco filhos
dos senhores doutores e por isso nós senti
mos mu~as dores Galdino, nós somos os pri
meiros índios, porque quando Pedro Álvares
Cabral aqui chegou foram os nossos parentes
Pataxó que ele aqui encontrou...

Mas estes doutores não sabem respei
tar o nosso valor.

Galdino, será que estes doutores pen
sam que só eles que podem ser doutores, o
índio gosta da mata para caçar, o rio para
pescar, e o mar, com suas águas salgadas...

Ver as ondas do mar, onde os índios
gostam de pescar...

Galdino, os nossos parentes também
gostam de estudar, o índio já nasce sendo
um doutor e respeita os senhores doutores,
enquanto muitos desses doutores não sa
bem o nosso valor, viu, doutor?

Esta homenagem é a toda a nação indígena, a
toda a Nação brasileira aqui presente. Muito obrigado.;
(Palmas.)

O SR. DEPUTADO MANOEL VITÓRIO - Agra
deço, e gostaria que fosse incorporada ao meu pro
nunciamento a poesia lida por V. Exa

.

Gostaria de aproveitar para saudar, em nome de
todos os índios presentes, os índios ~uató-Canoei

ros, do Município de Corumbá, da Ilha Insula. Apesar
de terem sido quase destruídos, pouco mais de trinta
índios resistem, sob a liderança do Cacique Severo,
com muita dificuldade, naquela região isolada do
Pantanal.

Desejo continuar a luta pela liberdade do nosso
Brasil. (Palmas e chocalhos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Mora
is) - Concedo a palavra ao eminente Deputado Jor
ge Pinheiro, do PMDB do Distrito Federal.

O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Sr. Pre
sidente, Sr"" e Srs. Deputados, senhores caciques,

16286 Sexta-Jeira 20 DIÁRIO DA CÀMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2001

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Morais) de Puhuy Pataxó, aqui presente, em referência ao ín-
- Concedo a palavra ao eminente Deputado Manoel dio Galdino:
Vitório, PT do Mato Grosso do Sul. S. Exa dispõe até
de 5 minutos.

. O SR. DEPUTADO MANOEL .VITÓRIO - Sr.
Presidente, Sra. e Srs. Deputados, irmãos índios do
Brasil, caciques, autoridades presentes neste im
portante evento, não poderia deixar de me manifes
tar, uma vez que sou Parlamentar do Mato Grosso
do Sul, Estado com a segunda maior população in
dígena, e também, como o Deputado que me ante
cedeu na tribuna, tenho índios na minha família, in
clusive dois deles já falecidos, assassinados. Ocu
po agora a tribuna mais para prestar-lhes minha ho
menagem. Na sessão matutina, já me referi à pro
posta ora em tramitação nesta Casa, sobre a situa
ção dos índios.

A Constituição, como é do conhecimento de to
dos, refere-se com acerto aos valores supremos da
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. No
entanto, embora essa mesma Constituição já tenha
definido prazo de 5 anos para se concluir o processo
de demarcação das terras indígenas, doze anos de
pois grande parte ainda está por demarcar e ser ho
mologada. Essa é uma ação de que o Congresso Na
cional não se pode omitir.

Quero referir-me a Marçal, carinhosamente cha
mado pelo nosso povo de "o banguela dos lábios de
mel". E o símbolo da luta guarani no Mato Grosso do
Sul. Sua vida foi ceifada no momento em que o movi
mento indígena se apresentava forte e fazia frente às
armas poderosas do latifúndio, em um confronto or
ganizado, porém sem enfrentamento. Em 1980, na ci
dade de Manaus, Marçal dirigiu-se a Sua Santidade o
Papa João Paulo 11 e assim expressou o sentimento
indígena: "Somos uma Nação subjugada pelos poten
tes, uma Nação que está morrendo aos poucos, sem
encontrar o caminho. Nossas terras são invadidas.
Nossas terras são tomadas. Nossos territórios são di
minuídos. Não temos mais condições de sobrevivên
cia. Nossa voz é embargada por aqueles que se di
zem dirigentes deste grande Pais".

Entre seu povo, e para todos os povos indígenas
do Brasil, Marçal foi o grande profeta, que dizia com
voz forte: "Não podemos ter medo, porque nós esta
mos na nossa Pátria, estamos na nossa terra, esta
mos em nosso País. Nossos pais nasceram aqui. Não
podemos pensar no tempo, porque é muito longa a
história da nossa gente. Então, temos que gritar. Não
esmoreçam. Não desanimem. Quero que prestem
muita atenção, que ouçam e meditem sobre minhas
palavras. Façam vocês o que nós fazemos. Unam-se
e façam-se fortes". (Palmas e chocalhos.)

Concedo o aparte a V. Exa.
O SR. DEPUTADO ENIO BACCI - Gostaria,

neste aparte, apenas de registrar poema de autoria



Abril de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAD()S Sexta-feira 20 16287

nossos irmãos indígenas, preparei um discurso, mas, nhores, da colonização das Américas, e percebi que
enquanto ouvia o que se dizia aqui, reduzi-o bastante. essa história estava cheia de heróis.

Um cacique mencionou algo que me chamou a Fala-se hoje dos heróis indígenas, daqueles
atenção: o fato de se ter a caneta na mão. Ele obser- que resistiram às invasões? Não se fala. Quais os no-
vou, de forma muito inteligente, que antigamente a mes dos caciques que bravamente enfrentaram os
guerra era feita com arco, flechas e lanças; hoje a colonizadores para salvar as terras de serem devas-
questão é política e quem tem a caneta na mão decide. tadas, como estão sendo devastadas até hoje? Não

Fato que me deixou bastante satisfeito foi a conhecemos quase nenhum, porque a História infeliz-
participação dos índios na política, concorrendo a mente passou por cima disso tudo.
cargos eletivos. A participação na política nacional Algo que também me chama muito a atenção é o
tem assumido grandes proporções: 350 índios en- fato de os índios estarem entrando para a universida-
frentaram as urnas em todo o Brasil na última elei- de. É muito importante que os nossos jovens índios an-
ção e 73 foram eleitos. A maior parte elegeu-se para trem para a universidade, formem-se, sejam doutores,
ocupar a cadeira de Vereador, mas pelo menos uma para que possam muito bem representar seu povo.
cida~~ ~rasileir~ já é co~~ndada. por um índio, o Coloco-me à inteira disposição de todos os se-
MUnlClplO de Bala da Tralçao, no litoral da Paraíba. nhores. Sou Deputado por Brasília e meu gabinete
Seu Prefeito, ~~rc?s Antônio José do.:> Sant?s, filia- está aberto aos senhores, para o que eu puder fazer,
do ao ~MDB, ~ mdlo, fato de que eu nao sabia e que a fim de ajudá-los.
me del~ou ~Ulto alegre. (Palmas e cho~alhos.) Muito obrigado. (Palmas e chocalhos.)

Nao sei,se. posso f~lar dest~ man~lra, m.as t~· O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Morais)
nho san~ue mdlo n~s mmhas V~I~S. Mmha blsavo, _ Esta Presidência concede a palavra à eminente
como dizem na mlnh~ terra" f~1 pega .n? laço. Deputada Luiza Erundina, natural- assim como este
Dou·lhes um conselho. n~s proxlmas el:lçoes, os Presidente - da Paraíba, Estado que tem o único Pre-
senho~es.' pessoas consCientes que =stao ~utando feito índio no nosso País.
com dignidade pela sua cultura, que nao aceitam de
maneira alguma ser humilhados, tratados de qual- .A SRA. DEPUTADA LUIZA ERU~DI~A - S~.
quer maneira pelo Governo Federal - porque o Go- PresK:ten!e, col~gas Pa~lamentares, meus Irrna?s e ml-
vemo Federal não trata com decência os índios, e se nhas ~r~~s, índiOS e ín~las,.enq~anto eu.osouvla, des-
disser que trata é mentira, todos sabemos disso _, de o IniCIO desta ~es~o, flqu~1 a. refletir sobre o q~e
candidatem-se, concorram às eleições, formem gru- u~a branca poderia dizer aos .mdlos. Concluí que nao
pos, entrem para a política, porque assim terão tam- teria ~bsolut~m~nte nad,a ~ dizer, a~s senhores, por-
bém uma caneta na mão e poderão, não só no dia de que na? so~ I~dla. Só o 1n~IO e a mdla sabem o que é
hoje, mas quantas vez quiserem, subir a uma plata- ser índl? e mdJa numa socled~de que perse~ue, f!lal-
forma como esta, em uma Câmara Legislativa, na tr~ta e Ig~o~a aquel,es .que sao o.? v~rd~delros clda-
Câmara Federal ou no Senado, para falar sobre o daos brasllelr~s: os Ind.lOs, as naçoes I~dlgenas.
que acontece com seu povo, sobre as injustiças co- . _ Comecei ~ expenmentar um sentimento de gra-
metidas contra os senhores nas aldeias e invasões lida0, porque sao os senhores que durante esses 500
sobre as mortes, os assassinatos, o desrespeito.' ~nos vêm preservando a cultura, a natureza ~ a iden-

O Deputado Dr. Rosinha afirmou algo certo: não tldade do nosso ~~ís e do nosso povo. Por ISSO sou
são muitos os Deputados amigos dos índios. É verda- grata, ~0f!.l0 brasl~elra e. co~o ~r~nca, ~o~ senhores,
de, tanto que são poucos os Parlamentares presentes meus Irmaos e minhas Irmas, mdlos e mdlas.
nesta sessão. A maioria deveria estar aqui presente, O segundo sentimento que me move, nesta ses-
pelo menos para ouvir o que os senhores têm para di- são de homenagem, é o desejo de pedir perdão, em
zer, uma vez que são os legítimos donos das terras. nome dos brancos e brancas, pelo que fizemos contra
Os chamados colonizadores, desbravadores, na ver- os senhores. Perdoem a nós, os brancos. (Palmas.)
dade eram saqueadores que invadiam, de qualquer Concedo aparte ao nobre Deputado Waldir Pi-
maneira, as terras que pertenciam a todos os senho- res, por quem tenho enorme carinho e que certamen-
res. Quem falará sobre isso? Quem contestará isso? te vem dar outro tom e uma contribuição a este meu

Sr. Presidente, meus irmãos indígenas, quando pronunciamento.
eu tinha doze anos, interessei-me pela cultura indíge- O SR. DEPUTADO WALDIR PIRES - Deputa-
na. Queria saber mais sobre a história dos povos indí- da Luiza Erundina, tenho a honra de somar minha voz
genas em meu País, sobre quantos povos ainda res- à sua, que é uma voz digna, de uma mulher que pen-
tavam. Naquele tempo, como ainda hoje, o currículo sa o Brasil, que quer um Brasil de irmãos. Venho soli-
escolar falava pouco sobre o índio. Procurei em biblio- darizar-me com meus irmãos e irmãs de todas as na-
tecas e livrarias livros que abordassem o assunto. ções indígenas e dizer-lhes que nós, nesta estacada
Fala-se muito pouco sobre os índios. Com muita difi- do Parlamento, não permitiremos a aprovação do pro-
culdade, fui comprando livros, lendo a história dos se- jeto do Deputado Luciano Pizzatto. (Palmas.) Não
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será aprovado. (Palmas.) Votamos uma Constituição Ao ver neste plenário muitos índios com suas
prometendo ao Brasil uma sociedade fraterna - por- vestimentas, raízes e cultura, podemos constatar que
tanto, de respeito à população indígena. Tenho ins- ainda há pessoas resistindo a todas as mudanças do
tantes de vergonha na minha vida e na minha terra, mundo de hoje, pessoas que querem manter suas raí-
como na comemoração dos 500 anos do Descobri- zes e sua cultura. Temos que compreender isso e ou-
mento, pela forma como os índios foram tratados em vir suas vozes. Por isso, essa pressão é legítima. A
Porto Seguro pelas instituições policiais do Governo presença dos senhores nesta Casa é fundamental
vinculado ao Sr. Antonio Carlos Magalhães. Neste para que possamos entender suas reivindicações.
Parlamento vamos somar-nos e estaremos ao lado Que este não seja apenas um momento, mas sim um
dos senhores, para a afirmação de que é nosso dever propósito que será transformado em legislação e real-
construir uma sociedade justa, de irmãos e irmãs, fra- mente cumprido.
terna, de respeito às nações e aos povos indígenas. O Parlamento está aqui para ouvi-los. Este diá-
(Palmas.) logo, essa forma de pressão é legítima, pois se neste

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA - Obri- .País ainda existem reservas ecológicas e ambientais
gada, companheiro Deputado Waldir Pires, pelo seu é porque o índio soube preservar aquilo que o homem
aparte. branco destruiu. (Palmas e chocalhos.)

Para concluir, gostaria de homenagear um ín- Estou aqui, na condição de Deputado Federal
dio e uma índia: o índio Uerá, que hoje completa 96 do Rio Grande do Sul, para dizer com muita franque-
anos e mora na Aldeia Guarani do Pico do Jaraguá, za que estamos junto aos índios nesta caminhada e
a vinte quilômetros da Praça da Sé de São Paulo, e que esta luta deve continuar. Os índios não devem re-
também a índia Keretchu, a mãe de todos, a Jandira cuar, devem continuar fazendo essa pressão de for-
Augusta, que comanda e dirige a aldeia dos Guara- ma permanente. E nós que defendemos a causa indí-
nis no Pico do Jaraguá, cidade de São Paulo. gena temos que nos desdobrar para obter um acrés-

Quando Prefeita, tive a felicidade de implantar cimo. Se fosse outro segmento, que não precisasse
política voltada para os índios que vivem na periferia de ~poio, o Deputado Augusto Nardes não estaria
pobre daquelagrande cidade, porque foram expulsos aqUi. Ma~, por ~e t~atar de um pov~ que permanente-
pelos latifundiários das terras que lhes pertencem - mente fOI marginalizado, estou aquI para dar meu de-
terras que lhes pertencem, é preciso que. isso fique poimento em favor de todos. (Palmas e chocalhos.)
bem regi:trado. ~riamos em São Paulo a Embaixa~a Queremos um novo estatuto, mas que não seja
das Naçoes Indlg~nas. La~entavelmente, o Prefeito feito sem o diálogo permanente, sem as sugestões
que me sucedeu tirou, mais uma vez, algo que era apresentadas pelos caciques pelos índios por todos
dos índi~s, das. nações indígenas de São Paulo. os segmentos que os repre~entam. Tem~s que dar

MUito obngada. (Palmas.) ouvido às suas reivindicações, fazendo o estatuto em
O S~: PRESIDE~TE (Deputado Efraim Morais) conjunto, senão este Parlamento não será legítimo. E

- Como ultimo orador Inscnto, concedo a palavra ao povo que não tem Parlamento é povo escravo. Nosso
nobre Deputado Augusto Nardes. índio não pode ser escravo, tem que ter dignidade e

O SR. DEPUTADO AUGUSTO NARDES - Sr. cidadania neste País.
Presidente, Deputado Efraim Morais, Vice-Presidente .. .
desta Casa e, portanto, o segundo homem que repre- MUito obngado. (Palmas e chocalhos.)
senta a Câmara dos Deputados; S"'s e Srs. Deputa- O SA. DEPUTADO DR ROSINHA - Sr. Presi-
dos, este é um momento histórico e sublime para a dente, peço a palavra pela ordem.
~ação brasil~ira. Estamos re.c~bendo nesta Casa, O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Morais)
Vindos de váriOS Estados braSileiros, aqueles que re- li V E a I
presentam a cultura e o que há de mais legítimo da - em . x a pa avra. .
Nação brasileira. Portanto, eu não poderia deixar de O SR. DEPUTADO DA. ROSINHA - Sr. Presl-
trazer-lhes, em nome do Partido Progressista Brasile- dente, como eu já disse, fui procurado por algumas li-
iro, a minha palavra de solidariedade e apoio. deranças indígenas, que queriam que o Deputado

Esta é a Casa à qual os senhores podem enca- Aécio Neves viesse a esta sessão. Quero comunicar a
minhar as suas reivindicações. Aqui estão os Parla- essas lideranças que o Deputado Aécio Neves viajou,
mentares intere~sados ~a ?ausa indígena, assumin- mas o Deputado Efraim Morais, 10 Vice-Presidente
do um compromls~o mUito Importante: vamos r:nudar desta Casa, que neste momento preside a sessão, re-
o Estatuto <;lu~ esta sen~o propos~o para que s~Ja res- ceberá acredito qualquer documento que queiram
gatada a dignidade do Indlo braSileiro e respeitada a t' ,
sua cultura, assim como suas origens, suas raízes, en regar.
porque povo que não tem cultura é povo sem cami- Sr. Presidente, este é o comunicado que faço às
nho. (Palmas.) lideranças indígenas e a V. Exa.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Morais) V - ENCERRAMENTO

- Agradecemos ao nobre Deputado Dr. Rosinha. Esta O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Morais)
Presidência coloca-se à disposição das lideranças in- - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
dígEmas para receber esses documentos, que enca- antes convocando Sessão Ordinária para amanhã,
minharemos imediatamente ao Presidente da Casa, sexta-feira, dia 20, às 9 horas.
Deputado Aécio Neves.

COMISSÃO GERAL
(Art. 91, I do Regimento Interno)

Transformação da Sessão Plenária em Comissão Geral para debater a situação do
patrimônio histórico, artlstico e natural de Brasília.

AVISOS N° 885/99 (PASTOR JORGE) - Dispõe sobre éI

concessão de cestas básicas e vales transportes aos
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE portadores de AIDS.

EMENDAS OU RECURSOS DECURSO: 2" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-01

l-EMENDAS

PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO (Art. 54)
SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR (art. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 56, § 1") .
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 3" combinado com art.132. § 29 )

N° 1.518199 (FERNANDO GABEIRA) - Proibe a
fabncação, importação, exportação, comercialização
e utilização de defensivos agricolas que contenham
em sua formulação a substância PARATION METIL.
DECURSO: 2" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-01 .

N° 1.012199 (ENIO BACCI) - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de leitos cativos e tratamento a
pacientes portadores da Sindrome da
Imunodeficiência Adquirida - SIDA, e dá outras
providências.
DECURSO:1·SESsAo
ÚLTIMA SESSÃO: 26-04-01

N° 1.166199 (SENADO FEDERAL) Dispõe sobre a
utilização do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS para quitação de prestações
atrasadas dos financiamentos habitacionais.
DECURSO: 1· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-04-01

N° 2.555/00 (PAES LANDIM) Acrescenta dispositivo
ao art. 19 da Lei n" 8.399, de 7 de Janeiro de 1992,
que especifica a destinação dos recursos originados
por adicional larifá rio criado pela Lei n" 7.920, de 12
de dezembro de 1989.
DECURSO; 1· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-04-01

PROJETO DE LEI

1.1. PROJETO DE LEI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa n9 177/89)

N° 3.267/00 (DO PODER EXECUTIVO) - Acrescenta
dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho.
dispondo sobre requisitos de admissibilidade para o
recurso de revista.
Prazo de tramilaçtío na Ctímara dos Deputados
(art. 64, § 1° da Constituiçilo Federal): 25-05-01
ÚLTIMA SESSÃO: 20-04-01

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 710-A/DO (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
Aprova o alo que autoriza a Associação Comunitária
Rádio Club FM "A Voz de Nazaré" a executar servico
de radioditusào comunitária, na localidade de
Manacapuru, Estado do Amazonas.
DECURSO: 3" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-04-01

11- RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58. §1°)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art ..58, §39 combinado com art.132, §29)

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

N° 865-A/D1 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Empresa de
Radiodifusão Dinamica LIda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na 2.1
localidade de Dourados. Estado do Mato Grosso do
Sul.
DECURSO:1·SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-04-01

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N° 3.287197 (FEU ROSA) - Concede isenção as
saídas e ao transporte de produtos allmenticios com
destino a entidades, associações e fundações sem
fins lucrativos e a sua posterior distribuição a
pessoas carentes.
DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-01
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N° 2;582100 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Dispõe
sobre a obrigatoriedade da' incineração .de
mercadorias de origem estrangeira quando
apreendidas por contrabando ou descaminho e dá
outras providências.
DECURSO:1 g SESSÃO
úi-TIMA SESSÃO: 26-04-01

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA EJOU
ORÇAMENTÁRIA (Art. 54) .

P,ROJETOOE LEI.

N° 4.832198 (CIRO NOGUEIRA~ - Concede isenção
do Imposto Industrializados (IPI) incidente sobre
móveis escolares utilizados em sala de aula.
DECURSO: 2il SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-01

N° 3.135100 ( JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Dispõe
sobre incentivos fiscais para doações de refeições

. dE:lstinadas a distribuição a pessoas carentes. (E seu
apensado: PL nº 3.823/00, do Dep. José' Carlos
Coutinho).
DECURSO: 2B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-Q4-01

PROJETO DE LEICOMPLEMENTAR:

N° 246190 (SENADO FEDERAL) - Estabelece'
condições para a aposentadoria especial dos

. servidores públicos civis da União, Estados.
Municípios e do Distrito Federal. bem como dos
trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT. (E seus apensados: PLs nlls 77/89,
do Dep. Gonzaga Patriota; 144/89, do' Dep. Ismael
Wanderley; 212189, do Dep. Adylson Motta; 249/90,
do Dep. Francisco Amaral; 258/90. lIo Dep. Hélio
Rosas; 18/91, do Oep. Jurandyr Paixão; 37/91. do
Dep. Geraldo Alckmin Filho; 49/91. do Dep. Marcelo
Barbieri; 51/91. do Dep. Dercio Knop; 53/91. do Dep.
Hugo Biehl).
DECURSO: 2' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-01

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
.. PREJUDICIALIDADE (Art.. 164, § 1°)

SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
(art. 164, § 2!! e § 31!)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 164, § 2l!)

PROJETOS DE LEI:

N° 4.221198 (JOÃO FASSARELLA) - Allera a Lei nl!
9.530, de 10 de dezembro de 1997. para excluir o
Fundo Nacional de Assistência Social e o Fundo
Nacional da Criança e do Adolescente da regra de

destinação de superávits para a amortização da
dfvida pública federal. (E seu apensado: PL n9

4.281/98. do Dep. Ricardo Gomyde).
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 25-04-01

N° 758199 (LUIZ BITTENCOURT~ - Acrescenta
parágrafo ao artigo primeiro da Lei nl! 9.265, de 12 de
fevereiro de 1996.
DECURSO: 2!l SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-01

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

N° 239/98 (ÁTILA LINS) - Adia para 19 de janeiro de
2000 a aplicação do redutor financeiro a que se
refere a Lei Complementar nl! 91, de 1997, que trata
da fixação dos coeficientes do FPM.
DECURSO: 2g SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 25-04-01

N° 246198 (LUIZ CARLOS HAULY) - Acrescenta
parágrafo ao art. 1!! da Lei Complementar nll 82, de
27 de março de 1995, que ~disciplina os limites das
despesas com o funcionalismo público. na forma do
art. 169 da Constituição Federal". (E seu apensado:
PLP nl!13/99, do Dep. Rodrigo Maia).
DECURSO: 1!l SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-04-01

MENSAGEM:

N° 1.870/99 (PODER EXECUTIVO) - Submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Secretariado da Convenção das Nações
Unidas de Combate à Oesertificação relativo à
Terceira Sessão da Conferência das Partes da
Convenção das Nações Unidas de Combate à
Desertificação nos Parses Afetados por Seca Grave
eJou Desertificação. Particularmente na África,
celebrado em Brasllia, em '22 de setembro de 1999.
DECURSO:2g SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-01

4~ SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR (137, § 1°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(137, § 2º)

PROJETO DE LEI:

N° 4.201101 (LAURA CARNEIRO) - Restabelece o
direito à promoção de Militares da reserva
remunerada e reformados das Forças Armadas, na
forma que especifica e dá outras providências.
DECURSO:2!SESSÃO
ÚLTlMASESSÃO: 25-04-01
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N° 4.320/01 (EUNICIO OLIVEIRA) - Altera a Lei nO
9.995/2000, que "dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2001 e dá outras
providências", com o objetivo de suprimir as
obrigações dos Municípios de apresentar
contrapartida em transferências voluntárias da União.
DECURSO: 1!!8ESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-04-01

ARQUIVEM-SE (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N° 4.392/94 (PODER EXECUTIVO) - Autoriza o
Poder Executivo a conceder pensão especial a Maria
Cecília Bevilacqua de Paiva, neta do consagrado
jurista brasileiro Dr. Clóvis BevilacQua.

N° 53195 (RITA CAMATA) - Dá no'Ja redação ao
parágrafo 61! do artigo 4n da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT. (E seus apensados: PLS nºS:
1.561/96, do Dep. Nilson Gibson e 3.421/97, do Dep.
Júlio Redecker).

N° 900/95 (JOVAIR ARANTES) - Proíbe às pessoas
jurldicas o desconto dos salários de trabalhadores
contratados, percentuais de qualquer valor, referente
à custeio de alimentação, e dá outras providências.

N° 1.211/95 (FERNANDO ZUPPO) - Altera o artigo
2º da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965, que
"dispõe sobre o pagamento da gratificação prevista
na lei nl! 4.090. de 13 de julho de 1962". (E seus
apensados: PLs:nlls 3.084/97, do Dep. Sérgio
Cameiro; 4.643/98, do Dep. Tuga Angerami e
4.877/98. do Dep. Ademir Lucas).

N° 1.934/96 (ANTONIO DO VALLE) - Dispõe sobre·
a remessa de lucros ao exterior por empresas
beneficiárias dos incentivos para o desenvolvimento
regional Que especifica.

N° 3.221/97 (REMI TRINTA) - Permite o pagamento
de benefícios previdenciários através da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos.

N° 3.601/97 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
concessão de Seguro-Desemprego a seringueiro
profissional durante o período em que estiver
impedido de exercer sua atividade e dá outras
providências.

NO. 3.886197 (SENADO FEDERAL) - Acrescenta
parágrafo ao art. 14 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, para submeter o servidor público
a avaliação médica periódica.

N° 4.091/98 (ENIO BACCI) - Institui o PROGRAMA
DE INCENTIVO aos doadores de órgãos, em vida.

N° 4.405/98 (JOÃo" FASSARELLA) - Altera a Lei nº
8.984, de 7 de f,evereiro de 1995,que ~estende a
competência da "Justiça do trabalho (art. 114 da
Constituição FeCleral)", a fim de ampliar a
competência da Justiça do Trabalho para conciliar e
julgar os dissídios relativos à indenização por
acidente de trabalho.

N° 683/99 (FREIR~'·JÜNiOR)·~'Altera a ~edação do
artigo 2º da Lei nº 8.501, de 30 de novembro de
1992, permitindo' a utilização, pelas escolas de
Odontologia, de cadáver não reclamado, para fins de
estudos ou pesquisas.

N° 813/99 (ELCIONE BARBALHO) - Determina a
adição de fécula de mandioca à farinha de trigo e dá
outras providências.

N° 1.023/99 (EDUARDO PAES) - Dá nova redação
ao § 1!! do art. 62 da Lei n!i 9.51-9, de 26 de novembro
de 1997.

N° 1.124/99 (ENIO BACCI) - Reduz período de
carência para aposentadoria por invalidez ei auxílio
doença.

N° 1.241/99 (JANOIRA FEGHALI ) - Dispõe ';sobre a
aposentadoria em; tempo. inferior para guardas de
endemias bem como outros funcionários da
Fundação Nacional de Saúde quetrqbalham
diretamente com inseticidas.

N° 1.457/99 (pOM'PEO DE MATTOS) - ESÜibelece
prazo para reclamiltórias trabalhistas, prescrIção de
direitos e dá outras providências. '

N° 1.548/99 (ALBERTO MOURÃO) - Dispõe~obreo
transporte ferroviário de passageiros. .

N° 1.569/99 (CORONEL GARCIA) - Acrescenta
parágrafos ao al1. 257 da Lei nº 9.503, de' 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro.

N° 1.718/99 (SÉRGIO NOVAIS) - Autoriza utilização,
de vantagens salariais judicialmente reconhecidas
para pagamento d~ dívidas junto à União e bancos
públicos, ..,

N° 1.779/99 (BISPO WANDERVAL) - Concede
adicional de insal~bri?ade aos. tré!:balhad~res que
atuam no combate á ralVa dos ammals herblvoros.

N° 1.788/99 (FREIRE JÚNIOR) - Veda a
contratação, pela Administração Pública. de
empresas inadimplertes com o Fundo de Garantia do
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N° 2.553/00 (RUBENS BUENO) - Acrescenta
parágrafo único ao artigo 845 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT.

N° 1.789/99 (FREIRE JÚNIOR) - ~egulamenta o
custo e o:pagamento de serviços wráficos oficiais
quando o~ganizados em autarqui~, empresas
públicas ou', sociedade de economiamista.

Tempo de Serviço - FGTS e com p Programa de N° 2.481/00 (JOSÉ JANENE)- Acrescenta artigo à
Integração Social- PIS.. Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a fim de

coibir a litigância de má-fé.

N° 1.793/99 (JOÃO MAGNO) ... Acrescenta
parágrafos lao art. 471 da Consolidação das Leis do
Trabalho - ICLT. a fim de determinarÇlo empregador
a obrigação de fornecer ao empreg~do, no ato da
rescisão de contrato de trabalho. . documento
comprobatório das atividades por ele exercida em
condições especiais.

N° 1.795/99 (OR. HÉLIO) - Acrescenta §§ 511 e 611 ao
art. 280 da Lei nll 9.503, de 23 de setembro de 1997.

N° 2.630/00 (NORBERTO TEIXEIRA) - Altera a Lei
nll 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que "dispõe
sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras
Providências.

N° 2.670/00 (SENADO FEDERAL) - Altera a Lei nO
8.212. de 24 de julho de 199t, para excluir do salário·
contribuição para a previdência social os valores
recebidos a \ítulo de salário-maternidade e salário
educação.

N° 1.841/99 (NAIR XAVIER LOBO) - Fixa em quatro N° 2.693/00 (POMPEO DE MATTOS) - Veda a
horas a Jomada de trabalho do psicólogo. cobrança de taxas de consumo de água em

residências desocupadas.
N° 1.899/99 (LUIZ BITTENCOURT) - Altera a Lei nll

7.827, de 27 de setembro de 1989. para dispor sobre
a é!:plicação dos recursos do Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste.

N° 2.761/00 (ALOíZIO SANTOS) - Torna obrigatória
a gravação, no capacete do proprietário, da placa da
motocicleta.

N° 2.118/99 ~LUIZ BITIENCOURT) - Acrescenta
inciso e parágrafos ao art. 611 da Lei nll 8.884, de 11
de junho de 1994, edá outras providências. .

N° 2.230/99 (FREIRE JÚNIOR) - regulamenta o
inciso I do art. 19 da Constituição Federal. (E seu
apensado: PL nll 2.397/00, do Dep. Wagner
Salustiano).

N° 2.917/00 (JOSÉ CARLOS ELtAS) - Obriga as
empresas com mais de 100 empregados a fornecer
ao trabalhador dispensado qualificação profissional
visando a sua reinserção no mercado de trabalho.

N° 2.960/00 (WILSON SANTOS) - Determina que as
faixas para pedestres nas vias públicas deverão ser
elevadas em relação ao nível da pista de rolamento.

N° 3.150/00 (L1NCOLN PORTELA) - Prolbe ouso de
recursos públicos r'fo patrocínio de eventos
internacionais por parte da Administração Pública
Federal e dá outras providências.

N° 2.393/00 (POMPEO DE MATTOS) - Dispôe sobre
procedimentos legais para cancelamento de registro
de micro e pequenas empresas.

N° 3.102/00 (GL't'CON TERRA PINTO) - Dispõe
N° 2.349100 (LUIZ BITTENCOURT) - Dispõe sobre a sobre a aplicação de penalidade a veículo particular
meia-entrada nos espetáculos culturais, para no transporte público coletivo de passageiros.
trabalhadores e dá outras providências.

N° 2.302/00 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Dispõe N° 2.972/00 (ALDO REBELO) - Dispõe sobre a
sobre o piso salarial dos Enfermeiros, Técnicos 9 remuneração do trabalhador portuário avulso.
Auxiliares de Enfermagem e dá outras providências.

N° 2.428/00 (MARÇAL FILHO) - Altera o artigo 31! da
Lei nl! 7.998, de 11 de janeiro de 1990, a. fim de
estender o beneUcio do Seguro-desemprego ao
trabalhador temporário.

N° 2.465/00 (JOSÉ ROBERTO BATOCHIO) - Dá.
nova redação ao art. 830 do Decreto-Lei nS! 5.452, de
1Q de maio de 1943 - Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT.

ARQUIVEM-5E (Art. 58. § 4°)

PROJETOS DE LEI:

N° 4.024/89 (ANTONIO BRITO) - Dispõe sobre a
promoção, a politica e o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Urbano e cria o Sistema Nacional
de Desenvolvimento Urbano.
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N° 4.285/89 (PAULO RAMOS) - Dispõe sobre a N° 3.663/97 (FERNANDO LOPES) -Dispõe sobre o
promoção do desenvolvimento urbano, a polltica exerclclo da competência do poder público municipal,
nacional de desenvolvimento habitacional e urbano, o· .no âmbito das capitais,relativamente à adequada
Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano e utilização do solo urbano, nos termos do artigo 182,
cria o Sistema Nacional de Habitacional e parágrafo quarto da Constituição Federal.
Desenvolvimento Urbano.

N° 3.624/93 (BENEDITA DA SILVA) - Dispõe sobre
os imóveis públicos adquiridos por usucapião.

N° 3.763/97 (AUGUSTONARDES) - Faculta aos
laboratórios de análises clinicas a opção pelo
SIMPLES, previsto na Lei n2 9.317,. de 5 de
dezembro de 1996.

N° 1.646/96 (SENADO FEDERAL) - Regula o artigo
89 , inciso I. da Constituição Federal, e dá outras N° 4.017/97 (DALILA FIGUEIREDO) - Extingue o
providências. reconhecimento de firma.

N° 2.807/97 (AUGUSTO CARVALHO) - Dispõe sobre
.o parcelamento do solo para fins urbanos no Distrito
Federal e altera dispositivos da Lei n9 6.766, de 19 de
dezembro de 1979.

N° 2.847/97CEDISON ANDRINO) - Dispõe sobre
incentivos fiscais ao desporto de rendimento.

N° 2.850/97 (ROMEL ANíZIO) - Institui sistema de.
bolsas de estudo para estudantes de nível superior
portadores de deficiências e com insuficiência de
recursos. (E seu apensado: PL nll 1.717/99. do Dep.
Or. Hélio). .

N° 2.999/97 (EDINHO ARAÚJO) - Termina com a
exigência de apresentação de cópias autenticadas e
dá outras providências

. N° 3.062/97 (VALDIR COlATTO) - Altera a redação
do inciso VIII, art. 3D, da Lei n!! 8.212. de 24 de julho
de 1991, para fixar limite de isenção de contribuição
para a Seguridade Social, no caso de construção
residencial unifamiliar destinada a uso próprio. (E seu
apensado: PL nQ 3.327/97, do Dep. Fernando
Zuppo).

N° 3.135/97 (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
Dispõe sobre a criação da gratificação pelo efetivo
exercício em Varas Federais de diflcil provimento aos
Juizes Federais e Juizes Federais Substitutos.

N° 3.196/97 (CARLOS NELSON) - Altera os artigos
18 e 22 da Lei n9 6.766. de 19 de dezembro de 1979,
que dispõe sobre parcelamento do solo urbano e dá
outras providências.

N° 3.482/97 (PAULO ROCHA) - Acrescenta ao
Decreto-Lei nQ 261, de 28 de fevereiro de 1967, que

. dispõe sobre sociedades de capitalização e dá outras
providências. . .

N° 3.595197 (ENIO BACCI) - Dispõe sobre a criação
do Fundo Nacional de Apolo as Micros e Pequenas
Empresas Rurais e dá outras providências.

N° 4.635/98 (MIRO TEIXEIRA) - Altera a legislação
do imposto de renda visando permitir .que as
despesas com os salários dos empregados possam
.ser considerad!,!s como despesas operacionais da
pessoa jurldica na determinação do lucro edá outras ...
providências. .

N° 77/99 (ENIO BACCI) - Acresce os incisos XIII,
XIV e XV, ao art. 20 da Lei nl:l 8.036, de 11 de maio
de 1990. (E seus apensados: PLs nQ 93/99, da Dep.
Jandira Feghali; 179/99, do Dep. Silas Brasileiro;
378/99, do Dep. Ricardo Serzorni; 557/99. do Dep.
Pastor Oliveira Filho: 599/99, do Dep. Manoel
Salviano; 847/99, do Dep. Pompeo de Mattos;
850/99. do Oep. Pompeo de Mattos; 940/99, do Dep.
Cunha Bueno; 1.485/99, do Dep. Luiz Bittencourt e
4.044/01, do Dep. Givaldo Carimbão).

N° 914/99 (VIC PIRES FRANCO) - Dispõe sobre a
compensação de créditos tributários.

N° 971/99 (IVAN PAIXÃO) - Profbe a alienação de
.bens públicos em anos de eleição.

N° 1.129/99 (FEU ROSA) - Dispõe sobre a
divulgação obrigatória de dados relativos a pessoas .
desaparecidas nos meios de comunicação.

N° 1.138/99 (RUBENS BUENO) -Institui o Programa
de Incentivo à Geração de Emprego no Terceiro .
Setor, o Fundo Nacional de Geração de Emprego e
dá outras providências.

N° 1.173199 (MARÇAL FILHO) - Dispõe sobre a
aplicação de 1/3 (um terço) das penas previstas nos·
.arts. 213 e 214 do Código Penal aos membros da
famflia que se omitirem, quando o crime for praticado
por parentes da vItima.:' .. .
. .

.N° 2.37~/OO (SÉRGIO CARVALHO) - Dispõe sobre a'
obrigatoriedade da participação de sexos opostos na .
composição de chapas para a disputa de cargos
eletivos do executivo.
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N° 2.9.30/00 (AVENZOAR ARRUDA) - Dispõe sobre N° 4.699/90 (SAULO QUEIROZ) - Regula o
a liquidação dos financiamentos habitacionais do acesso gratuito, pelos Partidos Políticos, ao rádio e
SFH. televisão, de acordo com o parágrafo 3!.! do artigo 17

da Constituição Federal, e dá outras providências.
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:

N° 81/96 (EXPEDITO JÚNIOR) - Dispõe sobre o
repasse de recursos orçamentários destinados aos
Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público nos
Estados, Distrito Federal e, onde couber, nos
Municfpios, creditados pela União.

N° 5.378/90 (SENADO FEDERAL) - Fixa prazo para
domicílio eleitoral e dá outras providências.

N° 5.985/90 (MOZARILDO CAVACANTI) - Dispõe
sobre o domicílio eleitoral dos candidatos a cargos
eletivos.

N° 46/99 (LUCIANO PIZZATTO) - Altera o art. 78 da
Lei Complementar nll 35, de 14 de março de 1979,
que "Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura
Nacional". .

N° 92/99 (FREIRE JÚNIOR) - Altera dispositivos da
Lei Orgânica da Magistratura Nacional, proibindo o
porte de arma de fogo a bordo de aeronav6..civil.

N° 107/00 (ANTÔNIO JOSÉ MOTA) - Altera o § 1º
do art. 66 da Lei Complementar n9 35, de 14 de
março de 1979 - Lei Orgânica da Magistratura
Nacional.

N° 133/00 (EDUARDO JORGE) - Dispõe sobre a
criação do Território Federal do Alto Rio Negro.

Na 6.080/90 (SANTINHO FURTADO) - Dispõe sobre
o horário de propaganda eleitoral gratuitas através do
rádio e televisão.

N° 1.854/96 (PAULO ROCHA) - Altera dispositivos
da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991, que dispõe
sobre condições operacionais dos Fundos de
Investimentos Regionais.

N° 695199 (DR. HÉLIO) - Altera a redação do art. 10
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de trânsito Brasileiro.

Na 2.093/99 (SÉRGIO BARROS) - Denomina
"Aeroporto Internacional Edmundo Pinto" o novo
aeroporto da cidade de Rio Branco, Acre.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇAo:

Na 268/00 (JOÃO CALDAS E OUTROS) - Limita o
pagamento de subsfdio a Vice-Governador e a Vice
Prefeito aos casos de efetivo exercicio de atribuição
legal.

ARQUIVEM-SE (Art. 164, § 40
)

PROJETOS DE LEI:

N° 1.593/89 (ANTÔNIO SALIM CURIATI) 
Regulamenta o acesso gratuito dos partidos poHticos
ao rádio e à televisão, assegurado pelo parágrafo 39

do artigo 17 da Constituição Federal.

N° 2.529/00 (AUGUSTO NARDES) - Permite a
inclusão das creches no SIMPLES, previsto na Lei nº
9.317, de 5 de dezembro de 1996.

N° 3.217/00 (POMPEO DE MAnOS) - Dispõe sobre
a obrigatoriedade do Rastreamento Neonatal,
conhecido como 'Teste do Pezinho", nas unidades
públicas e privadas do Sistema ÚniCO de Saúde ou
conveniadas e dá outras providências.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 264/96 (AGNELO QUEIROZ) - Susta a aplicação
da Portaria 3.015, de 15 de fevereiro de 1996, do
Ministério da Previdência e Assistência Social.
(Por ter perdido a oportunidade).

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 29/95 (RITA CAMATA) - Dispõe sobre os termos
e limites do exercício do direito de greve por
servidores públicos civis. (E seu apensado: PLP n!!
30/95, do Dep. Régis de Oliveira).

N~ 4~018189 (PRISCO ViANA) .,":" Define o processo
eleitoral· e estabelece normas para a propaganda
eleitoral e dá outras providências.

Na 2.461/89 (SIGMARINGA SEIXAS) - Altera os PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
artigos 178 e 191 do Código de Processo Civil - Lei
n!! 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

NO 4.145/89 (ANTÔNIO SALIM CURIATI)- Revoga
dispositivos da Lei n!l7.773, de8 de junho de 1989, N° 61/00 (WAGNER SALUSTIANO e OUTROS) 
para extinguir o horário gratuito destinado à. Institui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
propaganda eleitoral no rádio a televisão. a apurar a regularidade do contrato celebrado entre a

CBF e a NIKE.
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EXCLUA-SE do Sujeito a Arquivamento, nos
termos do artigo 54, combinado com o artigo 58, § 49

do RI. Prazo para apresentação de recurso artigo 58,
§ 2 11 (05 sessões) de: 15 a 21.03.01, por ter sido
Incluída indevidamente na Ordem do Dia de
15.03.01. E do Arquivamento, nos termos do artigo
58, § 49 do RI, a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI:

N° 4.044/01 (GIVALDO CARIMBÃO) - Dispõe sobre
a utilização de recursos da conta vinculada do Fundo
de Garantia do tempo de serviço - FGTS para.
pagamento de mensalidades escolares em atraso.

ARQUIVEM-SE
(Art. 163, combinado com o Art. 164, § 4°) (Face a
aprovação do PL. 5788/90)

PROJETOS DE LEI:

N° 2.191/89 (RAUZ FERRAZ) - Institui, nos termos
dos art 182 e 183 da Constituição Federal, a polrtica
de desenvolvimento e de expansão urbana, suas
diretrizes gerais. seus objetivos e instrumentos
básicos. (E seus apensados: PLs nl! 2.587/89 do
Dep. Uldurico Pinto; 2.937/89 do Dep. José Luiz
Maia; 4.004/89 da Dep. Lurdinha Savignon; 4.019/89
do Dep. Ricardo Izar; 4.310/89 do Dep. Mario Assad).

N° 6.119/90 (LURDINHA SAVIGNON) - Institui, nos
termos dos arts. 182 e 183 da Constituição Federal, a
política de desenvolvimento urbano e dá outras
providências. .

N° 273/91 (RICARDO IZAR) - Define diretrizes para
o desenvolvimento urbano. '

N° 856191 (JOSÉ CARLOS COUTINHO)
Regulamenta o disposto no artigo 1B3 da .
Constituição Federal e dá outras providências.

N° 1.882191 (MAGALHÃES TEIXEIRA) - Estabelece
normas para a elaboração e execução do plano
diretor dos municfpios, conforme os termos do
parágrafo 111 do artigo 1B2 da Constituição Federal.

N° 1.734/96 (NILMÁRIO MIRANDA) - Estabelece
diretrizes gerais de política urbana e dá outras
providências.

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE DE ABRil I 2001

23 211·feira 15:00 Maria Abadia (Bloco PSDB • DF)
15:25 Arolde de Oliveira (Bloco PFl • RJ)
15:50 Elcione Barbalho (PMDB - PA)
16:15 Badu Picanço (Bloco PSDB -AP)
16:40 Waldemir Moka (PMDB - MS)
17:05 Avenzoar Arruda (PT - PB)
17:30 Antonio Carios Pannunzio(Bloco PSDB ·SP)
17:55 Augusto Franco (Bloco PSDB - SE)
18:2.0 Laur l.omanto (PMDB - BA)

24 31.feira 15:00 Damião Fellciano (PMDB - PB)
15:25 De Velasco (Bloco PSL - SP)

25 411.felra 15:00 Julio Semeghini (Bloco PSDB - SP)
15:25 Silvio Torres (Bloco PSOB - SP)

27 61·felra 10:00 Osvaldo Reis (PMDB - TO)
10:25 Efraim Morais (Bloco PFL • PB)
10:50 Wanderley Martins (Bloco PSB - RJ)
11:15 Ariston Andrade (Bloco PFL - BA)
11:40 Lincoln Portela (Bloco PSl- MG)
12:05 Seratim Venzon (Bloco POT - SC)
12:30 Djalma Paes (Bloco PSB - PE)
12:55 Jorge Alberto (PMDB - SE)
13:20 Nicias Ribeiro (Bloco PSOB - PA)

30 2a.felra 15:00 Silas Câmara (Bloco PTB - AM)
·15:25 Renildo Leal (Bloco PTB - PA)
15:50 Wilson Santos (PMDB - MT)

. 16:15 Nelson Trad (Bloco PTB - MS)
16:40 Zeoaldo Coutinho (Bloco PSDB - PA)
17:05 Antonio Cambraia (Bloco PSDB - CE)
17:30 Marcus Vicente (Bloco PSDB· ES)
17:55 Sérgio Miranda (Bloco PCdoB - MG)
18:20 Marcos Rolim (PT - AS)
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I • COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

AVISOS

PROPOSIÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 23/04/015)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nll 3.956/00 - do Sr. Xico Graziano 
que "acrescenta o artigo 28-8 à Lei nS! 9.172. de 20 de
novembro de 1998, que 'altera a Lei nl! 8.171, de 17 de
janeiro de 1991, acrescentando-lhe dispositivos
referentes à defesa agropecuária"';
RELATOR: Deputado ROMEL ANIZIO

PROJETO DE LEI Nº 4.176/01 - do Sr. José Priante 
que "dispõe sobre a alienação de terras da União aos
Municípios de Belterra e Ave!ro, no Estado do Pará".
RELATOR: Deputado JOSUE BENGTSON

PROJETO DE LEI N2 4.214/01 - do Senado Federal 
que "altera os arts. 15 e 17 do Decreto-Lei n2 73. de 21
de novembro de 1966. que dispõe sobre o Sistema
Nacional de Seguros Privados, regula as operações de
seguros e resseguros e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL

PROJETO DE LEI NR 4.223/01 - do Sr. Marçal Filho 
que "institui o Programa Nacional de Arrecadação e
Doação de Alimentos". .
RELATOR: Deputado CONFUCIO MOURA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO

AV 1-8 O S

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:5a Sessão
Última Sessão: 20/04/015

Projetos de lei (art. 119, I e § 1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N9 1.439-Al96· do Sr. SILAS
BRASILEIRO - que "dá nova redação aos artigos 18,21
e 22 da Lei nll 8.629. de 25 de fevereiro de 1993. que
"dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no
Capítulo 111, Título VII. da Constituição Federal".
Apensados os (PL 1.548/96, PL 1.604/96 e PL
2.721/00)". .
RELATOR: DEPUTADO CORIOLANO SALES
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PROJETO DE LEI N2 625-N99 - do Sr. =NIO BACCI 
aue "autoriza divórcio direto após separação de fato há
mais de i (um) ano e dá outras providências".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI N!I 2.158-A/99 - do Sr. WILSON
SANTOS - que "dá nova redação ao art. 42 e acrescenta
os artigos 4 2·A e 411-S da Lei n2 9.871, de 23 de
novembro de 1999, que "Estabelece prazo para as
ratificações de concessões e alienações de terras feitas
pelos Estados na Faixa de Fronteira, e dá outras
providências". Apensados: (PL 2742/00)"
RELATOR: DEPUTADO OSMAR SERRAGUO

PROJETO DE LEI NlI 2.261-8/99 - da Sra. Laura
Cameiro - que "altera a redação do art. 41 da Lei n2

9.605, de 13 de ievereiro de 1998, dispondo sobre o uso
de fogo em áreas agrícolas já cultivadas e dá outras
providências".
RELATOR: DEPUTADO AlOlR CABRAL

PROJETO DE LEI NQ 3.712/00 - do Sr. ALBERTO
FRAGA • que "veda a exigência de atestado de bons
antecedentes Junto a órgãos policiais, e dá outras
providências".
RELATOR: DEPUTADO MARCOS ROLlM

PROJETO DE LEI N2 3.757/00 - do PODER
EXECUTIVO - que "Declara revogados os atos que
menciona".
RELATOR: DEPUTADO EDMAR MOREIRA

PROJETO DE LEI N9 4.072/015 - do Sr. EULER
MORAIS - que 'proíbe a concessão de benefícios a
presidiários com mais de duas condenações".
RELATOR: DEPUTADO MARCOS ROLlM

B .- Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N2 633-C/95 - da Sra. YEDA
CRUSIUS • que 'dá nova redação ao "caput" do artigo
92 da Lei n!l 8.723, de 28 de outubro de 1993, que
"dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por
veículos automotores e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N2 2.009-B/96 - do Sr. ABELARDO
LUPION - que 'dispõe sobre o prazo para pagamento
de produtos agrícolas importados".
RELATOR: DEPUTADO AUGUSTO FARtAS

PROJETO DE LEI N2 80-A/99 - do Sr. ENIO BACCI _
que "instituí o Programa de Tratamento Gratuito para
dependentes de drogas e álcool, pelo SUS, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEl N2 233-A/99 - da Sra. RITA
CAMATA - que ·modifica a redação dos artigos 83 e 84
da Lei nll 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente". .
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE LEI N2 241/99 - do Sr. PROFESSOR
LUIZINHO • que 'altera a Lei n2 9.224, de 24 de
dezembro de 1996. que dispõe sobre o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério, na forma prevista no art.
60, § 72, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. Apensados: (PL 328/99,PL 2514/00,PL
2686/00)"
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN

PROJETO DE LEI NlI 247-8199· do Sr. FERNANDO
GABEIRA - que "implementa medidas de segurança
para o manuseio de combustíveis destinados a veículos
automotivos rodoviários. Apensados: (PL 733 199)"
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM

PROJETO DE LEI N2 594/99 - do Sr. BISPO
WANDERVAL - que 'altera a Lei nll 9696, de 12 de
setembro de 1998, que dispõe sobre a regulamentação
da profissão de Educação Física e cria os respectivos
Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação
Física, a fim de suprimir a permissão do exercício da
profissão aos práticos. Apensados: (PL 1116 199,PL
1900/99)"
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN

PROJETO DE LEI N2 659-B/99 - do Sr. MURILO
DOMINGOS - que "define sistema orgânico de produção
agropecuária e produto da agricultura orgânica. dispõe
sobre a sua certificação, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

PROJETO DE LEI NEl 928-B/99 . -. do . Sr. MIRO
TEIXEIRA - que 'regulamenta o disposto no § 72 do art.
201 da Emenda Constitucional n220·.
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N2 1.399-Al99 - do Sr. ENIO BACCI
- que 'dispõe sobre a obriQ.atoriedade dos hospitais
públicos, clínicas e atendimentos de urgência, de
manterem em seus estoques o medicamento
DANTROLENE SÓOICO, ou similar e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

PROJETO DE LEI N2 1.431-Al99 - do Sr. ALCIONE
ATHAYDE· que "acrescenta os arts. 79-A e 257-A à Lei
nll 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI N2 1.593/99 - do Sr. PROFESSOR
LUIZINHO - que "acrescenta incisos aos arts. 53.
parágrafo único, e 80 da Lei n2 9.610, de 1998".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES

PROJETO DE LEI Nº 1.698199 - do Sr. PODER
EXECUTIVO· que "altera o art. 16 da Lei oI! 8.935, de
18 de novembro de 1994, que regulamenta o art. 236 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO



PROJETO DE LEI NQ 2.516/00 - do SENADO
FEDERAL - que "acrescenta parágrafo ao art. 14 da Lei
nQ 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, no sentido de
regular a gratuidade dos honorários de perito".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA

PROJETO DE LEI Ne 2.354-6/00· do PODER
EXECUTIVO . que "exclui uma tração da área da
Reserva EJárativista do Rio Ouro Preto, localizada nos
municlpios de Guajará·Mirim e Vila Nova Mamoré, no
Estado de Rondônia".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
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. PROJETO DE LEI N9 1.70N99 do Sr. LAIRE receita de medicamentos sujeitos à prescrição de
ROSADO - que "dispõe sobre a dispensação de profissional habilitado".
medicamentos contendo antimicrobianos". RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN

RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA PROJETO DE LEI N2 2.193-N99 _ do Sr. PAULO PAIM

PROJETO DE LEI N2 1.730-Á/99 - do Sr. JOSUÉ • que 'estende aos ferroviários da Rede Ferroviária
BENGTSON - que "modifica o art. 12 da Lei nQ 9.608. de Federal S.A. e da Companhia de Trens Urbanos o
18 de fevereiro de 1998. que dispõe sobre o serviço beneficio de que trata a Lei n9 8.186, de 21 de maio de
voluntário". 1991, que "dispõe sobre a complementação de
RELATOR: aposentadoria de ferroviários".
Deputado ZENALDO COUTINHO RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

PROJETO DE LEI N2 1.742-A/99 - do Sr. SERAFIM PROJETO DE LEI Ng 2.292-AlOO - do SENADO
VENZON - que "altera o art. 113 da Lei nº 8.213. de 24 FEDERAL - que "altera a denominação do Aeroporto
de julho de 1991. permitindo ao benefiCiário optar pela Intemacional de Macapá".
agência bancária de sua conveniência para recebimento RELATOR: Deputado ÁTILA LINS

do benetício previdenciário". PROJETO DE LEI Nll 2.323.A/OO _ do Sr. AGNELO
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

QUEIROZ - que "dispõe sobre o controle e
PROJETO DE LEI NSl 1.873-A/99· do Sr. PEDRO comercialização do produto 'soda cáustica".
FERNANDES - que "dispõe sobre O pagamento com RELATOR: Deputado WALDIR PIRES
cheque. nas concessionárias ou permissionárias de
serviços públicos e nas prestadoras de serviços de
telecomunicações , das respectivas taturas de serviços
de água e esgoto. energia elétrica, gás de cozinha e
teletone. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI N2 1,938/99 - do vENlO BACCI • que
'altera a Lei n2 8.069, de 13 de julho de 199D - Estatuto
da Criança e do Adolescente, definindo a permanência
de internos nas FEBEMs, exclusivamente para menores
de 18 anos e dá outras providências. Apensado o PL
2511 /00)"
RELATOR: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI NlI 2.061-B/99 - do SILAS
BRASILEIRO - que "torna obrigatória a implantação de
instalações de distribuição de gás combustível em
edifícios de uso público".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA

PROJETO DE LEI N2 2.145/99' do Sr. DlNO
FERNANDES· que 'dispõe sobre a oferta de banheiros
públicos nas rodovias federai~ brasileira".
RELATOR: Deputado CUSTODIO MATIOS

PROJETO DE LEI N2 2.155-A/99· da Sra. LUtZA
ERUNDINA - que "dispõe sobre a publicação anual,
pelo Poder Executivo, das atividades sociais relativas à
mulher".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA

PROJETO DE LEI Ng 2.159-A/99· do Sr. BISPO
RODRIGUES· que 'acrescenta dispOSitivo ao art. 29 da
Lei n9 6.321. de 14 de abril de 1976. para que as
empresas beneficiárias do PAT mantenham
nutricionistas nos seus quadros ou exijam' a presença
desses profissionais nos quadros de suas conveniadas".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS KONDER
REIS

PROJETO DE LEI NQ 2.190N99 - da Sra. VANESSA
GRAZZIOTIN • que 'acrescenta artigo à Lei 0 2 5.991, de
17 de dezembro de 1973. estabelecendo a retenção da

PROJETO DE LEI Nº 2.628/00· do Sr. MARCOS
AFONSO· que "altera o art. 244 da Lei n2 9.503. de 23
de setembro de 1997, minimizando a penalidade para a
condução de motocicleta,l'[lotoneta e ciclomotor com os
faróis apagados". . _
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHAES

PROJETO DE LEI N~ 2.958-A/00 - do Sr. NELSON
PROENÇA - que "institui o Programa Voluntário de
Vacinação - PVV. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE LEI Ng 3.006/00 - do Sr. ALBÉRICO
CORDEIRO - que "dispõe sobre a denominação de
logradouros, obras, serviços e monumentos públicos e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

PROJETO DE LEI N!l 3.053-A/OO - do Sr. JOSÉ
CARLOS COUTINHO - que "acrescenta dispositivo ao
artígo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nlO! 5.452, de 19 de maio de
1943. e dá outras providências",
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH

PROJETO DE LEI Ng 3.137/00 - da Sra. MARISA'
.SERRANO· que "adiciona parágrafo ao art. 3g da Lei nll

9.131, de 24 de dezembro de 1995, definindo atividades
de extensão na avaliação do ensino superior".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
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PROJETO DE LEI N° 3.220-A/OO - do Sr. LUIZ
BITIENCOURT - que 'altera o art. 10 da Lei ng 6.938,
de 31 de agosto de 1981".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI N9 3.254-A/00· do EDUARDO
JORGE - que "cria a Área de Proteção Ambiental - APA
- da Baleia Franca".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS

PROJETO DE LEI N!! 3.271/00 - do SENADO
FEDERAL· que "institui o Dia Nacional do Inventor e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL

PROJETO DE LEI N2 3.288/00· do Sr. DE VELASCO 
que 'dispõe sobre a obrigatoriedade de tradução para a
Iingua portuguesa de indicativos e outros escritos em
língua estrangeira e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI Ng 3.990/00 - do PODER
EXECUTIVO· que 'declara revogados a Lei nO 601, de
18 de setembro de 1850 e os atos normativos que
menciona, pertinentes a terras devolutas e a
colonização".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI NQ 3.655/00 - do Sr. Vicente
Caropreso - que "altera os arts. 11! e 42 da Lei nl! 9.800,
de 26 de maio de 1999".
RELATOR: Deputado LÉO ALCANTARA

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

AVISO

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 23/04/015)

Projetode Lei (art. 1~9, I e § 1°)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nll 169/00 • do
Senado Federal - que 'altera a composição do Conselho
Deliberativo da Sudene a que se refere a lei
complementar nll 66, de 12 de junho de 1991."
RELATORA: Deputada SOCORRO GOMES

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NI! 170/00 - do Sr.
Iris Simões - que 'dispõe sobre o período dentro do qual
poder-se-á efetuar criação, incorporação, fusão ou
desmembramento de Municípios, regulamentando o
disposto no artigo 18, § 42, da Constituição da
República."
RELATOR: Deputado SÉRGIO NOVAIS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 175/00 - do
Senado Federal • que "autoriza o Poder Executivo a
criar a Região Administrativa Integrada de
Desenvolvimento, e instituir o Programa Especial de
Desenvolvimento, da Foz do Velho Chico."
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP

PROJETO DE lEI Nll 3.911/00 - do Sr. Iris Simões - que
"dispõe sobre a criação, incorporação. fusão e
desmembramento de Municípios, regulamentando o art.
18, § 411, da Constituição Federal.'
RELATOR: Deputado SÉRGIO NOVAIS

PROJETO Df: LEI NI! 3.879/00 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "autoriza Municípios a formarem
consórcio para implementar política comum de
desenvolvimento.'
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N2 4.340/98 • do Sr. Márcio Fortes •
que 'dispõe sobre o estabelecimento provocados pela
má execução das obras de ~onstrução civil, sobre a
obrigatoriedade do "hablte·se" e dá outras
providências." •
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

AVISOS

PROPOSIÇÕES . SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE SEGUNDA-FEIRA (23/04/01)

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 4.190/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "toma obrigatório o registro das
agências de turismo no órgão competente".
RELATORA: Deputada LíDIA QUINAN
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PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1 a sessão
Última Sessão: 26/04/01

Substitutivo (Art. 119, /Ie§ 1°)

AS PROPOSJÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.478/00 - do Sr. Paulo Paim 
que "altera a redação do inciso li, do artigo 202 da Lei n'
9.279, de 14 de maio de 1996". (Apensados os PL's n2s:
3.529/00 e 3.572/00)
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 4.215/01 - do Senado Federal
(PLS 454199) - que Mrevoga a alínea "d" do inciso XII do
art. 92 da Lei n2 9.317, de 5 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado VIRGíLIO GUIMARÃES

Decurso: 5 a sessão
Última Sessão: 20/04/01

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 2.921-A/00 - do Sr. Alberto
Mourão - que "altera a redação dos artigos 211, 311, 49 e
82 da Lei nll 8.955, de 15 de dezembro de 1994, e dá
outras providências".
RELATOR: Depu1ado DIVALDO SURUAGY

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÃO SUJEITA A RECEBIMENTO
DE EMENDAS, A PARTIR DE SEGUNDA·
FEIRA (DIA 23/04/01)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N9 25/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"modifica a Lei nll 7.210, de 11 de julho de 1984 ( Lei da
Execução Penal) para instituir o ensino médio nas
penitenciárias". (Apensados: PL's nes 2.380/00 e
4.182/01)
RELATOR: Deputado Professor Luizjnho

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
.DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3a Sessão
Úlüma Sessão: 24/04/01

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1° )

PROJETO DE LEI N9 685199 • do Sr. Freire Junior - que
"dispõe sobre o tratamento preferencIal aos idosos.
portadores de deficiência e gestantes em eventos
culturais, artísticos, desportivos e similares". (Apensado
o PL nll 2.423/00)
RELATOR: Deputado FLÁVIO ARNS

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS, A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 23/04/01)

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMiSSAO '

A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.282196 - do Sr. Lima Netto 
que 'altera a redação do artigo 88, incido I, da Lei nQ

8.981, de 20 de janeiro de 1995, que 'altera a legislação
tributária Federal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto e dos PL's n2s 2.361/96 e 2.550/96,
apensados. e, no mérito, pela aprovação dos PL's n9s
2.361196 e 2.550/96, apensados, com Substitutivo. e
pela rejeição do Projeto

PROJETO DE LEI N° 422199 - do Sr. Marcelo Barbieri
que "dispõe sobre a associação do Setor Bancário a
seguradoras privadas para dar cobertura a cheques
emitiàos por clientes'.
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
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adequação financeirés e orçamentária e. no mérito. pela
aprovação, com Substitutivo

PROJETO DE LEI N2 1.870/99 - do Sr. Marcos Rolim 
que "torna obrigatória a inserção de cla~sula protetora
de direitos humanos em contratos de IlnanClamentos
concedidos por instituições oficiais'.
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despes~

públicas, não cabendo pronu~c!amento ~u.anto a
adequação financeira e orçamentana e, no mento, pela
aprovação, com Substitutivo

PROPOSiÇÕES EM FASE _ DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: 2a Sessão
Última Sessão: 25/04/01

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54):

PROJETO DE LEI Nll 4.009·Af97 - da Sra. Laura
Carneiro • que "institui o Programa de Identificação da
Criança e do Adolescente - PROICA - e dá outras
providéncias".
RELATOR: Deputado LUIZ DANTAS

PROJETO DE LEI N2 216-8199 - do Sr. Ricardo Ferraço
• que "dispõe sobre a inclusão de municípios das
regiões central e sul do Estado do Espírito Santo na
área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE'.
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO MADEIRA

PROJETO DE LEI Nll 789-8/99 - do Sr. Marcos de
Jesus - que 'dispõe sobre medidas emergenciais de
combate a prostituição infanto-juvenil'.
RELATOR: Deputado LUIZ DANTAS

PROJETO DE LEI N~ 1.D18-Al99 - do Sr. Nelson
Pellegrino- que 'dispõe sobre a Política Nacional de
Moradia Estudantil' .
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN

PROJETO DE LEI Ne 1.208-Al99 - do Sr. Freire Júnior.
que 'inclui, entre as áreas não tributáveis pelo Imposto
Territorial Rural, as de matas nativas". (Apensados:
PL's n2s 1.957/99 e 3.195/00)
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

PROJETO DE LEl Ne 1.637-8/99· da Sra. Esther
Grossi- que "dispõe sobre a colocação obrigatória de
obras de arte em edificações do poder público federal'.
RELATOR: Deputado EUJÁCIO SIMÕES

PROJETO DE LEI N2 2.661-AlOO· do Senado Federal
(PLS nS! 66/99) • que 'institui a linha oficial de pobreza e

estabelece que o Governo Federal deverá definir metas
de progressiva erradicação da pobreza e diml~ulção das
desigualdades socioeconõmicas, e da outras
providências".
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI Ne 3.081-AfOO - do Sr. Paulo
Mourão- que 'dispõe sobre a competência para
identificar e demarcar as terras ocupadas por
remanescentes das comunidades dos quilombos. para
outorgar os respectivos títulos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI N2 3.113-AlOO - da Sra. Nice Lobão
que "institui o Programa de Bolsas de Manutenção para
Atletas "
RELATOR: Deputado JOÃO COSER

B - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI NS! 3.845-B/93 - do Sr. Zaire
Rezende - que 'concede incentivo fiscal para a pessoa
jurídica que contratar menores de 18 anos, em
programa de iniciação ao trabalho". (Apensados: PL's
n2s 811/95, 1.216/95, 1.750/96, 1.876/96, 2.018/96,
78195, 254/95 e 3.303/97)
RELATOR: Deputado LUIZ DANTAS

PROJETO DE LEI N2 1.294/95 . do Sr. Nilton Baiano 
que "concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados e do Imposto de· Importação aos
medicamentos, aparelhos e equipamentos adquiridos
por pessoas portadoras de deficiência física e dá outras
providências". (Apensados: PL's nlls 1.637/96, 3.649/97.
4.759/98 e 2.311/96)
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS

PROJETO DE LEI N2 1.544-Al96 - do Sr. Confúcio
Moura - que 'concede isenção fiscal para a
industrialização de bens nas áreas de livre comércio
criadas pelas Leis n2s 8.210, de 19 de julho de 1991,
8.256, de 25 de novembro de 1991 e 8.387, de 30 de
dezembro de 1991'. (Apensado: PL n2 3.255/97) .
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N2 1.863-N96 - do Sr. Pedro Correa
• que 'reduz a alíquota do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI - incidente sobre veículos
adquiridos por representantes comerciais autônomos.'.
(Apensados: PL's nlls 2.781/97, 3.252/97, 3.269/97,
3.397/97, 3.707/97, 3.969/97, 3.991/97. 435/99, 838/99,
1.111/99, 1.239/99, 1.342199, 1.853199. 1.885199,
1.945/99 e 2.270/99)
RELATORA: Deputada YEDA CRusius

PROJETO DE LEI Nll 3.510-Al97 - do Sr. Pinheiro
Landim • que "dispõe sobre a aplicação dos recursos
provenientes do Programa Nacional de Desestatização,
cria o Fundo de DesenvoMmento da Infra-Estrutura
para Aproveitamento dos Recursos Hídricos
FUNDARH e dá outras providências',
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO MADEIRA
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PROJETO DE LEI N!l 3.661-N97 - do Sr. Ricardo Izar - PROJETO DE LEI Ng 1.285·AI99· do Sr. Freire Júnior -
que 'altera o § 111 do art. 211 da Lei n~ 8.001, de 13 de que "acrescenta parágrafo ao art. 42 da Lei nll 7.357, de
março de 1990, que define os percentuais da 02 de setembro de 1985, estabelecendo a
distribuição da compensação financeira de que trata a obrigatoriedade de pagamento pelos bancos, de cheque
Lei nll 7.990, de 28 de dezembro de 1989". com valor igualou inferior ao limite de emissão ao
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS FONSECA JA. portador".

RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PROJETO DE LEI NlI 3.832-A/97· do Sr. Enio Bacci •
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento
sem filas, nos órgãos e instituições públicos federais,
estaduais e municipais, inclusive instituições financeiras
e dá outras providências". (Apensados: PL's n!ls
4.515/98. 1.137/99 e 2.106/99)

. RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

PROJETO DE LEI N9 4.169-A/98· do Sr. Paulo Lima·
que "estabelece incentivos aos proprietários rurais com
mais de 1000 (um mil) ha de área que contratem os
serviços de agrônomo ou de veterinario". (Apensado: PL
nll 543/99)
RELATOR: Deputado FETIER JUNIOR

PROJETO DE LEI N!l 4.a09·Al98 - do Sr. José Chaves
- que "dispõe sobre o contrato de fidúcia e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI NIl 97-A/99· do Sr. Agnelo Queiroz e
Rita Camata - que "dispõe sobre dedução de valores
aplicados pelo Estado, em ações de erradicação do
trabalho infantil, nas dívidas mobiliárias em que a União
seja credora".
RELATOR: Deputado LUIZ DANTAS

PROJETO DE LEI N!l 575-A/99 - do Sr. Giovanni
Queiroz - que "cria Áreas de Preservação Temporária·
APT ". (Apensados: PL's nlls 1.576199 e 3.344/00)
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

PROJETO DE LEI Nll 677·A/99· do Sr. Freire Júnior 
que "dispõe sobre a fixação dos valores das
contribuições anuais. multas disciplinares. taxas e
emolumentos devidos às entidades de fiscalização de
exercício profissional, e dá outras providências".
(Apensado: PL nl! 3.490/00)
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY

PROJETO DE LEI Nll B62-A/99 - do Sr. Albérico
Cordeiro - que "restabelece a cobrança do Adicional de
Indenização do Trabalhador Portuário Allulso - AITP e o
suprimento do Fundo de Indenização do Trabalhador
Portuário Avulso - FITP, aos quaIS se referem os arts.
61 a 67, da Lei n!l 8.630, de 25 de fevereiro de 1993,
que "dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos
portos organizados e das instalações portuárias e dá
outras providências'. (Apen~ado: PL nll 1.152/99)
RELATOR: Deputado JOSE CARLOS FONSECA JA.

PROJETO DE LEI N!l 1.257199· do Sr. RaimundO
Colombo • que "reduz a alíquota do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, incidente sobre objetos
de cristal que especifica".
RELATOR: Deputada YEDA CRUSIUS

PROJETO DE LEI N2 1.40S·Al99· do Sr. Pompeo de
Mat10s - que "estende incentivos fiscais e programas de
desenvolvimento regional que beneficiam as áreas de
atuação da Superintendência da Amazônia (SUDAM) e
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE) para a região denominada Metade Sul do
Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

PROJETO DE LEI Nll 1.932-A/99 - do Sr. Eunicio de
Oliveira - que 'estipula prazo para o pagamento de
indenização aos segurados nos casos de morte ou
invalidez permanente".
RELATOA: Deputado MUSSA DEMES

PROJETO DE LEI Nll 2.119-A/99 - do Sr. Wagner
Salustiano - que "dispõe sobre incentivo fiscal para
ajuda a crianças e famílias carentes". (Apensados: PL's
nl1s 2.412/00 e 3.014/00)
RELATOR: Deputado LUllDANTAS

PROJETO DE LEI Nll 2.1 B3-A/99 - do Sr. Marcos Cintra
- que 'dispõe sobre o direito de os mutuários de crédito
rural recorrerem a instituições arbitrais para o cálculo de
seus saldos devedores". .
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

PROJETO DE LEI Nll 2.255/99 - do Sr. José Priante 
que "dispõe sobre incentivo fiscal para taxistas".
RELATOR: Deputado MU~SA DEMES

PROJETO DE LEI Nll 2.256/99· do Sr. José Priante 
que "dispõe sobre incentillo fiscal sobre produtos
automotivos para taxistas".
RELATOR: Deputado CHICO SARDELLI

PROJETO DE LEI NlI 2.262-A/99 - do Sr. Moacir
Micheletto • que "dispõe sobre a redução dos encargos
financeiros incidentes sobre os finanCiamentos agrícolas
para os agricultores que utilizarem o método do cultivo
direto".
RELATOR: Deputado FETIER JÚNIOR

PROJETO DE LEI NI! 2.316-A/00 - do Sr. Paulo Octávio
- que 'modifica o art. 4ll da Lei nll 7.827, de 27 de
setembro de 1989, que regulamenta o art. 159. inciso I,
alínea "c" da Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO. o
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 
FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste - FCO, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO

PROJETO DE LEI Nll 2.459-B/OO - do Sr. Fernando
Ferro - que "dispóe sobre a concessão de incentivos
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fiscais às pessoas físicas e jurídicas que se dediquem
ao sistema orgânico de produção,agropecuária'.
RELATOR: Deputado FEDER JUNIOR

PROJETO DE LEI N2 2.563·A/OO· da Sra. Marinha
Raupp - que "concede isenção de impostos para. os
produtos derivados de petróleo, utilizados para
pavimentação asfáltica de rodovias e vias públicas
urbanas nos Estados e Municípios compreendidos na
Amazània Legal".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

PROJETO DE LEI N2 2.810-A/00 - do Senado Federal
(PLS ~ 604/99) - que "dispõe sobre os limites da receita
bruta anual e os percentuais aplicáveis à receita bruta
mensal das empresas inscritas no Sistema Integrado de
Pagamento de ImpÓstos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
SIMPLES, de que trata a Lei n2 9.317, de 5 de
dezembro de 1996".
RELAl"OR: Deputado MUSSA DEMES

PROJETO DE LEI N2 2.855-AJOO - do Sr. João Magno·
que "institui como condição para se concretizarem
operações do Programa Nacional de Desestatização a
assinatura, pelo adquirente, de termo de renúncia a
créditos fiscais da empresa alienada referentes a fatos
geradores anteriores à publicação do edital de
desestatização '.
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

PROJETO DE LEI NI! 2.912-A/00 - do Sr. Benedito Dias
- que "cria a Zona Franca de Macapá e Santana, no
Estado do Amapá. e dá outras providências '.
RELATOR: Deputado SAMPAIO DÓRIA

PROJETO DE LEI N2 2.951·A/OO - do Sr. José
Aleksandro - que 'revoga o Decreto-lei nll 6.761, de 31
de julho de 1994, que 'condede tavores fiscais aos
hotéis que se estabelecerem no território nacional e fixa
as condições para essa concessão', e altera o Decreto
lei n2 1.439, de 30 de dezembro de 1975. que 'dispõe
sobre a concessão de incentivos fiscais e outros
estímulos à atividade turística nacional, altera
disposições dos Decretos-leis nOs 1.376, de 12 de
dezembro de 1974, e 1.338, de 28 de julho de 1974, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado EUJÁCIO SIMÕES

PROJETO DE LEI N° 3.194-AlOO - do Sr. Haroldo Lima
- que "estabelece a obrigatoriedade das instituições
financeiras destinarem ao crédito rural, 35% dos
depósitos à vista em conta corrente e 45% dos recursos
captados no exterior e dá outras providências"
RELATOR: Deputado FEDER JUNIOR

PROJETO DE LEI N!l 3.256-A100 - do Sr. José
Machado e outros - que "altera o § 1° e revoga os §§
32,49

, 59 e 69 do art. 69 da Lei n9 9.069, de 29 de junho
de 1995". .
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

PROJETO DE LEI NO 3.349-A/OO - do Sr. Confúcio
Moura ~ que 'dispõe sobre as exigénclas ambientais
para a concessão de financiamentos oficiais'.
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO

PROJETO DE LEI N0 3.468-A/OO - da Sra. Marisa
Serrano - que 'institui o ano de 2002, como 'Ano do
Educador' e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI N9 3.727/00 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "acrescenta dispositivo ao art. 48 da lei
nIl 4.320. de 17 de março de 1964, para vedar ao Poder
Executivo a possibilidade de contingenciamento em
dotações da área social".
RELATOR: Deputado JOÃO EDUARDO DADO

PROJETO DE LEI NII 3.777/00 - do Sr. José Carlos
'Coutinho • que -detennina que os honorários da
sucumbência, sejam revertidos à Defensoria Pública,
nas ações em que participe, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

PROJETO DE LEI N9 3.865/00· do Sr. Mussa Demes
que 'revoga () art. 92 da Lei (\2 9.249, de 26 de
dezembro de 1995".
RELATOR: qeputado ROBERTO ARGENTA

PROJETO DE LEI N2 3.877/00· do Sr. Edison Andrino
• que 'institui isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) aos veículos automotores.
máquinas, equipamentos, armamentos autorizados, e
suas partes e peças separadas, adquiridos pelos
Municlpios'.
RELATOR: Deputado VEDA CRUSIUS

PROJETO DE LEI N2 3.926/00 - do. Sr. Michel Temer e
outros - que "altera dispositivos da Lei nQ 9.718, de 27
de novembro de 1998, eliminando a cumulatividade das
contribuições sociais PIs/PASEP e COFINS, incidentes
sobre .as operações de venda de mercadorias e
serviços'.
RELATOR: Deputado JOSÉ M:ILlTÃO

PROJETO DE LEI N2 3.940100· do Sr. Ricardo Fiuza 
que "dá nova redação aos artigos 619, 652. 737. 738 e

. 739 da Lei nll 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que
institui o Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputada JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI NQ 3.942/00· do Sr. Ricardo Fiuza 
que "altera a redação dos arts. 73, 74 e 77 da Lei nll

9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Lei do Ajuste
Tributário) e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado JOÃO EDUARDO DADO

PROJETO DE LEI N2 3.975/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "reduz as alíquotas do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI incidentes nas
aquisições de automóveis de passageiros, feitas pelas
locadoras de velculos".
RELATOR: Deputada VEDA CRUSIUS

PROJETO DE LEI Nll 4.100/01 - do Sr. Vivaldo Barbosa
• que "determina a divulgação da relação de
benefíciãrios dos recursos oriundos de jogos e loterias
administrados pelos governos federal e estaduais ".
RELATOR: Deputado CHICO SARDELLI
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PROJETO DE LEI NQ 4.177/01 - do Senado Federal
(PLS nR 175/00) • que "dispõe sobre a atualização
monetária dos valores expressos em Reais na Lei nR

9.250, de 26 de dezembro de 1995, que altera a
legislação do Imposto sobre a Renda das pessoas
físicas, e dá outras providências ".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1° Sessão
Última Sessão: 26/04/01

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NlI 4.134/015 • do Sr. Ronaldo
Vasconcellos • que "dispõe sobre o processo de
calcinação da rocha calcária e dá outras providências."
RELATOR: Deputado VAOÃO GOMES

PROJETO DE LEI NR 4.1381015 • do Ronaldo
Vasconcellos . que "cria o Programa Nacional de
Instalação de Coletores Solares - PROSOL.·
RELATOR: Deputado JOSÉ ALEKSANDRO

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 23/4/01)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NR 3.934/00 - do Sr. Bispo
Wanderval - que "altera dispositivos da Lei nR9.883, de
7 de dezembro de 1999, que institui o Sistema Brasileiro
de Inteligência, cria a Agência Brasileira de Inteligência
- ABIN, e dá outras providências"
RELATOR: Deputado NEIVA MOREIRA

PROJETO DE LEI N2 4.080/01 - da Sra. Iara Bernardi
que "torna obrigatória a destinação de área para o
estacionamento de veículos de transporte de valores e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

PROJETO DE LEI NQ PROJETO DE LEI N° 3.670/00 
da Sra. Laura Carneiro - que "dispõe sobre a
prorrogação dos contratos temporários no âmbito das
Organizações Militares do Ministério da Marinha".
Relator: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL EFAMíLIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A.
RECEBIMENTO DE EMENDA.S, A PARTIR
DE SEGUNDA·FElRA (DIA 23/04/01)

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nll 2.648-A/OO - do Sr. Agnelo
Queiroz que ·institui o auxílio-moradia a
trabalhadores' .
RELATOR: Deputado ARISTON ANDRADE

PROJETO DE LEI Ne 2.696-A/OO - do Sr. Pompeo de
Matos - que ' detennina à autoridade policial e aos
órgãos de segurança pública a busca imediata de
pessoa desaparecida menor de 16 (dezesseis) anos ou
pessoa de qualquer idade portadora de deficiência
física. mental elou sensorial!'.
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI Ng 3.393-A/00 - do Sr. Eduardo
Jorge - que "cria obrigação às operadoras e
administradoras de Planos de Saúde para que informem
aos seus usuários os valores que pagam pelos serviços
dos profissionais da saúde·.
RELATOR: Deputado JOSÉ LlNHARES

PROJETO DE LEI NR 3.923/00 - do Sr. Odílio
Balbinotti - que" altera do art. 15 da Lei f1g 8.213, de 24
de julho de 1991, para ampliar o período em que o
trabalhador mantém a qualidade de segurado do
Regime Geral de Previdência Social'.
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO

PROJETO DE LEI NR 3.979/00 - do Senado Federal 
que .. dispõe sobre a inclusão de legenda oculta na
programação das emissoras de televisão, fixa cota
mínima de aparelhos de televisão com circuito de
decodificação de legenda oculta e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíLlO

PROJETO DE LEI N2 4.014/01 - do Poder Executivo 
que ·concede pensão especial a Luiz Felippe Monteiro
Dias·.
RELATORA: Deputada JANDlRA FEGHALI
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ROJETO DE LEI N9 4.015/01 - do Poder Executivo 
que" Concede pensão especial aos herdeiros de Frei
Tito de Alencar Lima",
RELATOR:, Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI N!! 4.016/01 - do Poder Executivo 
que 'conced9 pensão especial a Mário Kozel e
Terezinha Kozel'.
RELATOR: Deputado ORLANDO DESCONSI

PROJETO DE LEI N9 4.017/01 - do Poder Executivo 
que 'concede pensão especial a Orlando Lovecchio
Filho".
RELATORA: Deputada ÂNGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI Ne 4.018/01 - do Poder Executivo 
que "concede pensão especial a Maria Jose Pereira
Barbosa Lima".
RELATOR: Deputado ORLANDO FANTAZZINI

PROJETO DE LEI N9 4.056/01 - do Sr. Djalma Pães 
que " obrigatoriedade de exame preventivo de acuidade
auditiva nos alunos matriculados na 1B série de
estabelecimentos de ensino fundamental".
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÂO

PROJETO DE LEI N9 4.076/01 - do Sr. Henrique
Fontana - que" altera a Lei nQ 9.656, de 3 de junho de
1998, que ' dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saude" incluindo os procedimentos
preventivos no rol dos serviços a serem oterecidos pelas
empresas do setor".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI N9 4.0n/01 - do Sr. Henrique
Fontana - que' altera 05> arts. 15 e 16 da Lei 9.656, de
03 de junho de 1998. que trata dos Planos e Seguros
Privados de Saúde".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI Ng 4.D78/01 - do Sr. Henrique
Fontana - que' altera o art. 12 da Lei 0 9 9.656, de 3 de
junho de 1998. que "dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI N9 4.079/01 - do Sr. Henrique
Fontana - que' altera a Lei ng 9.656, de 03 de junho de
199B, que" dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde" • incluindo os medicamentos de
uso contínuo no rol dos serviços a serem oferecidos
pejas empresas do setor'.
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

. PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1a sessão
Última Sessão: 26/04/01

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivos (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 3.223/00 - do Sr. Virgílio
Guimarães - que 'acrescenta dispositivos à Lei n98.213,
de 24 de julho de 1991. para instituir o bônus
previdenciário",
RELATORA: DEPUTADA JANDIRA FEGHALI

Decurso:3a sessão
Última Sessão: 24/04/01

Projetos de lei (Art. 119. I e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 3.873/00 - do Sr. Corauci
Sobrinho - que' dispõe sobre o cálculo do imposto de
renda de proventos, quando recebidos simultaneamente
a rendimentos do trabalho',
RELATOR Deputado DARCíSIO PERONDI

PROJETO DE LEI N2 3.921/00 - do·Sr. Paulo Paim 
que" Altera a redação do art. 58 da Lei n2 8.213, de 24
de julho de 1991, para prever a obrigatoriedade da
empresa em entregar ao trabalhador, quando da
rescisão contratual, documento comprobatório do
exercício de atividades sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI NII 3.929/00 - do Sr. João Mendes
- que ,. Altera o art. 22 da Lei nQ 8.212. de 24 de julho de
1991, para permitir a redução da contribuição da
empresa para a seguridade social incidente sobre as
remunerações pagas aos idosos.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N!! 3.930/00 - do Sr. João Mendes
- Que" Altera a Lei n9 9.608. de 18 de fevereiro de
1998, que dispõe sobre o serviço voluntário. para
determinar a prioridade para os idosos."
RELATOR Deputado ENI VOLTOLlNI

PROJETO DE LEI N9 3.965/00 - do Sr. Milton Monti _
que " dispõe sobre a criação de guardas-mirins e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI N9 3.984/00 - do Senado Federal _
Que' dá nova redaçBo ao art. 19 da lei ng 9.608, de 18
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço
voluntário e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ENI VOLTOllNI
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PROJETO DE LEI N2 3.98600 - do Dr. Rosinha - que
" dispõe sobre a notificação compulsória dos casos de
intoxicação por agrotóxicos".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

PROJETO DE LEI N2 3.988/00 - do Sr. Pedro Celso 
que " dispõe sobre a obrigatoriedade da adaptação de
veículos de transporte público coletivo terrestre e aéreo
para a condução de deficientes físicos especiais".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS

PROJETO DE LEI NQ 3.989/00 - do Poder Executivo 
que li altera as Leis n2s 8.212 e 8.213, ambas de 24 de
julho de 1991".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N2 3.991/00 - do Senado Federal 
que " dispõe sobre a assistência pré-natal às gestantes
e a realização obrigatória de exames complementares, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI NQ 4.006/01 - do Sr. Themístocles
Sampaio - que • dispõe sobre a obrigatoriedade de
publicação de mensagens educativas sobre os males e
os riscos do tabaco e do álcool, em cademos e livros
escolares".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

PROJETO DE LEI N!l 4.084/01 - do Sr. Nelson
Marchezan - que" acrescenta inciso ao art. 42 da Lei n9

5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o
controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos
, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI N!l 4.085/01 - do Sr. Aloizio
Mercadante - que " dispõe sobre programa de bolsa
escola e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI NQ 4.090/01 - do Sr. Paulo Paim 
que" altera o art. 20 da Lei nQ8.742, de 07 de dezembro
de 1993, que dispõe sobre o benefício de prestação
continuada da Assistência Social aos idosos e aos
portadores de deficiência carentes".
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA

C.OMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO

AV I S OS

PROPOSIÇÓES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE
EMENDAS, A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA
23/04/015)

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI NQ 511/95 - do Sr. José Fortunati •
que "dispõe sobre a realização de inspeções pessoais
nos trabalhadores". (Apensados: PLs n2s 512/95 e
822195 )
RELATOR: Deputado MEDEIROS

11 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO'

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE E~ENDAS (8 DIAS)

Decurso: 6° dia
Último Dia: 22/04/015

PROJETO DE LEI' Nll 003l015-CN - encaminha ao
Congresso Nacional nos termos do artigo 61 da
Constituição Federal, o texto do projeto de lei que "abre
ao Orçamento de Investimento para 2001, em favor do
Banco do Estado de Santa Catarina S/A, crédito
especial no valor de R$ 2.239.740,00, para os fins que
especifica".
RELATOR: Deputado IBERÊ FERREIRA

, " '. \.',.' NOTA:"',. . . "
,: . FORMULÁRIO PARA ,EMENDAS"OISPONÍVEL NAS;,SECRETABIAS DAS COMISSÕES. '

.,' " , . .' ' '. . HORÁRlq:'bE:09:Qà ÀS, 12':00 E,13:30 ÀS 1'8:30 ... , .. , . ,'.".',. .:
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Morais) (Encerra-se a sessão às 16 horas e 3 minutos.)
- Está encerrada a sessão.

Ata da 578 Sessão, Solene, Vespertina,
em 19 de abril de 2001

Presidência dos Srs.: Efraim Morais, 10 Vice-Presidente Paulo Octávio,
§ 2 0 do artigo 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO
(Às 16 horas e 33 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Declaro
aberta a sessão.

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

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

11 - Leitura da Ata
O SR. PAULO OCTÁVIO, servindo como 2° Se

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

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Pas

sa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Esta
sessão solene em comemoração do aniversário de
Brasflia foi requerida pelo Deputado Federal Paulo
Octávio.

Para compor a Mesa, convido S. Exa o Vice-Go
vernador de Brasília, o ex-Deputado Federal Benedito
Domingos, neste ato representando o Sr. Governador
Joaquim Roriz. (Palmas.) (Pausa.)

Convido, também, a Sra. Anna Christina Kubits
chek, Presidenta do Memorial JK e neta do Presiden
te Juscelino Kubitschek. (Palmas.) (Pausa.)

Para compor a Mesa, convido o Ministro Lincoln
Magalhães da Rocha, do Tribunal de Contas da
União. (Palmas.) (Pausa.)

A Presidência convida para compor a Mesa a
S~ Eurides Brito, Deputada Distrital e Secretária de
Educação, em nome de todos os Secretários do Dis
trito Federal. (Palmas.)

Esta Presidência convida todos os presentes a
ouvirem de pé o Hino Nacional e o Hino de Brasflia,

executados pelo Coral da Fundação BRADESCO,
sob a regência do Prof. Antônio Otávio de Oliveira.

(São executados o Hino Nacional e o Hino de
Brasília.)

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - E~ Sr.
Vice-Governador, ex-Deputado, companheiro Bene
dito Domingos; E~ S~ Anna Christina Kubitschek,
Presidente do Memorial JK; Exmo Sr. Ministro Lincoln
Magalhães da Rocha, do Tribunal de Contas da
União; E~ S~ Deputada e Secretária de Educação
do Distrito Federal, Deputada Eurides Brito; E~ Sr.
Deputado Paulo Octávio, autor do requerimento para
a realização desta sessão solene; S~ e Srs. Depu
tados, convidados, minhas senhoras, meus senhores,
a fundação de Brasília em 21 de abril de 1960 foi, mui
to mais do que a inauguração de uma cidade, o marco
da instalação da nova Capital da República. Com ela,
anunciava-se um novo tempo na História do Brasil,
quando a Nação se voltou para dentro de si mesma e
assim consumou o processo de descobrimento que
se iniciara quinhentos anos antes.

Juscelino Kubitschek deu, pois, continuação à
imorredoura e empolgante saga em que avultam os
feitos gloriosos de Pedro Álvares Cabral e dos intrépi
dos bandeirantes, esses bravos conquistadores a
quem devemos o domínio e a consolidação do territó
rio nacional. Justificados, portanto, os festejos com
que comemoramos o quadragésimo primeiro aniver
sário de Brasília, obra com que o Brasil se fez con
temporâneo do futuro e provou ao mundo a capacida
de, o valor e o talento do povo brasileiro.

Verdadeira epopéia, a construção de Brasília
impressiona pelo arrojo da idéia e pela grandeza do
cometimento. Na solidão do Planalto Central, traba
lhadores das mais diversas procedências fariam nas
cer uma das mais modernas e bonitas metrópoles do
mundo, cidade que se tomou obra-prima da arquitetu-

. ra e patrimônio cultural da humanidade.

Com o tempo, Brasília ganhou alma, acumulou
experiências e desenvolveu personalidade própria.
Passou de aventura a descoberta, de sacrifício a es
colha, de pousada a morada, e deixou de ser projeto



16308 Sexta-feira 20 DIÁRIO DÀ CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 200\

para se fazer cidade - maturação que só se comple
tou quando nasceram os primeiros brasilienses e com
eles a relação afetiva, que torna os lugares mais hu
manos e mais belos. Antes, porém, já se elegera a ter
ra de centenas de candangos, homens e mulheres de
quem recebeu a esperança e a força de que precisa
va para existir.

Homenagear Brasília é lembrar os construtores
que a ergueram, os artistas que a embelezaram: Lú
cio Costa e Oscar Niemeyer, Israel Pinheiro e Bernar
do Sayão, Marianne Peretti e Athos Bulcão, Bruno Gi
orgi e Alfredo Ceschiatti. Juntem-se a eles os milha
res de brasileiros anônimos que, nos canteiros de
obras, deram vida e alma ao sonho grandioso de Jus
celino Kubitschek.

Pelo sentimento de amor e de júbilo que nos ir
mana, somos todos conterrâneos, os brasileiros de
todas as regiões que adotamos Brasília como segun
da terra. Orgulhamo-nos de trabalhar e de viver na
urbe que é patrimônio da humanidade, sede do Go
verno, onde, fraterna e solidariamente, lutamos para
que seja esta a Capital de todos os brasileiros.

Aos cidadãos brasilienses, a homenagem da
Câmara dos Deputados pelos 41 anos da cidade em
que pulsa mais forte o coração do Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Presi

dência registra a presença do Conselheiro Raul de
Taunay, do Ministério das Relações Exteriores, do Sr.
lon Floroiu, Embaixador da Romênia, e do Ouvi
dor-Gerai do GDF, Sr. João Jacques Barreto Caval
canti, entre outras autoridades.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra ao eminente Deputado Paulo Octávio,
autor do requerimento de realização desta sessão so-
lene. .

O SR. PAULO OCTÁVIO (Bloco/PFL- DF. Sem
revisão do orador.) - Ex"'° Sr. Presidente, Deputado
Efraim Morais; ExlnO Sr. Vice-Governador, Benedito
Domingos; Ex"'° Sr" Anna Christina Kubitschek Perei
ra, Presidente do Memorial JK; Ex"'° Sr. Ministro Un
coln Magalhães da Rocha; Sr" Secretária de Educa
ção, Deputada Eurides Brito; Srs. Secretários de
Estado; Sr. Deputado Osório Adriano, Presidente de
honra do PFL - e, nesta oportunidade, homenageio
todos os companheiros presidentes de zonais aqui
presentes -; meu caro e ilustríssimo amigo Sr. Sena
dor Valmir Amaral; senhores empresários; senhores
pioneiros; senhores historiadores de Brasília (e aqui
há tanta gente que faz a história desta cidade), Sr"' e
Srs. Deputados, Brasília, a Capital de todos os brasi
leiros, completa neste próximo sábado 41 anos de

vida atribulada e difícil. Por estas largas avenidas
transitaram todas as grandes crises polrticas das últi
mas quatro décadas. Jânio Quadros inaugurou o rote
iro dos problemas nacionais quando, em agosto de
1961 ,surpreendeu o País anunciando sua renúncia à
Presidência da República. A carta foi lida aqui, neste
plenário, onde se decidiu o futuro da Nação.

Naquele momento, a profecia de Juscelino co
meçou a se cumprir. A cidade assumiu a responsabili
dade de ser o cérebro das altas decisões nacionais.
Veio o parlamentarismo, com Tancredo Neves na fun
ção de Primeiro-Ministro. Ocorreu o contragolpe pre
sidencialista, e João Goulart reuniu as funções origi
nais de Presidente da República. Em 1964 aconteceu
o golpe militar. Carros blindados transitaram pela
Esplanada dos Ministérios. O Congresso foi cercado.
Um marechal chegou à Presidência da República.

A emenda que restabelecia as eleições diretas
incendiou o País. Movimentou multidões. E sacudiu o
Congresso. A eleição por intermédio do Colégio Elei
toral de Tancredo Neves e José Sarney colocou o
ponto final no regime dos generais. A Constituinte
produziu um País democrático, aberto e liberal. O ce
nário onde ocorreram todos esses movimentos foi
Brasflia.

Nenhuma cidade, neste País, foi testada em ní
vel tão elevado e formal quanto a Capital dos brasilei
ros. Brasília superou os problemas, conviveu com as
crises e superou-as. Manteve nível elevado de quali
dade de vida para seus habitantes e abriu o espaço
necessário para que os hóspedes da política realizas
sem as negociações necessárias. Trata-se de um ina
creditável sucesso de planejamento urbanístico e ar·
quitetônico.

Com muita honra, ouço <> Deputado Mauro Be
nevides, um brasiliense convicto'. (Palmas.)

O SR. MAURO BENEVIDES - Deputado Paulo
Octávio, 'antes de formular o aparte ao discurso de V.
Exa , quero saudar a Mesa, presidida pelo nosso
Vice-Presidente Efraim Morais, os dois ex-Deputados
que foram atuantes nesta Casa, o hoje Vice-Governa
dor Benedito Domingos e a hoje Deputada distrital
Eurides Brito, a ilustre herdeira do grande Presidente
Juscelino Kubitschek, que hoje tem a responsabilida
de de comandar o Memorial, e o nosso eminente ma
gistrado de contas, Ministro Lincoln Magalhães. V. Exa
mal iniciava o discurso, Deputado Paulo Octávio, e eu
já começava a embalar idéias que o entrecortariam,
talvez até para deslustrar as considerações históricas
que V. Exa vem fazendo. Mas, no momento em que V.
Exa falou na Assembléia Nacional Constituinte, sen
ti-me no dever de imediatamente vir a este microfone
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para dizer que aquele foi um momento de extremo seus habitantes. Funciona extremamente bem nes-
significado para Brasília, porque sinalizou exatamen- ses dois quesitos básicos.
te a sua autonomia. A Capital realmente passava a Hoje também é o dia de Juscelino Kubitschek.
compartilhar efetivamente da estrutura, dentro das Celso Lafer, Ministro das Relações Exteriores, afirma,
peculiaridades da sua própria constituição, da sua com inteira razão, que o ex-Presidente soube utilizar
própria composição, integrando-se com as demais a imagem de dinamismo, democracia e liberdade
Unidades da Federação, Quem participou, como para sublinhar a originalidade da bossa nova, do cine-
nós.. , ma novo, da arquitetura de Niemeyer e de Lúcio Cos-

O SR. PAULO OCTÁVIO - V. Exa como Presi- ta e da poesia concreta. JK praticou um originalíssimo
dente da Comissão do DF. dualismo a serviço do Brasil. Foi um visionário de bom

M R rf
. senso.

O SR. AU O BENEVIDES - Pe eltamente. - d B 'I' d - d "
N C t't' t V E·.a b b t' o pn' '1Ié '10 d A concepçao e rasl la resulta a açao o VISI-a ons I Uln e, ' A em o sa e, Ive v g e ,. d b EI I' 't N'. ." P' onano e e seu om senso. e so ICI ou a lemeyer
ser o Pnmelro Vice-Presidente, tendo como resrden- lá ' t' d' d d d' C
t UI G ' - ., , t" d I pa CIOS monumen aiS, Ignos e uma ver a eira a-e ysses Ulmaraes, pnmelro slgna ano o que e e , , . ,
d . 'rt d t d C rt C'd d- pltal. E Luclo Costa apresentou, no seu magnífiCO pro-enomlnou mUi ace a amen e e a a- I a a,pro-,. , .

I d 5 d t b d 1988 P . b V Ex" Jeto das duas linhas que se cruzam e formam o Sinal
mu ga a em e ou u ro e. _. OIS, ~~' ' da cruz, as largas avenidas características da capital
certamente ,se recorda da Comls~o do OIS nto Fede- norte-americana e dos principais centros europeus.
ral. ~osso dizer ~ V, Exa, aos d~mals P~rl~~en~ares e Tudo isso revestido pelo traço novo, criativo e insti-
ao~ Ilustr_es convld~dos que, ate P?r ~tnbUlç~o I~eren- gante que correu o mundo e fez escola. É arquitetura
te a funçao de Pre~ldente da Comls~o do Dlstnto Fe- premiada e copiada. É urbanismo louvado e estudado
d~ral, acompanhei de pe~o o crescl~ento da nossa em todo o planeta.
cidade, a demanda das cidades-satélites, com suas N d d' b ' I d

.. d' - P I' . t" 'd C" L' I t' a a ISSO ocorre por o ra slmpes o acaso,relVln Icaçoes. e a lneXIS encla a amara egls a 1- F . , . d" 't d"
O' t't I t t C' - OI necessana au aCla, mUI a au aCla, para vencer a

va IS na, era exa amen : a ~ssa oml~~o que inércia, a intransigente luta dos conservadores e a
chegavam aquelas postulaçoes Justas e legitimas do . t t 't' d ". O B '1"" _. persls en e cn Ica os reaClonanos, rasl VIVia ex-
povo de Brasllla. Entao, neste Instante, ~epresentan- c1usivamente no litoral. O interior era remoto distante
do o segmento cearense, talvez o terceiro na forma- " ." ' ,,' ,

- d T d 'd d _ t' d t b' longlnquo, Inacessível. GOlanla e Anapolls eram bur-
çao emo~radlca a ~J, a e es ou Integra o ~m ,em gos apartados do País, Não havia comunicação por
na comunlda e bras~lIense, porque estou aquI ~a 26 terra com o Norte nem com o Centro-Oeste. Os Esta-
anos -, qu~ro assoclar-m,e a est~ evento, ,deseJan~o dos e Territórios do noroeste eram meros pontos no
que Brasília, com JoaqUim Ronz, Benedito Domln- mapa do Brasil
gos, os Deputados distritais e a bancada federal do O··. . t d t

. . " '" ' , s pioneiros aqUi presen es, a quem ren o am-
Dlstnto Federal, que aqUi atua com eflclencla Incom- b' 'h h d' d h' b ', "emmln as omenagens no la e oJe, sa em mUI-
p~rável n~ defesa dos Interesses da Capital da,Repu- to bem do que estou falando' afinal correram todos os
bllca, continue a crescer e a ter sempre como slmbolo . .",

. f' xt d'" d d J I' K nscos, enfrentaram poeira e desconforto. Aceitaram o
maior a Igura e raor Inana o gran e usce InO u- d . E d b I' ' d I
b't h k d ar . 'P l ) esaflo. essa e ISSlma aventura, e que, ao ado
I sc e e Ivelra. I' a m,as. de minha família, também tive o privilégio de partici-

O SR. PAULO OCTAVIO - Quero aproveitar a par, surgiu um novo País, que ainda estamos ajudan-
oportunidade para, além de cumprimentar o Deputa- do a construir.
d? ~auro Benevides, informá-lo de ~ue o ~eputado Norte e Sul encontraram-se, Bernardo Sayão
dlstntal do PFL Agnaldo de Jesus Ja propos outor- comandou a odisséia da abertura da Belém-Brasília.
gar-I.he o título de cidadão ho~orário pelos relevantes Hoje, Goiânia, Anápolis, Campo Grande e Cuiabá es-
serviços prestados à nossa Cidade, (Palmas.) tão integradas ao Brasil. Imensas áreas agrícolas to-

As avenidas largas de Brasília permitiram que ram incorporadas à economia nacional. E o Planalto
multidões levassem seu grito até os políticos. Os palá- Central, quase desabitado, transformou-se no cére-
cios concederam espaço para reuniões de vários ta- bro das altas decisões nacionais. Não é em nada as-
manhos e formatos. A grandeza preservou a demo- semelhado àquela solidão de que se queixou o
cracia e conduziu o povo até os Congressistas. A Pra- ex-Presidente.
ça dos Três Poderes é de todos, O Presidente da Re- Deputado Efraim Morais, Sr"" e Srs. Deputados,
pública ali se mostra. Brasília foi imaginada para ser na História do Brasil, no século XX, há um divisor de
monumental no trato da política e acolhedora para tendências. Getúlio Vargas iniciou a industrialização
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construindo a siderúrgica de Volta Redonda. Deu os
primeiros passos para a criação de empresas do por
te da Petrobras. Mas Juscelino desbravou o País,
abriu suas portas, descobriu o interior, revelou suas
riquezas e, mais que tudo, restaurou a auto-estima
nacional.

É o período riquíssimo da música popular brasi
leira. Momento em que a seleção de futebol ganha
sua primeira Copa do Mundo, na Suécia, em 1958. O
cinema novo explode em sucessos. Vinícius e Tom
aparecem. Um certo João Gilberto mostra a batida di
ferente do violão. Niemeyer e Lúcio Costa surpreen
dem o Brasil e o mundo com seus traços revolucioná
rios, bonitos, diferentes, e criam a moderna cidade
monumental que hoje habitamos.

O Ministro Celso Lafer foi muito feliz ao perceber
a dualidade contida na alma de Juscelino. Ele foi o vi
sionário de bom senso, uma contradição que produ
ziu obras inesquecíveis, que fez surgir um governo
democrático, que permitiu um confronto com o Fundo
Monetário Internacional e que nos legou um País re
novado, diferente, profundo, preparado para o futuro e
com uma nova e bela Capital. Foram de fato cinqüen
ta anos em cinco. Hoje, temos muito a comemorar.

Aproveito a oportunidade para fazer um convite.
No sábado, dia 21 de abril, às 18 horas, estará sendo
reinaugurado o Memorial JK. O monumento, que é o
mais visitado de Brasília, além de receber nova ilumi
nação, passou por uma reforma recente, a primeira
em vinte anos, obra da neta do ex-presidente, Anna
Christina Kubitschek Pereira. Seu trabalho à frente do
Memorial merece todos os nossos aplausos. (Pal
mas.) O projeto original de Oscar Niemeyer foi inteira
mente resgatado. O acervo foi todo organizado e in
formatizado. Foram feitas as obras estruturais que se
faziam necessárias e criadas novas alas. A pira afinal
será acesa. A tocha virá de Diamantina, cidade natal
do Presidente. Brasília recebe, enfim, um monumento
na dimensão de seu fundador, o estadista do século.

Quero lembrar a grande contribuição da Secre
tária Maria Luíza Domas Ramos, aqui presente, para
que essa obra do Memorial pudesse tornar-se reali
dade (Palmas.)

Juscelino é um exemplo para todos os brasilei
ros, para os políticos, para os jovens e para aqueles
que ainda teimam em não acreditar neste grande
País. Foi perseguido, humilhado, viveu no exílio, pa
gou elevado preço por sua audácia. Houve até quem
planejasse sua morte. Foi o que concluímos no nosso
trabalho à frente da Comissão que investiga as cir
cunstâncias da morte do ex-Presidente. O plano não

se realizou. Estamos convencidos de que, felizmente,
JK foi vítima de um acidente.

Na preocupação de apurar todas as hipóteses,
sem desprezar nenhuma tese, fizemos uma verdadei
ra revisão da História. Ouvimos mais de quarenta
pessoas entre amigos, jornalistas, peritos criminais e
advogados. Foi feita a reconstituição da viagem na
Via Dutra. Viajamos ao Chile, ao Paraguai e a Was
hington na busca de provas da participação brasileira
na chamada Operação Condor. Essa Comissão teve
a grande contribuição dos Deputados Jorge Pinheiro,
Agnelo Queiroz e Pedro Celso, que fizeram essas via
gens comigo. Fomos firmes no sentido de investigar
as causas da morte do ex-Presidente JK. O trabalho
foi o tempo todo acompanhado por peritos indicados
pela Associação Brasileira de Peritos Criminais. Num
relatório a ser votado em breve, deveremos aprovar a
tese de que o ex-Presidente foi mesmo vítima de uma
fatalidade.

Tenho hoje a sensação de dever cumprido, além
da satisfação de ter realizado o último desejo da nos
sa saudosa Márcia Kubitschek, que aqui esteve co
nosco na última sessão solene em abril do ano passa
do. Foi Márcia que, em sua última aparição pública,
esteve comigo no gabinete do ex-Presidente Michel
Temer pedindo que iniciássemos esse trabalho de in
vestigação. Quero hoje dizer a todos os pioneiros, a
Brasília e principalmente à filha de Márcia, Anna
Christina, que na próxima quarta-feira, dia 25, às
14h30min, o Congresso Nacional lerá o relatório final
conclusivo da investigação sobre a morte do ex-Presi
dente Juscelino Kubitschek, prestando um grande
serviço ao País, com o definitivo esclarecimento de
que a morte do Presidente foi uma fatalidade, foi um
acidente que vitimou, enfim, o mais ilustre dos brasile
iros do último século.

Tenho, repito, a sensação do dever cumprido.
Além de ter realizado esse último desejo da nossa
Márcia Kubitschek, que me pediu para investigar a
morte do pai, posso dizer com orgulho que também
ajudei a reescrever uma página da História do nosso
País que nunca foi bem contada.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a festa dos 41
anos de Brasília não poderia ser mais oportuna para
lembrarmos o grande brasileiro Juscelino Kubitschek.
A data coincide com o início dos preparativos das co
memorações do seu centenário, que acontece em 12
de setembro deste ano.

Neste 21 de abril, mais do que nunca, a figura
central e obrigatória é a do Presidente Juscelino Ku
bitschek. O fundador de Brasllia é um nome que figura
no altar da Pátria como um dos idealizadores de um
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Brasil renovado, jovem e disposto a enfrentar e ven- guardar a qualidade de vida e o plano urbanístico da
cer os mais difíceis desafios. nossa Capital.

Viva Juscelino! Viva Brasília! Vivam todos os pi- Os heróicos candangos, os pioneiros audazes,
oneiros candangos que ajudaram a consolidar esta felizes aventureiros das primeiras horas, trazia.m a ~é

cidade! Viva o Brasil! estampada na face, a esperança de um Brasil mais
Muito obrigado. (Palmas.) forte, ma.is justo, ~m sonho que se tornou realidade,

.. uma realidade maior que o sonho.
O SR. PRESIDENTE (Efraim M?rals) - .Conce- O pólo de atração por Brasília justifica-se pelos

do a palavra
a
à. no~re Depu~ada Mana Abadia, pelo altos índices dos indicadores sociais em relação à

PSDB. S. Ex dlspoe de 7 minutos. maioria dos Estados brasileiros. O Distrito Federal,
A SRA. MARIA ABADIA (Bloco/PSDB - DF. apesar dos problemas, como todos os Estados do

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. nosso País, tem resultados altamente satisfatórios.
Deputados, quero fazer minhas as palavras do nobre Temos o maior índice de escolaridade. A melhora da
companheiro e Depu.tado P~ul~ Octávio, quando ci- educação é reflexo também do aumento da freqüên-
tou o nome das autondades aqUi presentes, que que- cia escolar. O menor índice de analfabetismo do País
ro chamar apenas de amigos candangos e parceiros é o do Distrito Federal: 5,1%. O número é menos da
da esperança. metade do índice nacional, de 13,3%. A nossa taxa de

Brasília, no próximo dia 21, fará 41 anos. Esta- escolarização é alta: 97,9% das crianças na escola. É
mos felizes por participarmos de mais um aniversário a segunda do Brasil.
da nossa querida cidade. A criação de Brasília foi um· Sr. Presidente, autoridades e convidados aqui
ato genial de um dos maiores estadistas que este presentes, ao registrar com muito orgulho os resulta-
País já teve, Juscelino Kubitschek. Construída que foi dos da política educacional da nossa cidade, quero
para ser a Capital de todos os brasileiros, continua prestar a homenagem justa e sincera de todos os bra-
sendo uma cidade que irradia a pujança nacional, silienses à Ex"'a Secretária de Educação, minha ami-
continua seduzindo, continua encantando. Quem não ga professora Eurides Brito, e a toda a sua equipe,
gosta de olhar as silhuetas desenhadas no brilhante e competente e dedicada, visto que trazem para Brasí-
claro horizonte azul deste cerrado, as esculturas ma- lia o título de cidade que pensa na educação de nos-
jestosas do Congresso Nacional, da Catedral, dos sas crianças e de nossos jovens, o título de cidade
Palácios? Quem não gosta de olhar o pôr-do-sol so- que investe e acredita no futuro. (Palmas.)
bre o La~o Paranoá ~a Ermida Dom Bos~o, o profeta Professora Eurides Brito, nossa Deputada e Se-
de Brasllla? Quem nao gosta de ver o val-e-vem das cretária de Educação conheço o seu trabalho não
pessoas.na Rodoviária de Brasília, na Torre de TV, apenas de agora. Ac~mpanho e sou testemunha de
onde a Cidade acontece? sua luta pela qualidade do ensino da nossa cidade.

Lúcio Costa, o urbanista de Brasília, quando re- Nunca a vi usar a mídia para fazer propaganda de
visitou Brasília disse que "a realidade é bem maior seus projetos. V. Exa sempre trabalhou e continua tra-
que o sonho", e que "a cidade, planejada para o traba- balhando em silêncio, como fazem os sábios. Mas
lho ordenado e eficiente, é ao mesmo tempo cidade não seria justo deixar passar em brancas nuvens, no
viva e aprazível, própria ao devaneio e à especulação aniversário de 41 anos de Brasília, um fato que enche
intelectual e capaz de tornar-se, com o tempo, além a cidade de orgulho e satisfação, justamente num mo-
de centro do governo e da administração, um foco de menta em que nossa cidade está precisando levantar
cultura das mais lúcidas e sensíveis do País". sua auto-estima. .

Lúcio Costa, ao revisitar Brasília, previu que a ci- Meus amigos, o Ministério da Educação, em re-
dade continuaria como pólo de atração e que a pres- cente relatório do Sistema Nacional de Avaliação da
são urbana que sofre não é fruto apenas da falta de Educação Básica, escolheu as melhores escolas pú-
um planejamento regional, mas do apelo de uma vida blicas do Brasil, e as melhores colocações em todo o
melhor, de novas oportunidades, atraindo pessoas de País ficaram com os estudantes da 4a e aa Séries da
todos os cantos. Os problemas das cidades satélites Escola Classe n° 6 e do Centro de Ensino Fundamen-
e do entorno, por todos conhecidos, foram previstos tal 21 ,da cidade satélite de Ceilândia. (Palmas.) Peço
pelo grande urbanista. Brasília é uma cidade atraente. aos alunos dessas escolas que fiquem de pé para re-
Cabe-nos, portanto, equacionar e resolver os múlti- ceber a homenagem da Câmara dos Deputados. (Pal-
pios problemas das populações carentes que buscam mas.) Parabéns, crianças de Ceilândia! Parabéns,
em Brasília a redenção dos seus problemas e res- professores! Parabéns, pais! Parabéns a todos nós! É



Cabe lembrar que a idéia de interiorização da
Capital do País remonta a muito antes da resposta
dada por Juscelino Kubitschek - em campanha para o
mais alto cargo da República em 1955 - a interpela
ção sobre o cumprimento da Constituição, especifica
mente no que respeitava ao dispositivo determinante
da mudança.

Em 1761, o Marquês de Pombal queria a Capital
na região amazônica. Já os inconfidentes mineiros,
ao final do século XVIII, desejavam-na no interior de
Minas Gerais.

Em 1821 , o insigne José Bonifácio de Andrada e
Silva pronunciou-se favoravelmente à localização in
teriorana do centro de decisões nacionais, quando to
mou iniciativa primeira em chamar-lhe Brasília.

Não podemos deixar de mencionar a clarividen
te visão de Dom Bosco em 1823.

À indagação sobre quais motivos levaram tan
tos, em distintas épocas, a demonstrar vivo interesse
pela transferência da Capital do País para o despovo
ado e bravio interior podemos responder com a se
guinte conclusão, cotejada do material histórico: não
havia outro meio mais adequado a promover o desen
volvimento do Brasil de forma integral, e não só da fai
xa litorânea como ocorria até então.

.O Brasil é país de dimensões continentais, cujo
extenso litoral, à época, não ultrapassava profundida
de de duzentos quilômetros. Os imensos espaços va
zios representavam dois terços do território.

Sras. e Srs. Deputados, o Patriarca da Indepen
dência, ao voltar ao tema da interiorização em 1823,
registrou a expectativa reinante:

16312 Sexta-feira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 200\

dessa lição que o Brasil precisa. É essa lição que es- Antes convido o nobre Deputado Paulo Octávio,
tamos esperando. É a lição do trabalho, da honestida- autor do requerimento de desta sessão solene, para
de, do compromisso com a nossa Pátria. assumir a presidência dos trabalhos.

Viva Ceilândia! Viva Brasflia! Viva a professora O SR. JORGE PINHEIRO (PMDB-DF. Sem revi-
Eurides! (Palmas.) são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Paulo

Ceilândia está dando aulas para o Brasil. Octávio e ~utor da proposi.ção de realização d~ p~e-

Quero prestar minha homenagem, manifestan- sente sessao solene; Sr. Vlce-~overn~dor do ~Istnto

do minha emoção, ao Professor Antônio Carlos Mar- Fede~al e e.x-Deputado ~enedlto Domlng.o - e e uma
tins Garcia Diretor do Centro de Ensino Fundamental ale~n~ mUito. grande ve-Io nesta Casa, Sra. Ann~

. .' • . Chnstlna Kubitschek, neta do nosso saudoso Presl-
21, de Cellandla, e a todos os alunos e professores d t J ,. K b't h k S L' I M Ih- d
d i P I en e usce Ino u I sc e; r. Inco n aga aes a

essa ~~co a..( a mas.) _ . . Rocha, Ministro do Tribunal de Contas da União; Sra.
.DIVido m.lnha ~moçao com a Professora ~anlla Eurides Brito, Deputada Distrital, minha colega de

da Silva Ferrel.ra, Dlreto~~ d~ Escola <?Iasse n 6,?0 partido e também Secretária de Educação; Srs. Pas-
C~~tro de En~lno da Cellandla.. Parab~ns aos funclo- tores, autoridades religiosas, civis, militares, senho-
na~l~s, ~a~abensAao~ me~tres, parabens aos ~I~nos. res empresários, pioneiros, jovens, minhas senhoras
Cellandla e referencla nacional. (Palmas.) Brasllla es- e meus senhores: a cidade de Brasília foi em sua cri-
colheu Ceilândia para dar uma lição ao Brasil. ação, alvo das mais diversas críticas ac~rca de sua

Homenageio a Professora Eurides Brito e o Go- exeqüibilidade, tanto quanto por sua real necessida-
vernador Joaquim Roriz por lhes darem condições de de.
fazer da educação o orgulho de nossa Brasília. Para
béns também ao Ministro Paulo Renato Souza e ao
nosso Presidente, que acredita no futuro do nosso
País.

Sr. Presidente, teria mais a falar sobre essa
grande emoção, mas tenho de obedecer ao tempo.
Afirmo a todos os senhores que não houve nem have
ria presente melhor, nos 41 anos de Brasília, do que
poder mostrar ao povo brasileiro e em especial aos
brasilienses que tudo é possível quando se acredita
na educação e quando temos compromisso com as
gerações futuras.

Todos compreendem minha emoção quando
falo na Ceilândia. (Palmas.) Suas crianças às vezes
são abandonadas, criticadas e moram em uma cida
de carimbada de violenta. Apesar disso, vejo as crian
ças, os professores e a professora Eurides Brito à
frente da batuta daeducação, mostrando a Brasília e
ao Brasil que somos grandes, que Brasília é grande.

Parabéns, Brasília. Parabéns a todos nós, pelo
bem que queremos a esta cidade. Viva Brasília! Viva
a nossa gente! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Esta
Presidência deseja registrar a presença do Dr. Regi
naldo Oscar de Castro, membro honorário vitalício da
Ordem dos Advogados do Brasil; Dr. Eduardo Fonse
ca Matias, Secretário Municipal de Turismo de Goiâ
nia, Goiás; Dr. Carlos Edil Fortes, Secretário de Turis
mo do Distrito Federal e Presidente da ADETU R- DF.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Jorge Pinheiro, que
falará pelo PMDB.
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Como esta cidade deve ficar, quanto
possível, eqüidistante dos limites do Impé
rio, tanto em latitude como em longitude,
vai-se abrir deste modo por meio das estra
das que devem sair deste centro como rai
os, para as diversas Províncias e suas cida
des interiores e marítimas, uma comunica
ção, e de certo criará, em breve, giro de co
mércio interno da maior magnitude, vistos a
extensão do Império, seus diversos climas e
produções.

Mais de um século depois, tal desejo ecoava
nas declarações do então eleito Presidente da Repú
blica Juscelino Kubitschek:

O ideal da mudança da capital para o
centro geográfico do território brasileiro não
teve senão esse motor inicial: aproximar os
brasileiros, distribuir fontes de riqueza, criar
no país um sistema em que o acesso ao tra
balho, à produção e ao bem-estar deixasse
de desconhecer as disparidades e os para
doxos infelizmente ainda comuns em nosso
território.

Agora, quando a cidade de Brasília completa
quarenta e um anos de existência, sabemos que o
ideal maior venceu: a integração nacional efeti
vou-se. Afastada a concentração populacional da fai
xa litorânea, firmou-se novo equilíbrio demográfico,
deu-se vazão ao crescimento econômico, prestigi
ou-se o fortalecimento da Nação no cumprimento da
Carta Magna.

Brasília, nos 1960, era inadiável; hoje, é irre
versível.

Seu desenvolvimento atinge os mesmos níveis
de outras grandes cidades do País, o que faz com
que também conviva com as dificuldades inerentes
ao progresso.

Todavia, basta um passeio pelas ruas e aveni
das brasilienses para que se distingam as inúmeras
obras implementadas para elevar a já excelente
qualidade de vida desfrutada em Brasília.

O desemprego, cruel fenômeno mundialmente
temido, está sendo atacado de frente pelo Governo
local. Veja-se a criação das Áreas de Desenvolvi
mento Econômico (ADE), parte do Programa de
Promoção do Desenvolvimento Econômico Susten
tável (PRO-DF), que visa ao reordenamento de áre
as comerciais e industriais, a fim de abrigar a insta
lação e/ou ampliação de unidades produtivas na ci
dade.

Espera-se a criação de milhares de postos de
trabalho, além do incremento do comércio já estabe
lecido. Na verdade, a iniciativa é acrescida em impor
tância à medida que se faz sentir a repercussão na
sociedade.

Outras frentes de atuação do Poder Público
merecem destaque como as obras de saneamento
básico, a construção de viadutos, o programa edu
cacional "Sucesso no Aprender". A Secretária de
Educação tem lutado bastante pela qualidade do
nosso ensino, a fim de que as crianças tenham reais
condições de aprender, de crescer e de, amanhã,
comandar esta cidade. Cito também, como frentes
em destaques, as operações experimentais do me
trô e o programa de antiviolência "Segurança sem
Tolerância".

Nobres colegas, a missão, imposta a Brasília,
de provocar um empuxo migratório interno, do litoral
para o interior, foi plenamente alcançada, e a inte
gração nacional se fez.

Brasília, na celebração de seu quadragésimo
primeiro aniversário, é a clara demonstração de que
um sonho, por mais grandioso, pode ser realizado,
superando até mesmo as expectativas de seu men
toro

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Brasí
lia é uma cidade que veio para ficar e para trazer
mudanças.

Mas eu entendo que tudo isso seria nada se
Deus não a abençoasse. Eu acredito que, acima de
tudo, acima da vontade dos homens, que são instru
mentos na mão de Deus, foi Deus quem permitiu
que Brasília existisse e é Deus quem a mantém.

Espero que as bênçãos do Nosso Senhor Je
sus estejam sobre nossa cidade, para que não veja
mos tanta violência, para que as pessoas tenham
oportunidade. Muito se fala sobre as pessoas que
migram para cá, aquelas que têm o sonho de vir
para Brasília. Alguns podem até dizer que isso pode
piorar a qualidade de vida da nossa cidade. Mas
será que os brasileiros não têm direito de sonhar em
vir para a Capital do seu País e tentar aqui recome-

.çar a vida? Será que nós podemos impedi-los, se
Brasília foi criada exatamente com essa expectati
va?

Que Deus, então, abençoe o atual e os futuros
Governos, todos aqueles imbuídos de autoridade,
do mais graduado ao mais simples funcionário,
aqueles que acreditam na cidade. QUe Deus nos



Durante o discurso do Sr. Jorge Pinhe
iro, o Sr. Efraim Morais, 1° Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Paulo Octávio, § 2° do artigo
18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio) - Gostaria
de cumprimentar o Dr. Carlos Magno, Presidente da
Associação Comercial do Distrito Federal; o Dr. Paulo
Peres, Presidente da ASBRACO; o Dr. João Jacques
Barreto Cavalcanti, Ouvidor-Geral do GDF; o meu
caro Joãozinho, 10 Suplente de Deputado Distrital do
PFL; o Dr. Paulo Castelo Branco, cidadão honorário
de Brasília; o Gen.· Athos Costa de Faria, Secretário
de Segurança; o Dr. Márcio Toscano, representante
do Conselho dos Corretores de Imóveis.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Pedro Celso, pelo
PI.

O SR. PEDRO CELSO (PT-DF. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nobre Deputado Paulo
Octávio; Sr. Vice-Governador, Benedito Domingos;
Sra. Secretária de Educação, Deputada Eurides Brito,
Srs. Membros da Mesa, querida neta do nosso queri
do Juscelino Kubitschek, senhoras e senhores pre
sentes, criar)Ças, alunas e alunos de Ceilândia - para
béns pelo título que diretores e professores recebe
ram; esse título orgulha toda a comunidade escolar e
nós, sim, e muito. Quero parabenizá-lo, Deputado Pa
ulo Octávio, pela iniciativa de requerer esta sessão
solene de homenagem ao 41 0 aniversário de Brasília,
e fazer uma saudação a todos os presentes: sejam
muito bem-vindos à. Casa do povo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados:

No princípio era o ermo...
Eram antigas solidões sem mágoas
O altiplano, o infinito descampado...
No princípio era o agreste:
O céu azul, a terra vermelho-pungente
E o verde triste do cerrado.

Não me canso de ouvir a Sinfonia da Alvorada,
composta por Antônio Carlos Jobim e Yinícius .de
Moraes no recinto do Catetinho, num plano traZido
de Goiânia, no segundo semestre de 1960. Os dois,
músicos e poetas ambos, tinham sido convidados
pelo Presidente Juscelino Kubitschek, induzido p~r

Oscar Niemeyer. Ficaram embevecidos com o ambi
ente. Vinícius se lembra das "extensões apascenta
das pela vetustez da terra e pela proximidade do in
finito, numa paisagem de oxigênio, silêncio e sauda-
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guarde e nos proteja. Que Deus
(Palmas.)
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abençoe todos. de das origens". Jobim recorda o "ar transparente,
céu azul profundo, primavera e pássaros se namo
rando".

No meio desses campos gerais, parecidos com
o paraíso, surgia a obra humana concebida por Lúcio
Costa e Oscar Niemeyer e levantada por 60 mil can
dangos "que foram chegando de todos os lados da
imensa pátria para construir uma cidade branca e
pura", como diz Vinícius.

"Uma cidade que de dia trabalhasse numa at
mosfera de digna monumentalidade, e à noite, nas
horas de langor e da saudade, numa iluminação feéri
ca e dramática... dormisse num Palácio da Alvorada",
como canta Niemeyer.

Uma cidade "nascida do gesto primário de
quem assinala um lugar ou dele toma posse: dois ei
xos que se cruzam em ângulo reto, ou seja, o próprio
sinal da cruz", como registrou Lúcio Costa. .

Falamos de Brasília, a nossa querida cidade-ca
pital, que neste 21 de abril completa 41 anos. Fal~

mos de uma população de mais de 2 milhões de habI
tantes, trabalhadora, orgulhosa de estar construindo
uma experiência civilizatória nova, síntese da imensa
Pátria, que nas últimas quatro décadas veio chegan
do do "Grande Norte, do Meio Norte e do Nordeste..."
e do "do Grande Leste, da Zona da Mata, do Cen
tro-Oeste e do Grande Sul", como constatava Vinícius
na Sinfonia da Alvorada.

Sr. Presidente, eu, que venho das Minas Gerais,
tenho também minha parcela de orgulho por estar
ajudando a construir esta cidade. Minha família che
gou aqui em 1962. Aqui cresci, estud~i, mili~ei ~os

movimentos estudantil, popular e sindical, ajudei a
construir o meu partido, casei-me e tive os meus fi
lhos.

Aqui espero viver tempo suficiente para ver o
sonho generoso dos pioneiros realizado.

Terra de sol, terra de luz
Terra que guarda no céu a brilhar
O sinal de uma cruz,
Terra de luz,
Terra- esperança, promessa
de um mundo de paz e de amor,
Terra de irmãos,
A alma brasileira...
Terra-poesia de canções de perdão,
Terra que um dia encontrou seu cora-

ção...
Brasil! Brasília!

Infelizmente, Sr. Presidente, ao homenagear
os 41 anos de nossa Capital, sou obrigado também



Hoje, compareço a esta tribuna para anteci
par-me nas saudações de um aniversário muito es
pecial. Há 41 anos, um sonho ganhava contornos de
realidade. É por isso que, no próximo dia 21, estare
mos celebrando o aniversário de Brasília, a Capital
de todos os brasileiros, nascida num sopro de inspi
ração e materializada pelo trabalho dedicado de ho
mens e mulheres determinados a cumprir uma mis
são histórica.

Srs. Deputados, falar sobre Brasília é bastante
fácil para mim, que aqui cheguei ainda muito jovem,
há 32 anos, para estudar, trabalhar, constituir aque
la que viria a ser a minha família e, por fim, numa
dádiva carinhosa do destino e das pessoas que vi
vem nesta cidade, ser um de seus representantes
políticos.

Sr. Presidente, tenho certeza de que a facilida
de de falar sobre a Capital não é só minha. Para to
dos os senhores deve ser igualmente fácil; afinal,
Brasília é a própria síntese da diversificação cultural
e histórica de nosso País, razão pela qual ela guar
da em relação à sede do Poder Legislativo profunda
identidade. Nesta Casa, reúnem-se representantes
de todos os Estados brasileiros. Brasília é assim.
Essa mistura equilibrada de culturas e valores, essa
variedade de sonhos que traduzem com fidelidade
as expectativas de todo o povo brasileiro. E que so
nhos sejam aqui interpretados como anseios, como
perspectiva, como tudo aquilo que um cidadão de
seja e precisa para viver bem, para sentir-se bem.

Nessa ótica, é possível entender que Brasília
não é a "Ilha da Fantasia" que, de forma pejorativa,
alguns tentam, eventualmente, caracterizá-Ia. Aqui
reside um povo que igualmente luta, sofre, trabalha,
progride, sonha e realiza.
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a lembrar fatos que enodoam esta cidade e ensom- da Sra. Janda Sanches, Representante do PFL Mu-
brecem esta data, que deveria ser apenas de festa Iher-DF; do Dr. Nilo Cerqueira, Diretor Executivo da
e regozijo. ADEMI-DF.

Infelizmente, Sr. Presidente, corremos o risco Concedo a palavra ao nobre Deputado Wigber-
de perder a condição de Patrimônio da Humanida- to Tartuce, pelo PPB.
de, tanto são os desatinos que se cometem contra o O SR. WIGBERTO TARTUCE (PPB-DF. Sem re-
plano original desta cidade. visão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Paulo

Infelizmente, Sr. Presidente, vivemos um dos Octá~io, autor do requerir:nento d~ realiz~ção desta
maiores índices de violência do País, porque as au- sessao sole~e; .Sr. Benedito Domingos, Vlce-Gover-
toridades, que deveriam propiciar a paz nas ruas nadar do. Dlstnt? Federal, ~ ex-Deputad.? Federal;
desta cidade são negligentes. Profl. ~ur~des Bnto, Secreta.n~ de Ed~caçao e De~u-

, tada Dlstntal, Sra. Anna Chnstlna Kubitschek Pereira,
Infelizmente, Sr. Presidente, estamos perden- Presidenta do Instituto Memorial JK- Sr. Lincoln Ma-

do o P,osto de cidade com o trânsito mais ,~ivilizado galhães da Rocha, Ministro do Tribu~al de Contas da
do Pais, porque o atual Governo de Braslha enter- União' Srs. Parlamentares' minhas senhoras e meus
rou o programa Paz no Trânsito. senh~res.'

Infelizmente, Sr. Presidente, voltamos a fre
qüentar as páginas policiais dos principais jornais do
País, porque os atuais governantes desta cidade
promovem falcatruas para alienar o patrimônio públi
co e chafurdam no lodaçal da corrupção.

Infelizmente, Sr. Presidente, deixamos de ser
exemplo da luta contra a ignorância, porque as au
toridades desta cidade destruíram a Bolsa-Escola,
arrasaram a Escola Candanga e a gestão democrá
tica nas escolas.

Infelizmente, Sr. Presidente, deixamos de ser
exemplo na consolidação da cidadania, porque o
atual Governador de Brasília compra a consciência
dos eleitores em troca de pão, leite e demagogia.

Infelizmente, Sr. Presidente, tivemos que cas
sar um Senador eleito pelo povo desta cidade por
ladroagem e falta de decoro parlamentar, e talvez
tenhamos que cassar outro, por envolvimento na
fraude do painel de votações do Senado Federal.

Sr. Presidente, são tantas as mazelas a regis
trar nesta quadra da vida de Brasília que às vezes
parece que se acabou o sonho de seus pioneiros.
Inspirado, porém, pelo grande Presidente Juscelino
Kubitschek, tenho certeza de que o nosso povo, mu
nido de "fé inquebrantável e uma confiança sem li
mite no seu grande destino", saberá vencer todas as
dificuldades atuais, para voltar a edificar o sonho
generoso dos pioneiros, o sonho de paz, solidarie
dade, desenvolvimento e cultura.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio) - Registro

a presença do Dr. Zezito Saraiva Gomes, Vice-Presi
dente da Associação de Desenvolvimento do Bairro
Jardim· Botânico-Lago Sul; da Sra. Cristiane Brasil
Espíndola, Diretora de Eventos da Casa Maranhão;
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A miscigenação, por mais paradoxal que pare
ça, acaba sendo nossa linha de igualdade. Num
mesmo edifício residencial, Sr. Presidente - prova
velmente daqueles construídos por V.Exa. -, habi
tam famílias mineiras, gaúchas, goianas, cariocas,
sergipanas, pessoas que aqui chegaram, ainda na
década de 60, apostando no futuro da Capital. Pes
soas que garantiram os elementos de formação
para as primeiras gerações. E há também pessoas
recém-chegadas, que vêem na Capital do País a
materialização da prosperidade.

Hoje, Brasília possui, em termos proporcionais,
o maior fluxo de chegada de migrantes, gerando um
impasse para a economia local e um questionamen
to constante em relação ao direito de ir e vir. Mas a
Capital de todos os brasileiros não pode e jamais
poderá sucumbir à tirania dos que rejeitam as levas
migratórias. Se, no passado, esses visionários erám
bem-vindos e absolutamente desejados, não há
como agora impedir que novas pessoas se aproxi
mem em busca de um lugar ao sol.

Não é possível- e se possível fosse, ainda as
sim não seria aceitável - que um governo impeça as
pessoas de virem tentar a sorte nas grandes cidades.
Ninguém larga o seu torrão de terra por qualquer mo
tivo. Brasília possui hoje padrão de excelência na mai
oria dos serviços públicos. No entanto, ela não adota
a política da "farinha pouca, meu pirão primeiro". A
"Ilha da Fantasia" gera benefícios reais, acolhimento
real para quem dela precisa.

Sr. Presidente, gostaria de alongar meu pro
nunciamento por muitos outros minutos. Previa que
me fossem destinados quinze minutos para expres
sar minhas opiniões. No entanto, fui colhido pela
surpresa - provavelmente os outros Parlamentares
que aqui estão também - de ter de ser bem mais la
cônico.

Ao encerrar as minhas palavras, quero dizer que
às vezes fico revoltado com a interpretação que ou
tros partidos e outros Parlamentares dão ao nosso
atual Governo. (Palmas.) Ninguém tem o direito de co
locar nas rodovias da nossa cidade um posto pedindo
que as pessoas não venham para Brasília. A maior
renda per capita do Brasil está aqui: são mais de
7.400 dólares per capita. É natural que pessoas que
passam fome em outros Estados procurem nossa ci
dade, sobrecarreguem nossos serviços públicos, tan
to na área de educação como na de saúde. Hoje, 347
mil veículos compõem a nossa frota.

O Sr. Joaquim Roriz completa quatro anos de
Governo, inspirado em mais de doze anos de atua
ção. Dezoito viadutos estão sendo construídos nesta

cidade para melhorar a qualidade do trânsito. São
obras e mais obras de que a cidade é testemunha.
Não preciso dizer, porque qualquer um dos senhores
que caminhar despreocupadamente pelas vias públi
cas da cidade haverá de confirmar minhas palavras.
Trata-se de um governo de excelência. Ninguém no
Brasil tem o volume de obras que nosso Governador
está promovendo na cidade sem um centavo de em
préstimo público, apenas com sua competência pes
soal na administração dos recursos públicos.

Sr. Presidente, não posso permitir que no dia
em que assomo à tribuna para falar bem desta cida
de veja tamanha injustiça por parte de Parlamenta
res da própria cidade, eleitos por ela, que têm a
obrigação de voltar a visão para as pessoas mais
necessitadas, especialmente as mulheres, que
constituem o grande amparo da família brasiliense.

Desta forma, Sr. Presidente, ao encerrar meu
discurso, quero especialmente congratular-me com
a esposa de V.Exa., que está compondo a Mesa,
por ser ela a neta do inimitável e inesquecível Presi
dente Juscelino Kubitschek, que teve a coragem, a
ousadia de fazer esta cidade, interiorizando o de
senvolvimento e o progresso.

Até hoje, Sr. Presidente, existem jornalistas,
pessoas responsáveis pela mídia nacional, que não
aceitam o fato de Brasília ter sido criada e de os Po
deres terem vindo para cá. Até hoje, pessoas com
vista para as praias dão as costas para o interior do
Brasil.

Um dia desses, num programa da Rede Globo
de Televisão, vi o espetacular Jô Soares falar mal
do metrô da nossa cidade. Oitocentas mil pessoas
se locomovem das cidades-satélites com destino ao
Plano Piloto todos os dias à procura de trabalho ou
para o trabalho propriamente dito. Diz-se que o trân
sito está ficando caótico, mas censura-se a implan
tação desse veículo de massa que vai transportar
mais de 400 mil pessoas diariamente.

Parabéns Anna Christina Kubitschek por seu
avô, Juscelino Kubitschek, ter tido a certeza da cria
ção desta cidade. Parabéns ao Deputado Paulo Octá
vio pela lembrança de requerer esta sessão solene, o
que nos possibilitou participar do aniversário da cida
de. Parabéns a todos pela paciência de ouvir discur
sos intermináveis, ora com muita, ora com pouca elo
qüência. Um grande beijo, especialmente às mulhe
res. Fiquem com Deus. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio) - Aprovei
to para registrar a presença do Dr. Olair Francisco; da
Ora. Mercedes Orquiza; do Dr. Pedro Cavalcante



Muito bem disse André Malraux, quando Minis
tro da Cultura do General De Gaulle em visita ao
Brasil, ao demonstrar que todas as cidades do mun
do, de certa maneira as principais, surgiram ao der
redor de interesses imediatos. "Brasília é uma das
poucas senão a única" - disse ele - "que, naquele
momento, surgia por força da vontade humana."

Brasília, com a marca inigualável de Niemeyer,
confere a todos nós, cidadãos, Parlamentares e go
vernantes, o dever e a responsabilidade de sua pre
servação.

Assim sendo, amanhã, dia 20 de abril, o plená
rio desta Casa será transformado em Comissão Ge
rai para discutir a atual situação do Patrimônio His
tórico, Artístico e Natural deste País, em especial de
Brasília, como homenagem ao povo brasiliense, ao
povo brasileiro que aqui vive e constrói o dia-a-dia
desta cidade.

Desta forma, nós, Parlamentares que forma
mos a Frente Parlamentar de Defesa do Patrimônio
Histórico, Artístico e Natural desta Casa, a que te
nho a honra de presidir, convidamos todos aqui pre
sentes para amanhã, numa sessão que também
será de homenagem a Brasília, juntar-nos no senti-

Brasrlia faz 41 anos. Esta cidade, que nasceu
do sonho de Dom Bosco, que no início dos anos 60
se materializou na ousadia do grande brasileiro Jus
celino Kubitschek, ultrapassou as fronteiras do terri
tório nacional, projetada na sensibilidade e na arro
jada visão de futuro do seu criador Oscar Niemeyer,
bem como com a participação do notável brasileiro
Lúcio Costa.

Todos sabemos - e disso nos orgulhamos mu
ito - que em dezembro de 1987 a Unesco inscreveu
Brasília na relação de bens integrantes do Patrimô
nio da Humanidade, moção inédita, uma vez que
até então somente bens culturais centenários, multi
centenários ou milenares haviam sido contempla
dos. Brasília conseguiu o feito histórico de ser a pri
meira expressão do modernismo no século XX e é o
único patrimônio modernista na escala de uma cida
de a figurar na lista da Unesco.

Entretanto, não sei bem se temos muito a co
memorar. Afinal Brasília poderá perder esse título
tão nobre, eis que está para ser avaliada por especi
alistas internacionais que poderão inclui-Ia na lista
de patrimônio em risco, uma espécie de alerta a lu
gares que, embora considerados Patrimônio da Hu
manidade, falham na preservação de suas caracte
rísticas originais. Não só Brasília corre esse risco,
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Mesquita, Presidente da aa Zonal do PFL de Ceilân- mas também outro patrimônio mundial cravado em
dia Norte; do Sr. Francisco Cláudio Martins, Presiden- meu Estado - Olinda.
te do Diretório do PFL da 6

a
Zo~al de Planal~na; do Sr. A Unesco, que pela sua Convenção sobre a

Carlos Armando da Cruz, Pres~dente da 14 Zonal d? Salvaguarda do Patrimônio Mundial, Cultural e Natu-
PFL do Lago Norte; do ~r. LUIZ Gomes Neto, Pres~- ral, de 1972, ratificada pelo Brasil só em 1977, esta-
d~nte do PFL de ~?bradlnho, re~resenta~~o o Ad,~I- belece os critérios para que monumentos, conjuntos
mstrador ~e.~ra~lha:. do Sr: Jose Sebastlao Ros~rlo arquitetônicos e lugares de excepcional valor univer-
B.orges, o Tlao~lnho.' P~esldente do PFL d~ Brazla~- sal possam auferir o título de Bem Cultural perten-
dia; e do Sr. LUIz Claudio Barbosa de Fanas, Presl- cente ao Patrimônio da Humanidade.
dente da 2a Zonal do PFL do Paranoá.

Essa convenção tem por objetivo básico prote-
Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo P t' ~ . C It I N t I d . 'f' t'C I PSB ger o a rlmomo u ura e aura, e slgm Ica IVO

ampos, pe o . valor ou de caráter excepcional, cuja preservação e
O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB-PE. permanência são de interesse de toda a humanida-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado de. No entanto, cabe aos Estados-membros signa-
Paulo Octávio, que as minhas primeiras palavras se- tários da convenção zelar em cooperação com a
jam para homenageá-lo pela iniciativa da realização Unesco pelos bens escritos.
desta sessão. Aproveito para registrar a presença Num país pouco acostumado a cultivar e res-
do Vice-Governador do Distrito Federal, Sr. Benedi- gatar sua própria memória. deixar de preservar Bra-
to Domingos; da Sra. Secretária de Educação, Euri- sília é um crime contra as próximas gerações e con-
des Brito; do Sr. Lincoln Magalhães da Rocha, re- tra os milhares de candangos anônimos que, mi-
presentando a o Tribunal de Contas da União; e da grando de diferentes pontos deste País, se uniram
Sra. Anna Christina Kubitschek que representa a fa- na construção deste projeto ímpar do nosso século.
mrlia do ilustre e saudoso Presidente Juscelino Ku-
bitschek. Assim, a principal significação de Brasília é hu-

mana. Ela é fruto da vontade, determinação e fé de
um grande conjunto de brasileiros animados pelo
ex-Presidente Juscelino Kubitschek.
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do de garantir a Brasília e ao seu povo a solidarie
dade necessária, eficaz e capaz de transformar-se
em ação.

Preservar Brasília é responsabilidade do Go
verno; porém, mais do que do Governo, é de toda a
sociedade. A preservação do patrimônio representa
do por Brasília é tarefa do Estado, mas também é
tarefa de consciência, de apostar na educação patri
monial, de não aproveitar esses momentos para
destacar diferenças menores, mas buscar os gran
des sonhos e a convergência de ações a fim de não
permitir que o Brasil tenha um dos três Patrimônios
da Humanidade em situação de risco. Brasília, a
mais jovem peça do Patrimônio da Humanidade,
não pode envergonhar o povo brasileiro rompendo
essa condição.

A responsabilidade é de todos nós. A respon
sabilidade maior deve ser cobrada do Governo do
.Distrito Federal e o Governo da União. Não pode
mos, porém, ter atitude menor de não dar nossa
cota de responsabilidade com crítica, sugestão,
apoio e capacidade à área de preservação do patri
mônio. Na condição de Parlamentar - nós que vota
mos a LDO, o Orçamento, o Plano Plurianual - de
vemos nos preocupar muito com esse setor.

Na qualidade não apenas de Líder do meu
partido, mas de Presidente da Frente Parlamentar
de Defesa do Patrimônio Histórico Cultural, presto
minhas homenagens a Brasília e solidarizo-me com
os que lutam pela manutenção da qualidade de vida
e construção de cidadania dos brasileiros que aqui
vivem.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio) - Cum
primento o Secretário de Turismo de Brasília, Dr.
Carlos Edil; Dr. Paulo, empresário imobiliário; o Sr.
Geovani Ribeiro, Vice-Presidente Regional Traba
lhista do PFL; e o Sr. Dorivaldo Câmara Leão, Presi
dente do PFL de Ceilândia.

Concedo a palavra ao Deputado Agnelo Quei
roz, que falará pelo PCdoS.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB-DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Paulo Octávio, aproveito a oportunidade para congra
tular-me com V. Ex" pela iniciativa da realização desta
sessão solene.

O que temos lutado em muitas batalhas por nos
sa cidade; bem sabemos que a Capital do País mere
ce de fato ser homenageada pela Câmara dos Depu
tados.

Sr. Vice-Governador Benedito Domingos,
grande representante desta Casa; SI'" Eurides Brito,

. Secretária de Educação; SI'" Ana Christina, repre
sentando a família Kubitschek; Ministro Lincoln Ma
galhães da Rocha, do TCU; senhoras e senhores,
serei breve, pelo adiantado da hora, mas não pode
ria deixar de dar depoimento também em nome do
PCdoB.

O aniversário de Brasília simboliza muito mais
que mera comemoração. É uma grande epopéia. A
cidade foi construída há tão pouco tempo e já é Pa
trimônio Cultural da Humanidade. Isso mostra a ca
pacidade do povo brasileiro.

Abro um parênteses para parabenizar o Depu
tado Eduardo Campos, que me antecedeu da tribu
na e preside a Frente Parlamentar de Defesa do Pa
trimônio Histórico, Artístico e Natural, da qual faço
parte. Parlamentar do PSB de Pernambuco, S. Exa

demonstra grande preocupação em defender o pa
trimônio cultural representado pela nossa cidade.
Devemos nos somar a esse esforço para o desen
volvimento econômico e qualidade de vida em Bra
sília.

Sr. Presidente, obviamente a epopéia da cons
trução desta cidade demonstra e demonstrou a ca
pacidade de empreendimento e visão que nosso
povo.

Conversava com o Sr. Campos, amigo que
chegou aqui em 1958, ano em que nasci. E milhares
de brasileiros iguais a ele, os melhores filhos desta
Pátria, com certeza, deslocaram-se para cá e cons
truíram não apenas a Capital do País, mas também
famílias.

Esses são os maiores homenageados: os brasi
leiros que construíram cada prédio e cada monumen
to desta cidade. Brasília é a maior demonstração de
que somos capazes de resolver qualquer problema.
Basta vontade política, assim como houve vontade
política de Juscelino Kubitschek de construir esta ci
dade, uma das maravilhas do mundo, no Planalto
Central do Brasil. Temos capacidade de resolver os
problemas educacionais, de saúde e de desenvolvi
mento econômico do País. Repito: temos capacidade
para tanto. E quando quisermos dar exemplo, citemos
que o nosso povo construiu esta cidade maravilhosa.

Sr. Presidente, no aniversário de Brasília, ficam
a lembrança e o estímulo do que há de melhor, de
mais positivo que temos: o espírito do povo de Brasí
lia. Não o espírito da corrupção. Infelizmente, de al
guns daqui e também de fora. Mas isso é exceção. O
povo que se deslocou para cá a fim de construir esta
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magnifica cidade demonstrou, além de coragem e fé,
que o País tem sua marca. Com esse mesmo povo
que aqui habita podemos continuar construindo a ci
dade com qualidade de vida, com respeito, generosi
dade, alegria, fraternidade.

Tudo precisará de esforço conjunto. Hoje, a ci
dade convive com alto grau de violência, verdadeira
calamidade pública. Temos de enfrentar esse situa
ção e resolvê-Ia. Há desemprego também. Muitos
dos nossos filhos estão se formando na melhor uni
versidade do Brasil, a UnB, e têm de sair da cidade
porque não há emprego, num sentido inverso ao
que muitos fizeram.

São graves os nossos problemas. Devemos
contar com o apoio de todos os brasileiros. Aqui é a
Capital do Brasil. Destaco, por essa razão, a impor
tância do que disse o Deputado Eduardo Campos.
Que outros Parlamentares e brasileiros ajudem-nos a
construir cada vez mais a nossa cidade para gera
ções futuras. É o grande desafio.

Vejo o Presidente da Associação Comercial do
DF, colega Carlos Magno, que é médico e desempe
nha importante papel na cidade. O setor empresarial
brasiliense contribui para o desenvolvimento econô
mico. Temos de trazer o que há de melhor em todos os
cantos do País para nossa Capital. A cidade deve ser
vir de exemplo a ser reproduzido no Brasil inteiro. Evi
dentemente, isso só será alcançado com muito esfor
ço e dedicação de todos. Devemos defender a ima
gem da cidade não só diante do País, mas do mundo
inteiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio) - A Presi

dência agradece ao Ministro Líncoln Magalhães da
Rocha, ao Vice-Governador Benedito Domingos, à
Deputada Eurides Brito, Secretária de Educação do
DF, à s,.a Ana Christina Kubitschek, Presidenta do
Memorial JK, aos professores e, em especial, aos alu
nos da Escola Classe nO 6 e do Centro de Ensino n°
21, ambos de Ceilândia, a quem cumprimento pelo
exemplo que deram ao País, a presença nesta sessão
solene.

Esta Presidência entende que sessão desta na
tureza, além de resgatar a história brasileira, é tam
bém uma aula de cidadania. No último ano, quando
aqui esteve Márcia Kubitschek, os meus filhos de sete
e nove anos ficaram entusiasmados em conhecer um
pouco da história de Brasília.

Esta sessão tem a missão de resgatar a história
da Capital da República e de passar, principalmente
aos nossos jovens, a noção de que viver em Brasília é
uma dádiva, de que morar nesta cidade é uma graça.

Nós viemos de todos os cantos deste grande Brasil,
destemidos e com vontade de vencer, para um cidade
nova.

Brasília, na minha visão, significa a busca da vi
tória, do desenvolvimento, da construção em nosso
País de um novo dogma, de uma nova filosofia. E esta
cidade tem um grande compromisso.

Ela fica no coração da América do Sul; foi cons
truída em mil dias; depois de quarenta anos tem dois
milhões de habitantes. Seu idealizador, o Presidente
Juscelino Kubitschek, em três anos, viajou para cá
295 vezes, saindo do Rio de Janeiro no final da tarde,
atravessando a noite toda num avião pequeno e lento,
para chegar a Brasília na madrugada, com o objetivo
de acompanhar as obras. Pela manhã, voltava ao Rio
de Janeiro, para cumprir as tarefas da Presidência.
Poucos líderes têm essa capacidade, essa determi
nação, essa garra.

Nós todos que herdamos esta cidade devemos
assumir, sim, o compromisso com a sua consolida
ção, a sua preservação e a melhoria cada vez mais da
sua qualidade de vida, o que todos buscamos. Nós
queremos, Vice-Governador Benedito Domingos,
qualidade de vida nesta cidade.

Cumprimento todos os presentes, principalmen
te os jovens, e quero mandar um beijo especial a uma
jovem candanga de 15 anos, que ontem também ani
versariou. Catarina Pereira nasceu nesta cidade e, a
exemplo de milhares de jovens, quer qualidade de
vida, segurança, boas escolas, possibilidades de em
prego no futuro em Brasília. Estamos aqui hoje por
que amamos esta cidade e estamos preocupados
com o seu futuro.

Em nome da Cãmara dos Deputados, e com
muito orgulho, agradeço a todos os candangos, do
mais simples ao mais importante - o Vice-Governa
dor Benedito Domingos -, a presença nesta sessão.

Convido todos a comparecerem a esta Casa,
no dia 25, às 14h30min, para ouvir a leitura do rela
tório final da Comissão JK, pelo Relator, Deputado
Osmânio Pereira. A Comissão muito trabalhou e,
sem dúvida, prestará grande serviço ao nosso País.

A todos os senhores o nosso muito obrigado.
(Palmas.)

v- ENCERRAMENTO

.O SR. PRESIDENTE (paulo Octávio) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio) - Está en
cerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 14 minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

APOSTILA

Abril d~ 2001

Tendo em vista o que consta do Processo nO 3.179,

de 20 de janeiro de" 1995, JO~É FERREIRA DE AQUINO passa a ser considerado

aposentado no cargo da Categoria FuncionaI de Analista Legislativo - atribuição

Técnica Legislativa, Padrão 45, com os proventos acrescidos das vantagens

previstas no § 1° do artigo 1° e no artigo 4° da Resolução n.o 70, de 24 de novembro

de 1994, a partir de 1° de julho de 1994.

Diretoria Administrativa, em 19 de ab r i 1

(,e--.-- < f-- - h '
~OSE WILSONBÂ.RBOSA JUNIOR

Diretor Administrativo

de 2001.
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o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

j unho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,·

item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PAULO DE

TARSO PERES CADEMARTORI, ponto nO 113.418, do cargo de

Assistente Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia na Comissão

Parlamentar Conjunta do Mercosul, a partir de 01 de abril do

corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em19 de abril de 2001.

/
/

j

~~~
MeIO NEVES

I .
// Presldente

//
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o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso, das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item 1, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei n° 8.112, citada, MARIA LUIZA BARBACENA para

exercer, no Gabinete do Segundo Vice-Presidente, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, Código

C1273974, do Quadro de Pessoal déi Câmara dos Deputados, criado

pelo artigo lOdo Ato da Mesa nO 05, de 24 de fevereiro de

1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em I:9'de abri,l de 2 OO1 .

A
..
~l)

CIO NEVES
Presidente~
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,..
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução n° 21, de 1992, SILVANA HENRIQUES DE

AQUINO, ocupante de CaL"go da Categoria Funcional de Técnico
,

Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Padrão 29,

ponto n° 5.411, para exercer, a partir de l° de abril do

corrente ano, no Gabinete do Líder do Partido da. Frente

Liberal, a função comissionada de Assistente de Gabinete,

FC-OS, Código C2230024, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, transformada pelo artigo 3° do Ato da Mesa n° 15,

de 26 de maio de 1987, combinado com o artigo 55 da Resolução

n° 21, de 04 de novembro de 1992.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 19 de abril de 2001 •

./
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o PRESIDENTE
"...

DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 38 da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar JOVELINA DE ASSIS DE

OLIVEIRA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Padrão 27,

ponto nO 5.849, 2 a substituta do Chefe do Serviço de Controle

Administrativo, FC-06, Código C21000'10, do Quadro de Pessoal

da Câmara dos Deputados, na Coordenação. de Apoio

Técnico-Administrativo, do Centro de Formação, Treinamento e

Aperfeiçoamento dos Servidores da Câmara dos Deputados, em

seus impedimentos eventuais, a partir de 04 de abril do

corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 19 de abril de 2001.

l~o
~;~O NEVES

.,/ Presidente



"... se a Lei n° 9.069/95 alterou partes
da Lei n° 5.991/73 para incluir os super
mercados (armazéns) entre os estabeleci
mentos autorizados a praticar o comércio
de drogas, e medicamentos e insumos far
macêuticos e dispensou-os de assistência
técnica e responsabilidade profissional,
daí resulta certo que tais estabelecimentos
podem comercializar os remédios anódi
nos, ou seja, aqueles que dispensam pres
crição médica para sua aquisição, assim
definidas em ato do Órgão Federal compe
tent~e porque segundo a mesma lei, só po
dem vender medicamentos não anódinos
(aqueles que dependesse de receita médi
ca) os estabelecimentos que contam com
assistência técnica e responsabilidade
profissional."

Perante a opinião pública, e escudados no discur
so oficial, que dita que a venda de medicamentos em
supermercados e congêneres tem como finalidade a
queda dos preços para assim ampliar o acesso da p0

pulação, em especial a de baixa renda, aos medica
mentos e, conseqüentemente, à saúde, intentam obter,
junto às instituições competentes, a legalização, a ofici
alização da prática/meio de obtenção de seus objeti
vos.

Na seqüência vemos, então, desembargadores
da 163 Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Esta
do do Rio de Janeiro emitirem acórdão (cópia em
anexo) negando provimento à apelação, em ação em
que figura como apelada a ASSERJ - Associação
dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro e
como apelante o Estado do Rio de Janeiro, por con
cluírem que:

Parece-nos, no mínimo, equivocado o entendi
mento daqueles juristas, visto que o conceito de su
permercado está abordado no art. 4° da Lei n°
5.991/73, estando mencionado, ainda, no mesmo di
ploma legal que a dispensação de medicamentos é
privativa de farmácia, drogaria, posto de medica
mentos e unidade volante, assim como dispensário
de medicamentos. Isto significa que a dispensação
de medicamentos, ainda que daqueles livres de re
ceita médica, que não necessitam de prescrição mé-

Rio de Janeiro, 26 de março de 2001

Solicita ao Senhor Ministro da Saú
de, no âmbito da ANVISA - Agência Naci
onal de Vigilância Sanitária, informação
acerca da venda de medicamentos nos
Supermercados.

Exma
S~ Deputada Federal Vanessa Grazzio-

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V.Exa seja
encaminhado ao Senhor Ministro da Saúde o se
guinte pedido de informações;
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 3.128/01 mento do mercado farmacêutico e de outros a ele
(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin) relacionados, como por exemplo, o de publicida

de, tão logo vislumbraram o enorme contingente
de consumidores em potencial, constituído pelos
cidadãos deste País.

tin,

• Quais os procedimentos que serão adotados
acerca da venda de medicamentos em super
mercados, armazéns, empórios, lojas de con
veniência, entre outros?

• Quais os procedimentos adotados acerca das
denúncias do Conselho Regional de Farmá
cia do Rio de Janeiro - CRF/RJ?

Sala das Sessões, 10 de Abril de 2001. - De
putada Vanessa Grazziotin, PCdoS/AM.

Of.26/2001

Apresentamos a seguir, para seu conheci
mento, considerações sobre a venda de medica
mentos em supermercados, armazéns, empórios,
lojas de conveniência, "drugstores", tendo em vis
ta acórdão emitido pela 16a Câmara Cível do Tri
bunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (có
pia em anexo).

As alterações promovidas pela Lei 9.069/95
em artigos da Lei 5.991/73, incluindo os conceitos
dos estabelecimentos acima, e a dispensa de as
sistência técnica e responsabilidade profissional
para estes estabelecimentos, já delineavam, des
de a publicação das medidas provisórias que ante
cederam a Lei 9.069/95, os caminhos trilhados pe
los setores interessados em aumentar o fatura-



Como calar, quando observamos as tentativas
de incutir na população a noção de que os medica
mentos anódinos/de venda livre, sem prescrição
médica, são mercadorias como outras quaisquer,
pois são inofensivos, "não fazem mal" à saúde? Ora,
esta interpretação, ultrapassada, do que seja anódi
no, farmacologicamente não encontra amparo. Não
existe medicamento, seja ou não atualmente consi
derado anódino, totalmente seguro, que não possa
trazer riscos à saúde, que não possa promover a
ocorrência de reações adversas ou de efeitos cola
terais.

É importante salientar que o uso indiscriminado
de qualquer medicamento conduz à intoxicação. O
SINITOX - Sistema Nacional de Informações Tóxi
co-Farmacológicas /FIOCRUZI MS, em sua publica
ção "Estatística Anual dos Casos e Intoxicações e
Envenenamentos, 1999" informa que os medicamen
tos é um dos três principais agentes que vêm causan
do intoxicações em seres humanos no País desde
1996, sendo, em 1999, a principal causa (28%) destas
intoxicações.

o Conselho Regional de Farmácia - RJ desti
na-se a zelar pela observância dos princípios da éti
ca e da disciplina da classe dos que exercem ativi
dades profissionais farmacêuticas no Estado do Rio
de Janeiro. Ora, como zelador de tais princípios, ao
Conselho não é lícito permitir, pacificamente, a co
mercialização irrestrita dos medicamentos, mesmo
os que não necessitam de prescrição médica. Quan
do se fala de comercialização irrestrita se quer dizer
que é inadmissível a comercialização sem qualquer
assistência farmacêutica, que contribui profunda
mente para o bom resultado terapêutico.

e) farmácia;
f) drogaria;
g) posto de medicamento e unidade

volante;
h) dispensário de medicamentos.

Parágrafo único - para atendimento ex
clusivo a seus usuários, os estabelecimentos
hoteleiros e similares poderão dispor de me
dicamentos anódinos, que não dependam de
receita médica, observada a relação elabora
da pelo órgão sanitário federal."

art. 6° da Lei n° 5.991/73 - A dispen
sação de medicamentos é privativa de:

"art. 4° da Lei n° 5.991/73 - Para efei
tos desta lei são adotados os seguintes con
ceitos:

XVIII - Supermercado - estabeleci
mento que comercializa, mediante auto-ser
viço, grande variedade de mercadorias, em
especial produtos alimentícios em geral e
produtos de higiene e limpeza;

XIX - Armazém e empório - estabele
cimento que comercializa, no atacado ou no
varejo, grande variedade de mercadorias e,
de modo especial, gêneros alimentícios e
produtos de higiene e limpeza;

XX - Loja de conveniência e drugs
tore - estabelecimento que, mediante
auto-serviço ou não, comercializa diver
sas mercadorias, com ênfase para aque
las de primeira necessidade, dentre as
quais alimentos em geral, produtos de hi
giene e Limpeza e apetrechos domésti
cos, podendo funcionar em qualquer pe
ríodo do dia ou da noite, inclusive aos do~

mingos e feriados.
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dica, não pode, sob a ótica da lei, ser feita em su- apenas exceção no que diz respeito ao atendimen-
permercados, senão vejamos: to, exclusivo a seus usuários, em estabelecimentos

hoteleiros e similares. De sorte que, legalmente, não
existe autorização para os supermercados dispen
sarem/comercializarem medicamentos, mesmo os
que não necessitam de prescrição médica.

A Lei n° 9.069/95, que alterou a Lei n°
5.991/73 não autorizou os supermercados a realizar
dispensação de medicamentos. A dispensação de
medicamentos continua sendo privativa de farmácia,
drogaria, posto de medicamentos e unidade volante,
assim como dispensário de medicamentos, havendo

Também não é possível deixar de considerar,
no presente caso, a automedicação. hábito arraiga
do em nosso povo. Citamos, como exemplo, o tra
balho "Perfil da automedicação no Brasil" de Arrais,
Paulo Sérgio Dourado et ai, publicado na Revista de
Saúde Pública, 31(1): 71-77, 1997, onde, segundo
os autores, "os dados obtidos confirmam a importân-
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cia do estudo da automedicação e apóiam a hipóte
se da ingênua e excessiva crença da sociedade atu
ai no poder do medicamento, o que contribui para a
crescente demanda de produtos farmacêuticos para
qualquer tipo de transtorno, por mais banal e autoli
mitado que seja. Dessa forma, o medicamento foi in
corporado à dinâmica da sociedade de consumo e,
portanto, está sujeito às mesmas tensões, interes
ses e dura competição de qualquer setor do merca
do, afastando-se de sua finalidade precípua na pre
venção, diagnóstico e tratamento das enfermida-
des." (grifo nosso). .

A oferta indiscriminada de medicamentos de
venda livre contribuirá para o crescimento da auto
medicação, gerando, seguramente, o aumento do
número de casos de intoxicação.

Tentar justificar que a venda de medicamentos
anódinos em supermercados irá baratear o custo dos
medicamentos, ampliando o acesso da população a
medicamentos/saúde, raciocínio linear e, aparente
mente, lógico, com todo o respeito, não encontra abri
go, visto que não leva em conta os riscos a que se
submete a almejada saúde nem o elevado custo de
tratamento das pessoas que adoecerão pelo uso in
discriminado e abusivo decorrente do fenômeno da
automedicação.

E, sobre o sempre alegado impacto econômi
co sobre a renda do cidadão, derivado da necessi
dade de adquirir medicamentos anódinos, para
prevenir agravos e recuperar a saúde: quais des
tes medicamentos são essenciais para este objeti
vo? Em que proporção oneram o cidadão, às famí
lias? Os medicamentos essenciais, dentre os qua
is ressaltamos os de "uso contínuo", são sujeitos à
prescrição médica, e são os que realmente one
ram o bolso do cidadão, sem os quais ele não
pode passar, sob pena de ver sua doença agrava
da, ocasionando morte.

A bem da verdade, aqueles que comercializam
medicamentos estão enquadrados no conceito de
fornecedor explicitado no art. 3° do Código de Defe
sa do Consumidor, e os usuários de tais medica
mentos estão enquadrados no mesmo código como
consumidores. aos quais estão assegurados direitos
básicos, quais sejam:

"Inciso I do art. 6° da Lei n° 8.078/90
- São direitos básicos do consumidor: a

proteção da vida, saúde e segurança con
tra os riscos provocados por práticas e
serviços considerados perigosos ou noci
vos;"

Portanto, está claro que a decisão de venda de
medicamentos anódinos em supermercados, além de
negar vigência do texto de lei federal, lesa sobretudo
a saúde dos consumidores.

A vigilância sanitária, segundo dispõe a Lei n°
5.991, de 17-12-73, destina-se a fiscalizar o estabele
cimento de que trata o texto legal, bem como condi
ções de licenciamento e funcionamento:

"art. 44 da Lei n° 5.991/73 - Compete
aos órgãos de fiscalização sanitária dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territó
rios a fiscalização dos estabelecimentos
de que trata esta lei, para a verificação
das condições de licenciamento e funcio
namento.

§ 1° - A fiscalização nos estabeleci
mentos de que trata o Art. 2 obedecerá aos
mesmos preceitos fixados para o controle
sanitário dos demais.

§ 2° - Na hipótese de ser apurada infra
ção ao disposto nesta lei e demais normas
pertinentes, os responsáveis ficarão sujeitos
às sanções previstas na legislação penal e
administrativa, sem prejuízo da ação discipli
nar decorrente do regime jurídico a que este
jam submetidos."

Após o exposto, informamos que estas consi
derações foram apresentadas à Anvisa e à Coor
denadoria de Fiscalização Sanitária da Secretaria
Estadual de Saúde - RJ, às quais solicitamos es
clarecimentos sobre os procedimentos que adota
rão para zelar pela saúde dos cidadãos no caso
da venda de medicamentos em supermercados,
para podermos melhor pautar os trabalhos deter
minados, por lei, a este Conselho Regional de Far
mácia- RJ.

Sempre contanto com vossa inestimável contri
buição em prol da Saúde Pública, apresentamos nos
sos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente, - Maria José Machado,
Presidente do CRF-RJ.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001. - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice Presidente, Rela
tor.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.129/01

(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da integração Nacional, acerca das
firmas de consultoria cadastradas na Su
damo

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, 'da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V.Exa seja enca- .
minhado ao Senhor Ministro da Integração Nacional o
seguinte pedido de informações;

• Relação das firmas de Consultoria cadastra
das na Sudam, especificando a composição
societária, endereços e data de credencia
mento;

• Relação dos projetos agropecuários financia
dos pela Sudam, a partir do ano de 1970, es
pecificando os valores dos projetos previstos
e recebidos, a finalidade, a localização e a
composição societária.

Sala das Sessões, 10 de Abril de 2001. - Depu
tada Vanessa Grazziotin, PCdoS/AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001. - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Rela
tor.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.131/0~

(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro do De
senvolvimento da indústria e Comércio
Exterior, acerca dos convênios celebra
dos pela Superintendência da Zona Fran
ca de Manaus - SUFRAMA.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa seja enca
minhado ao Senhor Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, o seguinte pedido de
informações;

Relação de todos os convênios celebrados en
tre a Suframa e dos Municípios, contendo as seguin
tes informações:

• Município/UF;

• Data;
• Valores previstos;
• Valor liberado com as respectivas datas.
Sala das Sessões, 10 de Abril de 2001 . - Depu

tada Vanessa Grazziotin, PCdoS/AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001 . - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Rela
tor.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.132/01

(Da S.enhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro da Inte
gração Nacional, informações relativas
ao cancelamento de Projetos nos termos
do aviso 106/AGU.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V § 2° e 115, inciso I,
do Regimento Interno, solicito a V. Ex" seja encami
nhado ao Senhor Ministro da Integração Nacional o
seguinte pedido de informações;
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Conforme a síntese do relatório do Grupo Espe
cial de Trabalho do Ministério da Integração Nacional,
no item IV - Considerações finais, o Grupo de Trabalho
propõe algumas medidas, entre essas o cancelamento
de Projetos e possfveis ressarcimento aos cofres:

• Quais foram as providências adotadas pela
Procuradoria da Sudam para analisar os 180
(cento e oitenta) projetos cancelados, dos
quais 56 (cinqüenta e seis) exigem desde já
medidas de ressarcimento?

• Relação das 180 empresas que constam da
relação de processos relativos a cancelamen
tos de projetos, nos termos do aviso n°
106/AGU, de 8 de março de 2001, e dos 56
(cinqüenta e seis), passfveis de ressarcimen
to aos cofres públicos.

Sala das Sessões, 10 de Abril de 2001. - Depu
tada Vanessa Grazziotin, PCdoS/AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001.- Depu
tado Efraim Morais, Primeiro Vice-Presidente, Rela
tor.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
~ 3.133/01

(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro da Justi
ça, no âmbito da Polícia Federal, informa
ção acerca de investigações sobre frau
des na Sudam.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V.Exa seja enca
minhado ao Senhor Ministro da Justiça o seguinte pe
dido de informações:

Conforme denúncias publicadas pela Revista
Veja de 11 de abril, a Polfcia Federal efetuou uma am
pla investigação referente às fraudes na Sudam, dian
te do exposto solicito:

• Fotocópia integral do inquérito da Polfcia Fe
deral, acerca de corrupção na Sudam.

Sala das Sessões, 10 de abril de 2001. - Depu
tada Vanessa Grazziotin, PCdoS/AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001 . - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Rela
tor.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
~ 3.134/01

(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro da Inte
gração Nacional, acerca das Empresas
que tiveram projetos aprovados pela Su
damo

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V.Exa seja enca
minhado ao Senhor Ministro da Integração Nacional o
seguinte pedido de informações:

• Relação das 18 Empresas que tiveram seus
projetos aprovados pela Suifam, as quais per
tencem ou tiveram projetos elaborados pela
Empresa GSP do Senhor Geraldo Pinto da
Silva, bem como cópias dos projetos e de to
dos os relatórios de fiscalização dessas 18
Empresas;

• Quais os valores desses projetos?
• Quais os recursos liberados pelo Finam, com

as respectivas datas.
Sala das Sessões, 10 de Abril de 2001 . - Depu

tada Vanessa Grazziotin, PCdoS/AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001 . - Depu
tado Efrain Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Rela
tor.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001. - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Rela
tor.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
~ 3.136/01

(Do Sr. Armando Abflio)

Solicita ao Sr. Ministro da Educação
informações relativas à criação da Uni
versidade Federal de Campina Grande.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2° , e 115 do
Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Educação, o seguinte
pedido de informações:

Está em curso, no âmbito do Ministério da
Educação, o processo de transformação do cam
pus de Campina Grande da Universidade Federal
da Paraíba, em nova unidade universitária autôno
ma, a Universidade Federal de Campina Grande.

O objetivo deste requerimento é o de obter in
formáções sobre o andamento do processa que cria
esta nova instituição no nordeste brasileiro.

Os motivos para esta transformação são bem
conhecidos, tendo aliás, justificado, o apoio do MEC
à iniciativa.

De um lado, Campina Grande é a metrópole
mais populosa e dinâmica do Semi-árido nordestino.
De outro, o campus da UFPB, ali localizado, tem
vida administrativa e acadêmica própria, pautan
do-se pela excelência nas múltiplas áreas do conhe
cimento em que atua, seja no ensino, na pesquisa
ou na extensão universitária. .

A criação da Universidade Federal de Campi
na Grande, não acarretando qualquer ônus adicio
nai para a União, representa um legítimo anseio da
população da cidade e da região do Semi-árido pa
raibano.

São estes os motivos pelos quais, na condi
ção de representante do Povo da Paraíba, solicito

informações relativas à continuidade do processo
. de criação da Universidade Federal de Campina
Grande.

Sala das Sessões, 10 de abril de 2001. - Depu
tado Armando Abmo.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001 . - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Rela
tor.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.137, DE 2001

(Do Sr. Luciano Zica)

Requer Informações ao Ministro de
Estado da Fazenda a respeito da distribui
ção de roya/ties conforme a Lei 9.478/97.

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe

deral , e nos arts. 24 e 115 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, solicito informações aos
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazen
da a respeito da distribuição de royalties conforme a
Lei 9.478/97, explicitando:

1) Quais as distribuições mensais, ex
plicitando valores e percentuais, ano a ano,
desde janeiro de 1998, conforme prevê o
art. 48 desta lei e ainda conforme a Lei
7.990 de 28-12-99?

2) Quais as distribuições mensais, ex
plicitando os valores e que percentuais re
presentam, ano a ano, desde janeiro de
1998, para o que prevê os incisos I e li, do
art. 49, destacando a distribuição aos Minis
térios da Ciência e Tecnologia e Marinha,
em ambos os incisos?

3) Quais as distribuições mensais, ex
plicitando os valores e que percentuais re
presentam, ano a ano, desde janeiro de
1998, para o que prevê os incisos I e 11, do
art. 50, destacando a distribuição aos Minis
térios de Minas e Energia e do Meio Ambien
te, em ambos os incisos?



16336 Sexla-Icira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2001

Justificação

É necessário que o Poder Legislativo, no cum
primento de sua ação fiscalizadora, receba este con
junto detalhado de informações, no que concerne à
Lei 9.478/97, para cotejo com os valores de produ
ção de petróleo informados, conforme previsto na
mesma lei.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2001. - Lu
ciano Zica, Deputado Federal PT - SP.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001 . - Depu
tado Efraim Morais, 10 Vice-Presidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 3.138/01
(Do Sr. Luciano lica)

Requer Informações ao Ministro de
Estado de Minas e Energia a respeito da
distribuição de roya/ties conforme a Lei
9.478/97.

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe

deral , e nos arts. 24 e 115 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, solicito informações aos
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado de Minas e

'. Energia a respeito da distribuição de royaltíes confor
me a Lei 9.478/97, explicitando:

1) Quais as distribuições mensais, ex
plicitando valores e percentuais, ano a ano,
desde janeiro de 1998, conforme prevê o
art. 48 desta lei e ainda conforme a Lei
7.990 de 28-12-99?

2) Quais as distribuições mensais, ex
plicitando os valores e que percentuais re
presentam, ano a ano, desde janeiro de
1998, para o que prevê os incisos I e 11, do
art. 49, destacando a distribuição aos Minis
térios da Ciência e Tecnologia e Marinha,
em ambos os incisos?

3) Quais as distribuições mensais, ex
plicitando os valores e que percentuais re
presentam, ano a ano, desde janeiro de
1998, para o que prevê os I e 11, do art. 50,

destacando a distribuição aos Ministérios de
Minas e Energia e do Meio Ambiente, em
ambos os incisos?

Justificação

É necessário que o Poder Legislativo, no cum
primento de sua ação fiscalizadora, receba este
conjunto detalhado de informações, no que concer
ne à Lei 9.478/97, para cotejo com os valores de
produção de petróleo informados, conforme previs
to na mesma lei.

Sala das Comissões, 21 de Fevereiro de 2001.
Luciano Zica, Deputado Federal PT - SP.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001 . - Depu
tadQ Efraim Morais.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.139, DE 2001

(Do Sr. Renildo Leal)

Solicita informações ao Excelentíssi
mo Sr. Ministro de Minas e Energia - o Sr.
José Jorge de Vasconcelos Lima a respei
to do fechamento do Escritório da Com
panhia de Pesquisa de Recursos Minerais
- CPRM no município de Itaituba - PA.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa, com base no art. 50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 1.15 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações
ao Excelentíssimo Ministro de Minas e Energia - o
Sr. José Jorge de Vasconcelos Lima a respeito do
fechamento do Escritório da Companhia de Pesqui
sa de Recursos Minerais - CPRM no município de
Itaituba - PA.

Justificação

Dada a importância estratégica do Município de
Itaituba - PA, que conta com grande potencial ener
gético e mineral, não se justifica o fechamento daque
le escritório.
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Esperamos, pois, ver o presente Requerimento
aprovado pelo Plenário dessa Comissão, depois de
recebido e processado pela Douta Mesa.

Sala das Sessões, 10 de abril de 2001 . - Depu
tado Renildo Leal, PTB - PA).

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001 . - Depu
tado Efraim Morais, 1° Vice-Presidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.140, DE 2001.

Súmula: Requer o envio de expedi
ente ao Ministro de Estado da Integração
Nacional, solicitando cópia de todos os
processos de au~itoria realizados na Su
dam nos últimos sete anos.

Senhor Presidente,
O deputado que o presente subscreve, no uso

de suas prerrogativas, especialmente o contido no
art. 50, § 2° da Constituição e art. 116 do Regimento
Interno da Câmara, requer, a Vossa Excelência, o en
vio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Ministro
da Integração Nacional, Senador Fernando Bezerra,
solicitando cópia de todos os processos de auditorias
realizados por aquele Ministério na Sudam - Superin
tendência de Desenvolvimento da Amazônia, no pe
ríodo compreendido entre janeiro de 1995 até a pre
sente data, especificando o que segue:

1 - a relação dos projetos que a Sudam financi
ou a partir de 1995, nominando-os, um a um;

2 - o valor de cada um destes projetos, infor
mando o valor previsto e o valor já repassado;

3 - a relação dos projetos que foram fiscaliza
dos na última auditoria, realizada em 2000-2001,
apontando-se o nome do projeto, o valor previsto no
financiamento e o valor repassado a cada um dos
projetos auditados;

4 - nos projetos auditados em que foram cons
tatadas irregularidades, informar o valor total dos re
cursos desviados e especificar o valor desviado em
cada um deles;

5 - relação e nomes dos projetos que a Sudam
financia atualmente;

6 - relação e nome dos projetos que tiveram os
financiamentos cancelados pela Sudam devido a irre
gularidades, informando-se ainda o montante libera
do e o valor previsto para cada um destes projetos
cancelados;

7 - relação e nomes dos anteprojetos aprova
dos, ou em análise, e que aguardam aprovação para
serem financiados pela Sudam.

Justificação

A sociedade brasileira assiste atônita à divulga
ção de constantes denúncias de corrupção e desvios
de recursos públicos na Sudam. O Ministério da Inte
gração Nacional divulgou, há poucos dias, o resultado
da auditoria feita na Sudam. Foram constatadas irre
gularidades e desvios de recursos públicos em 29 dos
66 projetos analisados pelo grupo especial de traba
lho criado pelo Ministro. Porém, a imprensa de todo o
País informa hoje que o Ministro da Integração Nacio
nal divulgou novos números sobre os desvios naque
la autarquia. Os novos números apontam para desvi
os da ordem de 1,773 bilhão.

Ante tais fatos, entendo ser importante que te
nhamos em mãos as informações ora solicitadas para
que o Poder Legislativo possa conhecer estes dados
em sua totalidade e possa sugerir e tomar as provi
dências necessárias para pôr um fim nestes desman
dos que envergonham toda a nação.

Sala das Sessões, 10 de abril de 2001. - Depu
tado Padre Roque.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001. - Depu
tado Efraim Morais, 1° Vice-Presidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.141, DE 2001

(Do Senhor Jair Meneguelli)

Solicitando informações ao Exce
lentíssimo Senhor Ministro da Educação,
sobre a Concorrência MEC/SEED n°
0212000, com vistas ao Programa Nacio
nal de Informática na, Educação 
PROINFO.
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Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e 24, inciso V e § 2° e 115, inciso I, do Re
gimento Interno, solicito a V. Exa seja encaminhado ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educaç~o, o se
guinte pedido de informações em relação ao Edital de
Concorrência MEC/SEED 02/2000, prevista para o
dia 30 de abril do corrente:

1 - Quais foram os critérios de escolha
e definição tanto do software padrão, quan
to das características de compatibilidade
com hardwares e periféricos?

2 - Qual a razão de todos os dispositi
vos, enunciados e itens relacionados terem
como obrigatoriedade exclusiva de compati
bilidade somente o Sistema Operacional Mi
crosoft?

3 - Houve resposta a qualquer pedido
de impugnação das especificações técnicas
constantes no Anexo 11, do referido edital de
concorrência?

4 - Em caso positivo, qual o inteiro
teor de tal resposta?

5 - Quais os fundamentos técnicos,
econômicos ou de qualquer natureza que
impedem que o MEC adquira programas Ii
.vres de computador, reconhecidamente de
custo muito mais baixo e cuja eficiência é
reconhecida até mesmo pela NASA - Naci
onal Aeronautic & Space Administration?

Justificação

A citada concorrência estabelece que os micro
computadores licitados deverão ser fornecidos com o
Sistema Operacional Microsoft Windows, desenvolvi
do pela empresa Microsoft Corporation, o que, sem
dúvida, atenta contra o espírito da Lei 8.666/93, edita
da para, entre outras coisas, garantir a pluralidade de
propostas e, conseqüentemente, a possibilidade de
obtenção de melhores produtos e preços para a admi
nistração pública.

Segundo comparação da Brasoftware/SP - no
vembro de 2.000, a solução Microsoft para um siste
ma operacional e ferramentas Office para 1 servidor e
5 estações de trabalho custa R$4.694,00, enquanto a
solução Linus, para o mesmo sistema custa apenas
R$313,OO.

Vale reproduzir o inteiro teor de matéria publica
da no Jornal do Brasil, assinada pela jornalista Antô
nia Márcia Vale, edição de 5 de abril do corrente, que
discorre sobre as vantagens para a administração pú
blica (economia em torno de 70% de gastos com in-

formática) e para se evitar qualquer monopólio tecno
lógico, da opção pelos programas livres de computa
dor, causa que, ao nosso ver, não é só do PT ou dos
cientistas brasileiros, é de toda a nossa sociedade,
mas que, inclusive, deveria ser capitaneada pelos mi
nistério da Educação e da Ciência e Tecnologia, já
que inserta no programa Avança Brasil do presidente
Fernando Henrique Cardoso.

Ali está dito que "a expansão dos investimentos
em ciência e tecnologia assume cada vez mais um
papel estratégico para o êxito do projeto de desenvol
vimento do País. A inovação - novos processos, pro
dutos e serviços - é fator determinante da competitivi
dade das empresas, da geração de empregos e do
aumento das exportações. E contém a solução de
questões fundamentais relacionadas à saúde, educa
ção (o grifo é nosso), energia e ao meio-ambiente".

Diz a matéria do JB :Ao contrário do que muitos
pensam, a campanha pelo uso do software livre não
está limitada ao mundo dos internautas e dos aficcio
nados por computador. No Congresso Nacional, uma
batalha política vem sendo preparada há algum tem
po em favor da disseminação desse tipo de programa.

O software livre é um programa de computador
com código-fonte (estrutura) aberto, ou seja, pode ser
copiado, estudado e modificado pela comunidade de
usuários. Em geral - mas não necessariamente - é
gratuito. O software proprietário não distribui o códi
go-fonte, e suas atualizações são feitas apenas pelo
dono do produto. Em geral é cobrado, e não podem
ser copiados sem autorização.

Só na Câmara dos Deputados circulam cinco
projetos com propostas que, se aprovadas, vão am
pliar e dar grande visibilidade aos programas abertos.

O primeiro foi apresentado em agosto de 1999,
e o mais recente tramita há menos de um mês. Os
partidos dos autores são os mais variados: do PT ao
PFL. Todos têm em comum o desejo de que o poder
público participe como agente de propagação do
software sem dono. '

Um dos projetos, do deputado Jaques Wagner
(PT - BA), estabelece que a Câmara somente utilize
em seus sistemas os programas livres. Outro projeto,
do deputado Werner Wander (PFL - PR), determina a
preferência pelo software livre na aquisição e no uso
de programas pela administração pública federal.

Mas o deputado Walter Pinheiro (PT - BA) foi
mais radical em sua proposta. Ele defende a obrigato
riedade de uso dos programas abertos em todos os
órgãos e empresas públicas do País, nos três níveis
da administração. A única exceção aceita por Pinheiro
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é para o caso de não haver similar aberto no mercado
dos programas fechados.

Exemplos já existem no mundo. No ano passado
a indústria chinesa produziu 2 milhões de computado
res pessoais; deste total, 300 mil já saíram de fábrica
com software livre instalado. A França também estuda
sua adoção pelo poder público.

Apesar de tantos projetos, o assunto ainda não
empolgou os integrantes das comissões encarrega
das de analisá-los. O deputado Nárcio Rodrigues
(PSDB - CE), escolhido relator do projeto de Pinheiro
na Comissão de Educação, afirma que se trata de
"proposta oportuna e interessante", mas confessa
que não a conhece diretto. Justifica o pouco empenho
afirmando que 2000 foi ano eleitoral, mas promete
para este mês a realização de audiência pública com
participação dos diversos setores interessados. E, "se
tudo correr bem", até julho entrega seu relatório.

A liberdade de adaptação dos programas às ne
cessidades dos usuários é o fator que mais seduz os
defensores da idéia. O reitor da Universidade de Bra
sília - UnB, professor Lauro Morhy, um dos grandes
incentivadores do projeto, entende a campanha pelo
software livre como um esforço para democratizar o
acesso à informação tecnológica. "Se continuarmos
comprando pacotes fechados não formaremos mas
sa crítica para resolver nossos problemas", afirma.
Para ele, é preciso decidir se queremos ser apenas
"apertadores de botão" ou pessoas que pensem e
inovem. "Somos escravos em quase tudo".

Mas o argumento que pesa mesmo em favor
dos programas livres é o baixo custo. Enquanto um
Windows Millenium completo custa cerca de R$500,
o similar Linux pode ser comprado por menos de
R$20, ou sair de graça, se o usuário baixar da inter
net. Se para o usuário individual o preço é alto, para
empresas e governos, então, a soma atinge cifras fan
tásticas.

No Rio grande do Sul, por exemplo, o governa
dor Olívio Dutra (PT) decidiu migrar todos os sistemas
do governo para o software livre. Só no ano passado,
estima ter economizado aproximadamente R$37 mi
lhões. A redução de custos vem não só da economia
com os programas, mas também com a compra de
equipamentos. Os novos programas comerciais (pro
prietários) exigem computadores cada vez mais sofis
ticados, enquanto os programas livres trabalham bem
até em velhos computadores 386.

No meio acadêmico os exemplos também se
multiplicam. Desde o ano passado a UnB vem adap
tando um software criado por seus técnicos para mo
dernizar o gerenciamento da biblioteca. Segundo o

reitor Lauro Morhy, a universidade não teria dinheiro
suficiente para comprar um moderno programa-pro
prietário. "O Senado gastou, em 1999, R$2 milhões
num software de gerenciamento da biblioteca; se a
universidade tivesse que pagar isso nem poderia ad
ministrar o acervo", afirma.

Para colaborar ainda mais com a difusão dos
programas de código aberto a UnB lançou há poucos
dias um Serviço de Armazenamento e Distribuição de
Software Livre, onde é possível copiar vários tipos de
software, criados nos mais diversos lugares do mun
do, que rodam com o sistema alternativo Linux. Basta
acessar {www.redes.unb.br}".

Essas, em resumo, as fundamentações que jus
tificam a presente solicitação.

Sala das Sessões, 10 de abril de 2001. - Depu
tado Jair Meneguelli, PT - SP.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001 . - Depu
tado Efraim Morais, 1° Vice-Presidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.142, DE 2001 .

. (Da Senhora Teima de Souza)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Trabalho e Emprego, informações so
bre o Fundo de Amparo do Trabalhador.

Senhor Presidente,
Com fundamento nos art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, Inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Conselho Curador do Fundo
de Amparo do Trabalhador - FAT, por meio do Exce
lentíssimo Senhor Ministro do Trabalho e Emprego,
Ministro Francisco Oswaldo Neves Dornelles, o se
guinte pedido de informações:

1) O FAT financiou no biênio 1999/2000, algum
Programa de Qualificação específicos para os traba
lhadores do setor portuário brasileiro?

2) Em caso afirmativo:
a) Qual o montante de recurso disponibilizado?
b) Em quais cursos se deu a qualificação?
c) Quantos trabalhadores foram qualificados?
d) Emquais localidades?



te.

Justificação

Após a implantação da Lei 8.630/93 - Moderni
zação do Portos - tem aumentado significativamente
o número de trabalhadores portuários desemprega
dos que necessitam de qualificação profissional. As
informações solicitadas nos permitirão uma análise
mais consistente a respeito do tema.

Sala das Sessões, 1° de abril 2001. - Deputada
Teima de Souza.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001 . - Depu
tado Efraim Morais, 1° Vice-Presidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presiden-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.144/2001

(Do Senhor Wellington Dias)

Solicita ao Ministro de Estado do
Esporte e do Turismo informações sobre
o Prodetur no Estado do Piauí.

Senhor Presidente,
Vimos solicitar, nos termos regimentais, seja en

caminhado ao Senhor Ministro de Estado do Esporte
e Turismo pedido de informações sobre os recursos
do Prodetur, conforme abaixo: .

a) Por que razão a obra do Aeroporto
Internacional São Raimundo Nonato, previs
ta para ser realizada com recursos do Pro
detur 11, ainda não foi iniciada?

b) Se procedem as informações de
que os recursos do Prodetur 11 serão desvia
dos para aplicação no Prodetur /, na região
norte do estado do Piauí, adiando indefini
damente a obra?

c) Qual é a posição oficial do Ministé
rio do Esporte e Turismo sobre o assunto e
quais são as providências que estão sendo
adotadas visando agilizar a construção de
tão importante obra (Aeroporto Internacional
de São Raimundo Nonato)?
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e) Qual a avaliação que se tem dos cursos mi- I) Com quais entidades foram firmados Convê-
nistrados? nios?

f) Com quais entidades foram firmados Convê
nios?

Justificação

Após a implahtação da Lei 8.630/93 - Moderni
zação do Portos - tem aumentado significativamente
o número de trabalhadores portuários desemprega
dos que necessitam de qualificação profissional. As
informações solicitadas nos permitirão uma análise
mais consistente a respeito do tema. .

Sala das Sessões, 11 de abril de 2001. - Depu
tada Teima de Souza.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001 . - Depu
tado Efraim Morais, 1° Vice-Presidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.143/01

(Da Senhora Teima de Souza)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Defesa, informações sobre o Fundo
Nacional da Marinha Mercante.

Senhor Presidente,
Com fundamento nos art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, Inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Mi
nistro da Defesa, Ministro Geraldo Magela da Cruz
Quintão, o seguinte pedido de informações:

1) Quais os projetos de qualificação foram de
senvolvidos com os trabalhadores portuários nos últi
mos cinco anos? .

2) Em caso afirmativo:

g) Qual o montante de recurso disponibilizado?
h) Em quais cursos se deu a qualificação?
i) Quantos trabalhadores foram qualificados?
j) Em quais localidades?
k) Qual a avaliação que se tem dos cursos mi

nistrados?
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Justificação

As obras do aeroporto que deveriam ter sido ini
ciadas até o final de 2000, conforme promessa do
próprio Presidente da República, até o presente mo
mento não foram iniciadas. O prejuízo para o turismo
da região é imenso. A construção do aeroporto viria
incrementar o fluxo de turistas para o Parque Nacio
nal da Serra da Capivara. Estas razões justificam o
presente pedido de informações ao Senhor Ministro
do Esporte e Turismo.

Sala das Sessões, 11 de abril de 2001. - Wel
lington Dias, Deputado Federal - PT - PI.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3.144, DE 2001

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001 . - Depu
tado Efraim Morais, 1° Vice-Presidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.145, DE 2001

(Do Sr. Wellington Dias)

Solicita informações ao Ministro de
Estado da Saúde sobre licitações nacio
nais e internacionais para aquisição de
preservativos nos anos de 1998 e 1999.

Senhor Presidente,
Vimos requerer, nos termos regimentais, seja

encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da Saúde, o
seguinte pedido de informações, a respeito de aquisi
ção por aquele órgão, de preservativos de fabricação
nacional ou internacional, por meio de licitações pú
blicas:

a) Quantidade de licitações nacionais
e internacionais ocorridas entre os anos de
1998 e 1999 com os nomes das respectivas
empresas vencedoras; ,

b) Quantidade de preservativos adqui
ridos pelo Ministério da Saúde nos anos re
feridos;

c) Valores pagos por unidade, nos ca
sos de preservativos de fabricação nacional
e/ou internacional;

d) Forma de teste de qualidade, se
houver, tanto para os casos de fabricação
nacional como para os de fabricação es
trangeira. Se houver laudos técnicos dos
testes de qualidade, solicitamos que sejam
anexados.

Justificação

Com a proliferação das chamadas DST - Doen
ças Sexualmente Transmissíveis, especialmente a
AIDS, a aquisição e distribuição de preservativos, pe
los órgãos públicos de todos os níveis, atingiu valores
relevantes. É importante que esta Casa acompanhe o
processo, quer seja na questão da lisura das licita
ções ou na da qualidade dos produtos.

Sala das Sessões, 1° de abril de 2001. - Wel
Iington Dias, Deputado Federal PT - PI.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001. - Depu
tado Efraim Morais, 1° Vice-Presidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.146, DE 2001.

(Do Sr. Alexandre Cardoso)

Em resposta às informações presta
das pelo Sr. Ministro de Esporte, e após
análise das justificativas apresentadas,
venho expor o que se segue e solicitar
informações complementares que de
monstrem a observância por parte do Mi
nistério do Esporte das medidas de con
trole com os gastos públ icos cabíveis à
situação:

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2° da Constituição

Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, solicito ao Exmo. Sr. Mi
nistro de Esporte, as seguintes informações:

E importante ressaltar que o Comitê Paraolímpi
co Brasileiro não possuia Conselho Fiscal, segundo
registros públicos, até o início do ano 2001 estando
desse modo impedido desde sua criação de receber
recursos públicos, impedimento esse afirmado pelo o
art. 24 da Lei 9615/98. Também o art. 23 da referida
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lei, determina especificidades necessárias aos esta- cas de treinamento e que a renovação de atle-
tutos das entidades de administração de desportos, tas é desprovida de maior significado.
obrigações ~ue o Comitê n~o seguiu s~gundo os Quanto às informações fornecidas pelo Ministé-
mesmos registros. Nesse sentido esses dOIs fatos tor- rio torna-se necessário fazer algumas observações,
naram irregular o repasse dos recursos públicos fei- em primeiro lugar em relação às explicações redigi-
tos até então o que merece uma atenção especial das diretamente pelo Ministério:
desse Minist~~io para essa ilegalidade tão f~cil de ~e- 1 - Os recursos poderiam ter sido repassados
tectar na analise de qualquer documentaçao básica dada a falta de condições legais do Comitê.
para repasse de recursos. 2 - O critério deve ser o estabelecido em política

Baseado nas informações de conhecimento pú- nacional do Ministério, decorrente das reuniões que o
blico, na legislação pertinente e respondendo às ín- órgão quiser, mas dentro de uma política estabeleci-
formações enviadas pelo Ministério do Esporte venho da pelo governo federal. Quaisquer que sejam as ori-
questionar e solicitar os esclarecimentos necessários gens dos recursos eles são recursos públicos e foram
a evidenciar a transparência e regularidade da utiliza- gerenciados pelo Indesp e não podem estar subordi-
ção dos recursos públicos repassados pelo Governo nados ao desejo do elenco de eventos do Comitê e
e aplicados pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro no das entidades nacionais. Bem como não interessa a
processo de seleção e preparação visando a partici- origem dos recursos, o executor do repasse e respon-
pação em Sidney. Nesse sentido, venho observar e in- sável pelos critérios técnicos e fiscalização financeira.
terrogar o que se segue em resposta ao offcio 058 E é o Ministério que tem que avaliar os projetos, man-
SNElGAB: dar mudar, acompanhar não somente a execução fi-

• Importantes questões conceituais, especial- nanceira mas também a técnical
mente em respeito dos atletas paraolímpicos, 3 - O critério de escolha dos atletas segue re-
não foram respondidas, como: gras internacionais e deveria ser exemplarmente se-
Os repasses feitos ao Comitê foram só para guido pelo Comitê e Federações e árbitros, e cabe ao
viagens e competições ("suporte da repre- governo verificar o cumprimento técnico dessas re-
sentação brasileira") ou também para ''fo- gras. Os Jogos Paradesportivos Brasileiros, financia-
mento da representação brasileira"? O re- dos pelo Indesp como seletiva para Sidney, foram rea-
passe para as entidades nacionais tiveram lizados fora do prazo com conhecimento do Comitê e
as mesma características? não tiveram validade internacional para Sidney. Há in-
Se assim foi, como se apoia uma Delegação dícios de que o Comitê inventa índices quando acha
sem apoiar e fomentar a prática dos espor- necessário.
tes, Sem Treinamento permanente e ade- 4 - Os repasses do Ministério são em geral fei-
quado dos atletas? tos em cima da hora e às vezes após as competições
O Ministério financia o fomento e a prática com acordos do Comitê e das entidades nacionais
esportiva de pessoas portadoras de defi- para acertar recibos (exemplo de Jogos em Natal). .
ciência, atividade essencial para que se 5 - A realização em Curitiba do período de
possa ter uma Delegação realmente capaci- adaptação não aconteceu. Nesse sentido os recursos
tada? Por meio de que entidades e meca- devem ser devolvidos, pois nouve prejuízo técnico
nismos? para a aclimatação dos atletas e não seguimento das

• "Qual foi a efetiva participação do Comitê Pa- regras de aplicação dos recursos públicos.
raolímpico Brasileiro nos resultados de que 6 - Cabe ao órgão concedente verificar a com-
tanto nos orgulhamos"? O Comitê atuou posição da delegação e a relação de viajantes bem
como promotor de certames transformados como a necessidade de inclusão de seus membros,
em festas e como agente de viagens de uma sua qualidade técnica e viabilidade financeira.
delegação paraolímpica de 65 atletas e de 39 7 - Embora a Lei 8.666 não obrigue uma entida-
técnicos elou membros oficiais da delegação de privada a fazer licitação, quando a origem dos re-
e 71 outros viajantes com as mais diversas cursos é pública, até bem pouco tempo havia no
funções das quais a grande maioria não esta- Indesp a necessidade de apresentar tomadas de pre-
va diretamente vinculada aos atletas e seus ço de 3 (três) empresas diferentes.
resultados. É opinião geral das entidades de 8 - Apresentadas as contas, e os relatórios téc-
desporto de pessoas portadoras de deficiên- nicos e financeiros, e verificado o cumprimento do
cia que não há incentivo nem condições bási- prazo legal para prestação de contas (segundo fontes
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oficiais acaba de se esgotar, segundo outras fontes • Ricardo Braga, dono da agência RBW Marke-
teria se esgotado antes) os documentos devem ser ting Profissional, até então agência do Comi-
analisados em conjunto e deverão ser tomadas todas tê, está na relação.
as medidas saneadoras e legais cabíveis. Observações sobre o documento da BBTUR:

Cabe a pergunta: Quem determinou que foram • O Projeto do Comitê não tem data mas certa-
os melhores resultados em Paraolimpíadas que o mente teria de ser feito antes da proposta da
nosso País já teve? O Brasil vem tendo bons resulta- BBTUR anexada, que é de 5 de outubro. As
dos desde Seuf, quando o investimento era proporci- viagens começaram em 6 de outubro. Como
onalmente bem menor, e existem diversos aspectos a haveria tem do hábil para conciliação de aná-
serem analisados para se poder fazer essa afirma- Iise, empenho, pagamento, etc... , já que re-
ção. cursos públicos só podem ser gastos após

Além disso o Comitê não teve nenhuma interfe- pagos pelo governo.
rência na preparação e capacidade competitiva dos • Corre boato (que teria sido ouvido em Sidney,
atletas. por meio de funcionário do Banco do Brasil)

Quanto às informações fornecidas pelo Ministé- que as passagens foram doadas pelo Banco
rio por meio do envio do Projeto do Comitê: do Brasil.

Só um brasileiro teve que ser reclassificado, os • A proposta apresenta R$797 941,72: 171
outros foram aceitos sem exame. As classificadoras passagens internacionais de grupos, 7 via-
que foram não são reconhecidas como classificado- gens individuais, inúmeras outras nacionais,
ras internacionais. No Brasil só Sergio Coelho é Clas- hotelaria em 3 cidades, etc...
sificador Internacional, ele foi convidado pelo Comitê É necessário perguntar por que não foi respon-
Paraolímpico Internacional para atuar em Sidney mas dido em que foram gastos os restantes
viajou sem nenhum subsídio do Comitê Brasileiro: R$3.393.799,10, com orçamento e detalhamento que

Só o Brasil teve uma casa especial, a Casa Bra- deveria constar do Projeto do Comitê? Dos recursos
sil. Será que somos mais ricos ou mais espertos do concedidos pelo Ministério no valor de
que os outros países? R$4.191.740,82, descontados os custos BBTUR de

Muitos carros estavam sempre à disposição da R$797 941,72, se os houve, a diferença de
comitiva. Os atletas permaneciam na Vila. R$3.393.799,10 (5 vezes o custo das viagens e hos

pedagens orçadas) certamente foram gastos em Jo-
Em média, cada uma das 5 entidades nacionais gos Paradesportivos inválidos, aclimatações não rea-

levou 3 pessoas convidadas pelo Comitê. lizadas, etc... Mas onde estão os projetos?

Onde estão os resultados concretos para os Vale lembrar que parte das contas das Parao-
atletas dos trabalhos das Universidades? Existe con- limpíadas de Atlanta em 1996 foi recusada e o Comitê
vênio de alto custo pago pelo Comitê para as Univer- levou anos para devolver a quantia devida.
sidades.

Por fim cabe ressaltar que a Lei 9.615, e o modo
A "Relação dos integrantes da Delegação Brasi- como vem sendo interpretada quanto ao esporte de

leira que se hospedaram na Vila Paraolímpica", a de- pessoas portadoras de deficiência, é um verdadeiro
legação oficial, de 104 membros, está detalhada. impedimento ao desenvolvimento desse esporte já

Da relação dos 104 integrantes da delegação que o Ministério a aplica por meio da determinação de
pelo menos não viajou José Afonso Medeiros, por que todo recurso público a ser repassado a qualquer
erro do Comitê, como informado pelo atleta ao Minis- das epitidades de desporto filiadas ou vinculadas ao
tério e divulgado na imprensa. Comitê deverá ser por ele aprovada. Essa atitude es-

Onde está a relação da função de cada um dos trita tem sido interpretada como necessidade de
71 outros viajantes? aprovação do Comitê para os assuntos e repasses

Observações sobre a relação de 1.75 bilhetes: para a maioria dos clubes que têm esporte de rendi
mento e ainda para qualquer assunto de desporto

• Carmem Lúcia Lopes Fogaça não viajou. para pessoas portadoras de deficiência.
• José Afonso Medeiros, convocado e descon- Qual a razão para submeter todos os Clubes e

vocado, não viajou. as atividades esportivas das pessoas portadoras de
• Paulo Ronald Pasynchuk, treinador, não via- deficiência ao jugo do Comitê Paraolímpico Brasileiro

jou. se não existe tal submissão no esporte olímpico?



Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em: 19-4-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.148/01

(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001. - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Rela
tor.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa seja enca
minhado ao Senhor Ministro da Saúde o seguinte pe
dido de informação:

Fotocópias do estudo sobre a criação de um sis
tema de reembolso para a população de baixa renda
na compra demedicamentos.

Sala das Sessões, 11 de abril de 2001 . - Depu
tada - Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
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O Comitê não é órgão governamental nem é en- acerca de medicamentos para população
tidade nacional responsável pelo controle do esporte. de baixa renda.

É obrigação do Estado, segundo a Constituição
Federal e a Lei 9.615/98, apoiar o desenvolvimento
do esporte para pessoas portadoras de deficiência no
Brasil. Ainda não há em nosso País essa política naci
onal. Desse modo cresce e alimentas-se um pacto de
apoio ao Comitê e de esvaziamento dos clubes de
todo o Brasil que fomentam o desporto para pessoas
portadoras de deficiência e que preparam os atletas
para competições nacionais, internacionais e parao
Iímpicas.

Algumas questões apresentadas podem ser
respondidas pelo Comitê, mas as questões de fundo
de respeito no uso de recursos públicos, desenvolvi
mento do esporte para pessoas portadoras de defi
ciência e uma política nacional para o setor precisam
ser assumidas junto com a fiscalização e transparên
cia na concessão e a utilização desses recursos.

O Comitê reformou seus estatutos por imposi
ção. O registro que o torna válido, foi feito? Já houve
convocação para eleições baseadas nos novos esta
tutos? Nessa reforma o Conselho Fiscal foi criado.
Nela também diminuíram o Colégio eleitoral de 50 re
presentantes para 8 de cada uma das 5 entidades na
cionais.

O Conselho deliberativo decidiu não aprovar as
contas até que seja realizada a auditoria solicitada
pelo Deputado Flávio Arns, presidente da ABDEM,
uma das entidades nacionais

A comunidade paraolímpica brasileira aguarda
os esclarecimentos.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2001. - Depu
tado Alexandre Cardoso, PSDB-RJ.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001. - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Rela
tor.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em: 19-4-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.147/01

(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro da Saú
de, no âmbito da Anvisa, informações

Solicita ao Senhor Ministro da Fa
zenda, informações acerca do estudo da
política de regulação do setor de medica
mentos.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex" seja enca
minhado ao Senhor Ministro da Fazenda o seguinte
pedido de informação:

Cópia do estudo encomendado pela Secretaria
de Acompanhamento Econômico (SEAE), à Funda
ção Getúlio Vargas e à Universidade de Minas Gerais,
acerca da política de regulação do setor de medica
mentos.

Sala das Sessões, 18 de abril de 2001 . - Depu
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001 . - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Rela
tor.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 3149/01 DE ABRIL DE 2001

(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Minas e Energia sobre as ações de ge
ração de energia, no município de Novo
Aripuanã, estado do Amazonas.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa

, seja
encaminhado ao Sr. Ministro de Minas e Energia o
seguinte pedido de informações;

É público e notório, pois tem sido objeto de
destaque da imprensa local, a necessidade de se
rem implementados sistemas de suprimento de
energia em várias municipalidades do Estado do
Amazonas. Em grande parte desses municípios, a
exemplo do município de Novo Aripuanã, persiste
um quadro dramático de interrupções no forneci
mento de energia e que vem se arrastando por
mais de seis meses. Nessas localidades, todos os
dias a população convive com cortes diários no
fornecimento de energia, que têm se estendido
por mais de duas horas de interrupção. Em vista
disso, gostaríamos de contar com as seguintes in
formações:

a) Se estão sendo desenvolvidos estu
dos de planejamento, de curto ou longo pra
zo, com o objetivo de definir como e onde
expandir a oferta de energia elétrica, na re
gião Norte;

b) Relatório sobre todos os sistemas
de suprimento de energia, ou quaisquer ou
tros projetos de expansão da oferta de ener
gia, a serem implementados no Estado do
Amazonas;

c) As receitas programadas para as
obras de melhoria no fornecimento e expan
são da oferta de energia, no supradito muni
cípio;

d) Caso tenha sido disponibilizada al
guma receita, se já está em curso o pro
grama de obras abrangendo esses investi
mentos;

e) Fotocópia dos convênios celebrados
para execução de tais obras.

Sala das Sessões, 11 de abril de 2001. - Depu
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001. - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Rela
tor.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em: 19-4-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ofício n° P-34/COECD

Brasília, 10 de abril de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para numera

ção e encaminhamentos, Requerimento de Informa
ção, que "solicita ao Sr. Ministro de Estado da Educa
ção informações acerca da atual situação da Escola
Agrotécnica Federal de Uberaba e do pleito da ABCZ
(Associação Brasileira de Criadores de Zebu) para
concessão por meio de comodato de área urbana
contígua ao Parque Fernando Costa, pertencente à
referida escola, aprovado por este Órgão Técnico, na
reunião ordinária realizada em 4 de abril de 2001.

Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
~ 3.150/01

(Da Comissão de Educação, Cultura e Desporto)

Solicita ao Sr. Ministro da Educação
informações acerca da atual situação da
Escola Agrotécnica Federal de Uberaba e
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Conforme informações, encontra-se tramitando
junto ao MEC um pedido da ABCZ para concessão
a esta entidade, por meio de comodato, da área ur
bana da Escota Agrotécnica Federal de Uberaba
para ampliação do parque de exposição da referida
associação.

Não que sejamos contra a expansão da Expoze
bu na cidade de Uberaba, onde a exploração do gado
Zebu goza de grande prestígio e importância. É que
entendemos que a referida escola tem muita impor
tância para os cidadãos de Uberaba e para o contexto
da educação, devendo o processo de concessão de
comodato da área ser melhor analisado e democrati
camente discutido com os segmentos diretamente
envolvidos.

Justificação

do pleito da ABCZ (Associação Brasileira Apenas para ilustrar, transcrevemos aqui algu-
de criadores de Zebu) para concessão mas das ponderações que têm sido feitas pelos seg-
por meio de comodato da área urbana mentos interessados na não concessão do comodato
contígua ao Parque Fernando Costa, per- pleiteado pela ABCZ:
tencente à referida escola. • o parque localiza-se em área de grande den-

sidade populacional, traz uma série de incon
venientes para vizinhos e até mesmo para os
freqüentadores da expozebu, pois o trânsito
fica difícil, o estacionamento disputado e a se
gurança comprometida;

• A expansão do parque é inevitável. Hoje o
alvo é a Escola Agrotécnica, amanhã o Grupo
América e depois os vizinhos sucessivamen
te. Disto se conclui que o parque deveria pro
curar um novo lugar para sua instalação, de
forma que permita sua expansão;

• os alunos que hoje estão na unidade situada
na cidade terão que se deslocar para o cam
po, a 18km da cidade, o que tem um alto ônus
e inviabilizará os estudos de muitos alunos de
baixa renda, elitizando o acesso aos cursos
da escota;

• mesmo a parte da unidade Escola Agrotécni
ca (na cidade) que não tem benfeitorias tem
destinações a determinadas atividades da es
cola, como educação física, fitoterapia, dentre
outras atividades e esta área também não
atende à demanda da ABCZ que jogo reivindi
cará o restante da escola;

• não é justificável sob nenhum ponto de vista
que o MEC, dentro dos interesses que este
Ministério é constituído, faça a concessão da
área para uma associação voltada para o inte
resse da classe pecuarista em detrimento da
educação dos alunos que atualmente neces
sitam da escola;

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, com base no
art. 50, da Constituição Federal, e no art. 24, inciso V
do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam soli
citadas informações ao Senhor Ministro da Educa
ção, no sentido de esclarecer esta Casa acerca da
atual situação da Escola Agrotécnica Federal de Ube
raba e do pleito da ABCZ (Associação Brasileira de
Criadores de Zebu) para concessão por meio de co
modato da área urbana contígua ao Parque Fernando
Costa, pertencente à Escola Agrotécnica Federal de
Uberaba.

Conforme nos foi noticiado por meio da SI"" Ma
rilda Ribeiro, Vereadora do Município de Ubera
ba-MG, o campus urbano da Escola Agrotécnica Fe
deral de Uberaba tem sido pleiteado pela ABCZ para
expansão de seu parque de exposição, pretendendo
o deslocamento dos estudantes locados no campus
da escola na cidade de Uberaba para o campus situa
do na zona rural.

A Escola Agrotécnica Federal de Uberaba, se
gundo nos foi noticiado, é instituição de ensino exis
tente desde 1954. Notoriamente reconhecida como
centro de excelência no Município de Uberaba, a es
cola oferece cursos na área de nutrição, informática,
desenvolvimento comunitário, dentre outros cursos
que em muito contribuem para o Município de Ubera
ba. A escola possui dois campus: um na cidade, aten
dendo atualmente 340 alunos, e outro no campo, a
aproximadamente 18km da cidade, atendendo 470
alunos.

Em 1977 o Governo Federal doou área contígua
à escola para a instalação do Parque Fernando Cos
ta, da ABCZ (Associação Brasileira de Criadores de
Zebu), que vem funcionando desde lá neste local.

Em 1993 a escola, por força da Lei n° 8.731/93
tornou-se autarquia vinculada ao Ministério da Edu
cação.

Desde 1977, quando o parque foi instalado, a ci
dade cresceu bem como as demandas da associação
que vem reivindicando a área da escota para expan
são do seu parque o que tem gerado grande insatisfa
ção de segmentos da comunidade de Uberaba.



Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

art. 50, da Constituição Federal, e no art. 24, inciso V
do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam soli
citadas informações ao Senhor Ministro da Educa
ção, no sentido de esclarecer esta Casa acerca da
suspensão dos repasses de verbas da merenda es
colar para determinados Municípios, a base legal da
suspensão, os Municípios atingidos e as medidas no
âmbito jurídico, administrativo e/ou político que o Mi
nistério da Educação vem tomando em face dos Mu
nicípios que não prestaram contas das verbas da me
renda escolar;

Justificação

Tomamos conhecimento por meio de matéria
publicada no jornal O Globo do dia 22 de fevereiro de
2001 (cópia anexa) que o Ministério da Educação
suspendeu o repasse de recursos referentes à me
renda escolar para 650 municípios em todo País, por
"falta de prestação de contas relativas a 1999". Ainda,
segundo a referida publicação, o número de alunos
atingidos seria de 2.159.568 (dois milhões, cento e
cinqüenta e nove mil, quinhentos e sessenta e oito
alunos).

Tal medida, em nossa interpretação, é ilegal,
imoral e, sobretudo, apena a quem mais o Estado de
veria dispensar proteção: a criança educanda. Os
cortes nos repasses da merenda escolar atingem
frontalmente as disposições contidas na LDB, no
Estatuto da Criança e, principalmente, na Constitui
ção Federal, Esta estabelece em seu art. 208 que "o
dever do Estado com a educação será efetivado me
diante a garantia mínima de":

(...) omissis
VII - atendimento ao educando, no ensino fun

damentai, por meio de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde. (grifos nossos).

Brasília, 10 de abril de 2001

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em: 19-4-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001. - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Rela
tor.

Ofício n° P-35/COECD
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Diante de Todo o Exposto, da importância da re- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
ferida escola para Uberaba, da insatisfação de vários N° 3.151/01
segmentos da comunidade de Uberaba, bem como (Da Comissão de Educação, Cultura e Desporto)

da respons~bilidad~ do MEC no proces~o decisório Solicita ao Sr. Ministro da Educação
da concessao ou nao. do cor:n?dato ?a area ~ara a informações sobre a suspensão dos re-
ABCl, re~u.eremossejam s.?lIcltadas I~formaçoes ao passes de verbas da merenda escolar
Senhor MInistro d~ Ed~caçao, no sentido d,e e.selare- para determinados Municípios, a base Ie-
cer esta Casa a sltuaçao ~a Escola Agrotecnlca Fe- gal da suspensão, os Municípios atingi-
d~ral de U~eraba e do pleito da ABCl para con~es- dos e as medidas no âmbito jurídico, ad-
sao por meio de comodato da área urbana ,contlgua ministrativo e/ou político em face dos
ao P~rq~e Fernando Costa, pertencente a Esc~la Municípios que não prestaram contas da
Agrotecnlca Federal de Uberaba para q~e melhor In- merenda escolar.
formados possamos pautar nossa atuaçao parlamen
tar acerca do tema.

Sala da Comissão, 4 de abril de 2001. - Depu
tada Walfrido Mares Guia, Presidente.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para numera
ção e encaminhamentos, Requerimento de Informa
ção, que "solicita ao Sr. Ministro de Estado da Edu
cação informações sobre a suspensão dos repasses
de verbas da merenda escolar para determinados
Municípios, a base legal da suspensão, os Municípi
os atingidos e as medidas no âmbito jurídico, admi
nistrativo e/ou político em face dos Municípios que
não prestaram contas das verbas da merenda esco
lar', aprovado por este Órgão Técnico, na reunião
ordinária realizada em 4 de abril de 2001.

Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.
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(...) omissis

§ 2° O não oferecimento do ensino obrigatório
pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente. (gri
fos nossos).

À guisa de regulamentação do referido artigo, a
Lei Federal nO 9.394/96 (LOS), em seu art. 4°, VIII e
art. 5°, § 4°, repetiu o enunciado pela Constituição Fe
deral, até por que os enunciados Constitucionais su
pra-mencionados são auto-aplicáveis, inteligíveis em
toda a sua extensão, não necessitando de regula
mentação.

Também a Lei Federal n° 8.069 (Estatuto da
Criança), já em 1990, em seu art. 54, VII, e § 2° repe
tiu os ditames da norma Constitucional, acrescentan
do no art. 4° que:

"É dever da família, da comunidade,
da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efeti
vação dos direitos referentes à vida, à saú
de, à alimentação, à educação, ao esporte,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, liberdade e à convi
vência familiar e comunitária".

Olvidando todos os ditames legais e preceitos
Constitucionais e mesmo, por que não dizer, morais,
que garantem à criança educanda programas suple
mentares de material didático-escolar, transporte, ali
mentação e assistência à saúde, o Sr. Presidente da
República editou a MP n° 1.784//Dez/98 (n° originário
- já está na 29a reedição) que no § 7° do art. 3° autori
za o FNDE a "não proceder o repasse dos recursos
do PNAE aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni
cípios, na forma estabelecida pelo seu Conselho Deli
berativo, comunicando o fato ao poder legislativo cor
respondente" tendo em vista o não cumprimento das
normas contidas na referida MP.

No entanto, urge ressaltar, que a referida MP
atinge frontalmente os preceitos contidos na Constitu
ição Federal de 1988, bem como a LDB e o Estatuto
da Criança, que também repetiram os enunciados
contidos na Constituição, garantindo à criança edu
canda programas suplementares de material· didáti
co-escolar, transporte, alimentação e assistência à
saúde.

Os cortes nos repasses da merenda escolar
atingem tão somente às crianças. Não é justificável
sob nenhum ponto de vista que mais de dois milhões
de crianças educandas sejam responsabilizadas pe
las faltas dos administradores do dinheiro público.

Esclareça-se, por necessário, que não defende
mos a impunidade e a utilização dos recursos públicos
sem critérios. O que ocorre é que entendemos que o
Governo dispõe de instrumentos Jurídicos e Políticos
para fazer com que os Municípios prestem contas e se
adeqüem a MP n° 1.784 sem ter que apenar as crian
ças, no caso em tela, mais de dois milhões.

Conforme se observa do artigo publicado, os
cortes teriam se dado em função de falta de pres
tação de contas referente a 1999. Ora, desde lá já
se passou muito mais de um ano e o FNDE muito
bem poderia ter promovido as ações cabíveis à so
lução do caso, evitando-se assim, que o peso da
falta dos administradores do dinheiro público reca
ísse sobre os ombros de mais de dois milhões de
inocentes.

Não bastasse isto, ainda restaria ao Governo
promover outras formas de obrigar os Municípios a
cumprir a MP da merenda escolar, como não contem
plar os Municípios inadimplentes em programas cuja
aprovação dependa exclusivamente do Governo Fe
deral, desde que, é evidente, estes programas não
sejam voltados para áreas tão importantes, como
educação e saúde, por exemplo.

Considerando o efeito perverso dessa medida
na vida de milhões de alunos provenientes de famílias
de baixa renda, é premente que o Ministério da Edu
cação esclareça quais são os Municípios atingidos e
que medidas vêm sendo adotadas para não apenar
as crianças.

Diante de todo o exposto, requer sejam solicita
das informações ao Senhor Ministro da Educação, no
sentido de esclarecer esta Casa acerca da suspensão
dos repasses de verbas da merenda escolar para de
terminados Municípios, a base legal da suspensão, os
Municípios atingidos e as medidas no âmbito jurídico,
administrativo e/ou político que o Ministério da Educa
ção vem tomando em face dos Municípios que não
.prestaram contas das verbas da merenda escolar.

Sala da Comissão, 4 de abril de 2001. - Depu
tada Walfrido Mares Guia, Presidente.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001 . ...., Deputado
Efraim Moraes, Primeiro-Vice-Presidente' Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em: 19-4-01. - Aécio Neves, Presi

dente.



Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.152101

(Da Comissão de Educação, Cultura e Desporto)

Solicita ao Sr. Ministro da Educação
informações sobre denúncias do Fundef
que têm sido encaminhadas ao Ministé
rio da Educação, bem como as medidas
que vêm sendo tomadas por este Minis
tério em cumprimento ao art. 12 da Lei
do Fundef.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para numera

ção e encaminhamentos, Requerimento de Informa
ção, que "solicita ao Sr. Ministro de Estado da Educa
ção informações sobre denúncias do Fundef que têm
sido encaminhadas ao Ministério da Educação, bem
como as medidas que vêm sendo tomadas por este
Ministério em cumprimento ao art. 12 da Lei n°
9.424/96",aprovado por este Órgão Técnico, na reu
nião ordinária realizada em 4 de abril de 2001.

Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.

Brasília, 10 de abril de 2001
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA lítico, conforme preceitua o art. 12 da Lei Federal n°
E DESPORTO 9.424/96 (Lei do Fundef);

Justificação

Não obstante as precisas estipulações legais, a
imprensa nacional e diversas entidades da sociedade
civil têm apresentado abundantes denúncias de irre
gularidades, distorções, atos de improbidade e locu
pletamento de administradores públicos com os re
cursos do Fundef. Tais distorções, certamente incenti
vadas pela certeza de impunidade, revelam a persis
tência de um tipo de administração pública totalmente
em desacordo com o que preceitua o art. 37, caput,
da Constituição Federal:

"a administração pública de qualquer dos Pode
res da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios obedecerá aos princípios da legalidade, impes
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)".

Tão importante quanto fazer boas leis é cuidar
da formação para o exercício da cidadania de gover
nantes e governados.

Em função das evidências de que irregulari
dades com o dinheiro da educação estão sendo
praticadas em todos os cantos do País, a Comis
são de Educação, Cultura e Desporto da Câmara
dos Deputados instituiu a Subcomissão Especial
para Análise das Denúncias de Irregularidades do
Fundef. Desde então, a Subcomissão, presidida
pelo deputado Gilmar Machado, tem recebido farta
documentação de diversos municípios da Federa-
ção, com graves indícios e provas de irregularida
des na aplicação dos recursos do Fundo, especial
mente no que se refere a:

a) Falhas técnicas:

• desorganização administrativa e contábil;
• desconsideração da orientação dos tribunais

de contas;

• desconhecimento dos princípios básicos de
gestão financeira e técnica orçamentária;

• insubordinação de despesas aos princípios de
economicidade e razoabilidade (sobretudo na área de
transporte escolar);

b) Desmandos administrativos e atos de impro-
bidade:

• procedimentos Iicitatórios suspeitos;
• superfaturamento de obras e compras;
• retenção de descontos previdenciários efetua

dos em folha;
• cadastros fictícios de professores, escolas pú

blicas, estudantes, destinados a melhorar o valor mí
nimo anual por aluno.

Ofício n° P-36/COECD

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência com base no

art. 50, da Constituição Federal, eno art. 24, inciso V
do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam soli
citadas informações ao Senhor Ministro da Educa
ção, no sentido de esclarecer esta Casa acerca de
denúncias de desvios, irregularidades e/ou malversa
ção dos recursos do Fundef que são encaminhadas
ao Ministério da Educação, informando ainda a rela
ção dos municípios com as respectivas irregularida
d~s denunciadas e/ou apuradas, bem como os proce
dimentos e medidas que vêm sendo adotados em re
lação a elas, em nível administrativo, jurídico e/ou po-
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• aplicação dos recursos em despesas que não
podem ser consideradas como de manutenção e de-
senvolvimento do ensino; .

• atraso no pagamento de professores;

• desvio de recursos da conta do Fundef para
outras contas;

• aquisição e manutenção de veículos e outros
bens estranhos às necessidades educacionais;

• supertaturamento na contratação de cursos de
habilitação e capacitação de professores leigos;

• obras e reformas de salas de aula superfatura-
das;

• utilização dos recursos para pagamento de
professores de outros níveis de ensino ou desviados
para o exercício de funções que não sejam de magis
tério.

c) Omissões e Descumprimento da Legisla
ção:

• pisos salariais em desacordo com as diretrizes
do Conselho Nacional de Educação;

• não aplicação dos 60% em remuneração e va
lorização do magistério;

• inexistência ou não-aplicação de Planos de
Cargos e Carreira:

• inexistência ou falta de condições de trabalho
dos Conselhos de Acompanhamento e Controle;

• falta de informações aos conselhos;

• capacitação de professores não-leigos;
A Comissão de Educação já dispõe de relatório

parcial, com denúncias de diversos Municípios do
Brasil, dependendo apenas de aprovação final, quan
do então será encaminhado cópia ao Ministério da
Educação afim de que este Ministério tome as medias
cabíveis à sua instância e para que as informações
sejam uniformizadas.

Conforme preceitua o art. 12 de Lei Federal n°
9.424/96. "O Ministério da Educação e do Desporto
realizará avaliações periódicas dos resultados da
aplicação desta lei, com vistas à adoção de medi
das operacionais e de natureza polftico-educacio
nal corretivas, devendo a primeira realizar-se dois
anos após sua publicação" (grifos nossos). Perce
be-se, portanto, que além de o MEC ter obrigação
moral de fiscalizar o cumprimento da Lei do Fundef, a
lei também o determina que aja assim.

Ademais, conforme se tem notícias pela mídia im
pressa, televisiva e outros meios de comunicação corno
Internet, o Ministério da Educação, principalmente atra
vés do seu Ministério, Sr. Paulo Renato, tem afirmado
que vem desenvolvendo trabalho de fiscalização dos re
cursos do Fundef, havendo, segundo o noticiado, até
prefeitos presos pero mal uso das verbas. Apenas à gui-

sa de exemplo, podemos citar entrevista concedida pelo
Sr. Ministro Paulo Renato ao portal IG na Internet
(www.ig.com.br) em 17 de fevereiro do corrente ano,
em que, perguntado sobre qual a posição do MEC
quanto às investigações de irregularidades do Fundef
pela Comissão de Educação, ele respondeu:

"Não é a comissão que descobriu essas irre
gularidades. O Gilmar Machado está sendo opor
tunista. Por que o MEC levantou muito mais casos
que a comissão. E uma coisa inacreditável. Tem
prefeitos na cadeia por causa do Fundef. No interi
or de São Paulo, antes do Fundef, os prefeitos
compravam chopp com o dinheiro da educação.
Antes do Fundef, e não dessa 'comissãozinha' já
apareciam casos. (...)" (transcrição ipsis literis - gri
fos nossos)

Diante de todo o exposto, demonstrado o dever
legal do Ministério da Educação de fiscalizar o cum
primento da Lei do Fundef em toda a sua extensão,
bem como de adotar "medidas operacionais e de na
tureza político-educacional corretivas" (art. 12 - Lei
do Fundef) para garantir o cumprimento da referida
Lei, bem como da necessidade de uniformização e
democratização das informações e das medidas ado
tadas em âmbito Executivo, Legislativo e Judiciário
quanto a fiscalização dos recursos do Fundef, no inte
resse da sociedade e da educação deste País, faz ne
cessário que o Ministério da Educação esclareça
acerca das denúncias de desvios, irregularidades
e/ou malversação dos recursos do Fundef que são
encaminhadas ao Ministério da Educação, informan
do a relação dos municípios com as respectivas irre
gularidades denunciadas e/ou apuradas, bem como
os procedimentos e medidas que vêm sendo adota
dos em relação a elas pelo Ministério da Educação.

Sala da Comissão, 4 de abril de 2001. -Depu
tado Walfrido Mares Guia, Presidente.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001. - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.153, DE JANEIRO DE 2001

(Do Sr. Milton Temer - PT-RJ)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Educação sobre situação dos mora-



Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001. - Deputado
Efraim Morais,Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 19-4-2001. - Deputado Aécio

Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.154, DE 2001

Solicita informações sobre a situa
ção dos servidores públicos demitidos
pelo Governo Collor e anistiados pelo
Governo Itamar Franco.

Senhor Presidente,
Vimos através deste requerer a V. Exa, nos ter

mos do art. 116 do Regimento Interno, seja solicitada
ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Sr. Martus Tavares, informações sobre a situação dos
servidores públicos demitidos pelo Governo Collor e
anistiados pelo Governo Itamar Franco, que foram re
tirados do regime jurídico único, mas não foram en
quadrados em nenhuma outra situação jurídica, con
forme material anexo.

Certa de sua compreensão subscrevo-me;

Sala das Sessões, 17 de abril de 2001. - Depu
tada Jandira Feghali, PCdoS/RJ.
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dores da Vila Residencial da Universida- ciliadas na Vila Residencial da Universidade
de Federal do Rio de Janeiro. Federal do Rio de Janeiro, indagamos:

1) Os dirigentes da UFRJ estão negan
do o diálogo com os moradores da Vila Re
sidencial?

2) Os servidores da Prefeitura da
UFRJ estão fazendo avaliações das casas
da Vila Residencial?

3) Algumas casas já foram vendidas?
Sendo afirmativa, quais foram os preços?

4) Quais as fontes pagadoras das ca
sas?

5) Quais são os interessados em tais
compras?

6) Diante da crise financeira das uni
versidades, a UFRJ teria receita para tais
aquisições? Quais?

Sala das Sessões, 10 de abril de 2001 . - Depu
tado Milton Temer, PT-RJ.

Voto

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição

Federal c/c o art. 15, inciso XIII, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, na forma dos arts. 115 e
116 do mesmo Regimento, requeiro a Vossa Excelên
cia, após ouvida a Mesa, o encaminhamento ao Minis
tro da Educação, ExcelenUssimo Senhor Paulo Renato
Souza, do seguinte Pedido Escrito de Informação:

I - A Associação dos Moradores e
Amigos da Vila Residencial da Universida
de Federal do Rio de Janeiro entregou ao
autor deste requerimento abaixo-assinado
contendo 378 assinaturas, com o seguinte
teor:

"Nossa comunidade surgiu a partir de
uma imposição da própria UFRJ, através
da sua gestão da época (regime militar),
que obrigou os antigos moradores (alguns
destes moradores residiam na ilha antes
mesmo da construção do Campus da Uni
versidade e residem até hoje, perfazendo
um total de mais de 40 anos) dos diversos
locais da Ilha do Fundão a estabelecerem
residência em uma área comum que era
destinada a um canteiro de obras e aloja
mento dos trabalhadores da ponte Rio/Nite
rói. Local este destinado a alojar trabalha
dores, se'm as mínimas condições de in
fra-estrutura para residências. Todas as re
sidências foram então construídas com
nossos próprios recursos. Portanto, não
havendo qualquer investimento por parte
da universidade na construção desta área
que chamamos de Vila Residencial. Entre
tanto, servidores (não qualificados para
este fim) da prefeitura desta universidade
estão visitando nossas residências, se
apresentando com argumento de avaliar o
custo financeiro das nossas casas e tam
bém como possíveis compradores dos imó
veis.

Neste sentido, nós, abaixo-assinados,
solicitamos ao limO Deputado Federal Mil
ton Temer (bancada do Rio de Janeiro),
que busque junto aos órgãos competentes
esclarecimentos a respeito da fonte paga
dora e os reais interesses em adquirir tais
imóveis."

Em face do teor do abaixo-assinado e o
interesse de 330 fammas residentes e domi-
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PANO
POLÍTICO

Órfãos de Itamar·
• É calamitosa a situação dos
servidores federais demitidos
por Collor em 1990 e anistia
dos por Itamar Franco em
1994, apesar do estrilo da área
econômica. Só na esfera do Mi
nistério da Cultura, que tem a
maioria de seus órgãos no Rio,
eles somam 436~ habitando
uma espécie de Umbo jurídico
ao relento das garantias·,

A secretária-executiva do

Mini$tério da Administração.
Cláudia Costim. admite o pro
blema mas diz que ele decorre
de imperfeições na lei votada
pelo Congresso. Ao limitar a
reintegração a casos de ilega
lidade e perseguição política.
ela dificulta o processo de
anistia dos demitidos.

Está aí uma azeitona para o
discurso eleitoral de Itamar.
Ele fez. FH deixou para lá.

••••••
• CHEGA a Brasília õ festival junino que retém os deputados
no Nordeste. Amanhã, o presidente do PFL, José Jorge, faz
seu tradicional l4arraiá" na capitaJ.

E-mail paraestacoluna:crovmel@bsb.ogJobo.com.br
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SEXTA-FEIRA... DE SeTEMBRO DE 1991

INFORME JB_...- .._......-.'-----------_..__•......-_.--.
• MAURicIO DiAS

, De,!:~peflldos com a discriminaç50 que sofrem no gover-
ao. cerca de 10 mil se~idorés I'dblicos - dos 40 mil dtmili
dos dur:snte o governo do cx-presidente Collor - vAo encami
nhar "r.·!isi~ 1 Aaislla Internacional.

(', uocumeulo scr~ t:nt.regue em 530 Paulo. na qUaJ1a-fei.a.
I Er.:uudo da Silva. representante da Anistia no 8raJil.

Rcadmiridos pelo u-pn:sideore Itamar franco. eles Coram,
nc ':ntanto, enquadrados era outro regime. Antes da demissio
ir.h:gravam o quadro do Regime Juridico (jníco. Es~o agora
cJassilic:ldos pela sigla "ANS" - • marca da anislia.

Eles alegam que, t1?m I mudança de "gime. perderam di
reilos e bencHcios como Iicença-pril11io. anulnios Cat~ mes
mo a conlagem de tempo para aposentadoria.

Pela Portaria 2.179 do MiDist~rio da Administração. foram
cxduldos dos benefícios do decrelo presidencial que eslen·
deu 1I0S funcionários 28% de aumento concedido por decisão
do Supremo.

O dossic vai ser mandado também d Organiz.:lI;do lou:ma
cional do Tu.ballio.

SÁBADO" S· DE '.sETBMB Rri:D~: 1'998.. . ~ ,"

INFORME JB--------_._.--.._.
• MAURlao DIAS

I.~fWj.~Y~~~'~"'"1 .,. Co i. : .
~~ lD1Il1SIIil uawIl:l stu1 ga-

.moteque a partird~"mês ~ ser·
Vid~ anisti:idas déix.ar.io dd Str:

~r.L~1J.fiéados peu sigla "ANS"......•
~p.mes~? :lllua.di~crit!Jina<
;~. o. Cnad:1. porem. p:u-a a Iden-
;. ~~.~~. do~!êo~tÍacbequc'DO
,:~ .griuila dõ"SeijJro •. explic:l. :

Se81!ndo ela. "a le'i de anistia
'" ~Udfclara em aiglLllS pontos.
. provocanGo problemas que estão
~SL'IIdo corrigidos". .
i~S6 iféamo'de'(órãdo aumen.·

to de 28% os anistiados das cale
. goriasque, por lei. estãn rorá d..1
~ ., .. -'. ai' '_I"'Wz I
~~!f.çç~o s anoU., e a. -

St:xta-ICira 20 16355
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Fundação Nacional de Artes - FUNARTE We are appeling to you again since five years
have elapsed without any solution in spite of the fact
that 4 decrees were published which have only

1 - Total Quadro Funarte - Anistiados:::; 130 made the situation worse, Amnesty International ha-
ving done nothing to help these persons. The decre
es are mentioned below:

2

2 - Aposentados antes das MP'S:

Por idade
1

Invalidez Int
5

Invalidez Prop.
2

Voluntária Int.
2

Voluntária Prop.
1

Total :::;
11

OBS.: No sistema constam ainda como ativos

3 - Falecidos =
As esposas não recebem pensão

No. 1.148 dated May 24, 1995

No. 1.499 dated May 24, 1995

No. 2.211 dated April 23, 1997

No. 3.363 dated February 11, 2000

The last of wich revoked the three previous ones,
clearly indicating a policy of persecution and enmity in
relation to those who were granted amnesty. This atti
tude, which has led us to appeal to Vou once again, is
based on the fact that deceased who have granted
amnesty, those with health problems, those who have
the necessary requisites for retirement in accordance
with Article 40 of the Federal Constitution of Brazil, in
corporated to the sole juridical persons do not have
their rights assured under the Federal Constitution of
Brazi!.

4 - tentam se aposentar e é negados:

Compulsória =

Aposentadoria Prop. :::;

Total =

To

AMNESTY INTERNATIONAL

2

2

4

Through political contacts, PLS no. 0241 
1997 was approved by the Upper Houseof Repre
sentatives and was subsequently forwarded to the
Lower House on March 9, 1999 by means of OF.SF.
No. 144, for the attention of the 1st Secretary of the
Lower House, together with the draft of the BiII, for
the purpose of holding a meeting under the terms of
Art. 65 of the Federal Constitution.

One year has since passed and the Draft BiII
remains at a standstill, in this way characterizing po
litical persecution on the part of the Government to
those granted amnesty.

On September 9, 1998, we forwarded a dossi
er to Vou regarding certain persons who had granted
amnesty in Brazil under Law No. 8878 of May 11,
1994, whic was delivered at Amnesty International's
office in São Paulo.

We await your active participation in condem
ning, this situation, which causing so much suffering,
through the media, Le., magazines, newspapers and
television.

Rio de Janeiro - Brazil, November 28, 2000. 
Fernando Jose Maluff Abrantes, General Mana
gero
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SERVIDOR

Maria Teresa Carneira

Anistiados na
rua da amargllra

Os servidores federais demi
tidos pelo Governo Collor ern
1990 e anistiados pelo presiden
te Itamar Franca em 1994 ainda
não tiveram a situação funcio'nal
totalmente definida. Segundo o
Sindicato dos Trabalhadores no
Serviço Público Federal (Sintra
sei), eles foram retirados do R:' '.
gime Jurídico Uni CO, mas nào
foram enquad::ldos em nenhun1
outra situação jurídica. Resulta
do: não têm direito a algum; be
neticios que pod~riam reccb~r

al1tes, con10 licenças-prêmio c
anuênlos. O problema é maior
no Mimstério da Cultura, onde o
número de demissões foi maior.
Só no Rio, 436 funcionários to
ram atingidos. Segundo o Mi
nistério da Administração (Ma
re), a culpa é da Lei de Anistia,
que não prevê que o tempo e'm
que os servidores estiveram
afastados seja contado para a
concessão de anuênios e licen
ças-prêmio. O Mare não sa~e
infonnar se e quando o proble
ma será resolvido.

Sexta-feira 20 16357
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Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa,voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001 . - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Rela
tor.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-4-2001. - Deputado Aécio Ne

ves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NO 3.155/01

(Do Sr. Luciano Zica)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Minas e Energia a respeito da compra
de álcool aos usineiros, feita pela Petro
bras e Petrobras Distribuidora no ano de
1998.

Senhor Presidente,
Requeremos à Vossa Excelência, com base no

art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e arts. 115 e
116, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, sejam solicitadas informações ao Sr. José Jorge
Vasconcelos Lima, Ministro de Minas e Energia, expli
citando:

1)Relação de compras de álcool anidro
e hidratado efetuadas pela Petrobras e pela
Petrobras Distribuidora no período de janei
ro a dezembro de 1998, mês a mês?

2)Oual foi o preço pago por litro, em
cada uma das transações?

3)De quais empresas e em quais volu
mes foram feitas as compras?

4)Ouais empresas não efetuaram a
entrega do produto vendido?

Sala da Comissão, 17 de abril de 2001. - Depu
tado Luciano Zica, PT/SP.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001 . - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Re
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-4-2001. - Deputado Aécio Ne

ves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.156/01

(Do Sr. Félix Mendonça)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Justiça sobre processo administrativo
em tramitação ou já decididos no âmbito
da SOE e Cade sobre aumento excessivo
de preços de cimento.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Sr. Ministro da Justiça
pedido de informações sobre processos administra
tivos em tramitação, já decididos e providências ado
tadas, no âmbito da Secretaria de Direito Econômico
- SOE e do Conselho Administrativo de Defesa Eco
nômica - CADE, referente a aumentos excessivos
de preços de cimento, pelas razões a seguir aponta
das.

O jornal Gazeta Mercantil, de 6 de janeiro de
2000, na página A-5, divulga mais uma alta de insu
mos estratégicos no setor de construção, dos quais
destaca-se o aumento de cimento CPE-32, no per
centual de 30,23%, segundo o indíce do IGP-M, no
Estado de São Paulo.

Registre-se, adicionalmente, que o preço da
saca de cimento em 1996 era de, aproximadamente,
R$4,80, aumentando para algo em torno de R$9,40
no ano de 2000, ou seja um aumento de, aproximada
mente, 960%.

Recentemente foi aprovado, nesta Casa, uma
lei que permite, ou pelo menos pretende permitir a to
dos os brasileiros ter a sua casa própria.

Não é possível que num setor como esse, que
atinge principalmente as habitações populares, pos
sa haver aumento vertiginoso, sobretudo de um pro
duto difícil de ser importado porque é de grande den
sidade e, mais do que isso, de fácil perecimento e ar
mazenamento problemático.

Isto posto, considerando que se trata, sabida
mente, de um setor oligopolizado de nossa economia
e considerando, igualmente, que os aumentos de pre
ços vêm se repetindo continuamente nos últimos
anos, solicito sejam informadas as providências ado
tadas no âmbito desse Ministério, nos termos acima
referenciados, para que tais aumentos de preços pos
sam ser coibidos.

Sala das Sessões, 17 de abril de 2001. - Depu
tado Félix Mendonça.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001. - Deputado
Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 19-4-2001. - Deputado Aécio

Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 3.157/01

(Do Sr. Deputado Sérgio Miranda - PCdoB/MG)

Requer ao Sr. Ministro da Fazenda
informações a respeito do estoque de tí
tulos públicos em carteira das empresas
públicas e d~ economia mista.

Senhor Presidente;
Requeiro a V. Ex", nos termos do § 2° do art. 50, da

Constituição Federal, e do art. 116, inciso 11, alínea b, do
Regimento Interno, que sejam solicitadas ao Sr. Ministro
da Fazenda informações a respeito da evolução do esto
que de títulos federais em carteira das empresas públi
cas ou de economia mista, financeiras ou não-financei
ras, cujo valor agregado se encontra na Tabela de Dívida
Líqüida do Setor Público - tabela IV.14 do Boletim do
Banco Central do Brasil, no item "Carteira de Títulos PÚ
blicos das Empresas Estatais Federais", indicando:

1 - para o período de 1996 a 2000 e
para cada empresa pública ou de economia
mista, o estoque em carteira dos títulos pú
blicos ao final de cada exercício, e

2 - a evolução desse estoque por em
presa, durante o período apresentado no
item anterior, identificando a origem ou na
tureza das aquisições.

Os Boletins do Banco Central do Brasil indi
cam um grande crescimento do volume de títulos
em carteira das empresas estatais federais. Esse
crescimento, resultado da política de produção siste
mática de resultados primários e da contenção dos
dispêndios dessas empresas, precisa ser discutido
frente às inúmeras necessidades e constrangimen
tos que a capacidade produtiva dessas empresas
têm experimentado.

Sala das Sessões. 17 de abril de 2001. - Depu
tado Sérgio Miranda, PCdoB/MG.

Defiro. ad referendum da Mesa.
Em 19-4-2001. - Deputado Aécio Ne

ves, Presidente.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa. voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 19 de abril de 2001 . - Depu
tado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Rela
tor.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇÃO

51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Primeira Reunião Ordinária
Realizada em 19 de abril de 2001

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e
um, às onze horas e seis minutos, no Plenário 1 do
Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordina
riamente a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, sob a Presidência do Deputado Inaldo Lei
tão, estando presentes os Senhores Membros Titula
res. Deputados Zenaldo Coutinho, Robson Tuma.
Vice-Presidentes. Deputados Alceu Collares, Aldir
Cabral, Alexandre Cardoso, André Benassi, Augusto
Farias, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Eurico Mi
randa. Fernando Coruja, Fernando Gonçalves, Ger
son Peres, Jaime Martins, José Antônio Almeida.
José Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio,
Luciano Bivar, Marcos Rolim. Mendes Ribeiro Filho,
Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Otoch, Nel
son Trad, Paes Landim, Paulo Magalhães, Reginaldo
Germano, Renato Vianna, Roland Lavigne, Ronaldo
Cezar Coelho, Sérgio Miranda, Vilmar Rocha, Zulaiê
Cobra e os Senhores Membros Suplentes, Deputa
dos Domiciano Cabral, Dr. Benedito Dias, Léo Alcân
tara, Luís Barbosa, Mauro Benevides, Nelson Pelle
grino e Professor Luizinho. Deixaram de registrar
suas presenças os Senhores Membros Titulares, De
putados Antônio Carlos Konder Reis, Bispo Rodri
gues. Cezar Schirmer, Edmar Moreira, Geovan Frei
tas, Geraldo Magela, Ibrahim Abi-Ackel, José Priante,
Júlio Redecker, Luiz Eduardo Greenhalgh, Nelson
Marchezan, Ney Lopes, Osmar Serraglio, Ricardo
Ferraço e Vicente Arruda. Abertura: Havendo o núme
ro regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião, passando ao exame da Ata da Décima Reu
nião Ordinária, realizada no dia dezoito do corrente
mês. A requerimento do Deputado Zenaldo Coutinho,
foi dispensada a leitura da Ata. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada por unanimidade a Ata.
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Ordem do Dia: O Deputado Zenaldo Coutinho apre
sentou requerimento de inversão de pauta, para apre
ciar-se o terceiro item da de número vinte, tendo o
Plenário da Comissão anuído à solicitação. 1) Emen
da do Senado ao Projeto de Lei n° 3.578e/1993 - que
"Transforma e cria cargos no Quadro Pessoal do Con
selho da Justiça Federaf'. Relator: Deputado Zenaldo
Coutinho. Parecer: pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa, com subemenda de reda
ção. O Relator reformulou o seu parecer no sentido de
ser declarada a prejudicialidade da proposição, nos
termos do art. 164, li, do Regimento Interno. Diante
das ponderações apostas pelo Relator, o Senhor Pre
sidente declara prejudicada a proposição. Em segui
da, o Deputado Fernando Coruja apresentou requeri
mento de inversão de pauta, para apreciar-se o item
dezessete da de número vinte e o item quatorze da de
número treze, tendo o Plenário da Comissão anuído à
solicitação. 2) Projeto de Lei n° 3.252a11992 - do Sr.
Salatiel Carvalho que "Proíbe a exibição de filmes ou
programas de televisão com cenas de sexo e nudez e
dá outras providências". Foi apensado a este o Proje
to de Lei n° 462/1995. Relator: Deputado Fernando
Coruja. Parecer: pela inconstitucionalidade deste e do
apensado. Discutiu a matéria o Deputado Luiz Eduar
do Greenhalgh. Em votação, foi aprovado por unani
midade· o parecer do Relator. 3) Projeto de Lei n°
188/1991 - do Senado Federal (PLS'89/1990) - que
"Determina a seleção objetiva de pessoa submetida a
fiscalização de tributos federais e equipara ao crime
de prevaricação a interferência contrária por autorida
des políticas e administrativas". Relator: Deputado
Fernando Coruja. Parecer: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro
vação, com emendas. Discutiu a matéria o Deputado
Luiz Eduardo Greenhalgh. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o parecer do Relator. 4) Projeto de
Lei n° 3.222/1997 - Do Sr. Feu Rosa - que "Altera dis
positivos do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal". Relator: Deputa
do Waldir Pires. Parecer: pela constitucionalidade, ju
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejei
ção. Foi concedida vista ao Deputado Marcos Rolim,
no dia vinte e nove de março do corrente ano. O Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh procedeu à leitura do
parecer, em substituição ao Relator. Não houve dis
cussão. Em votação, foi aprovado o parecer do Rela
tor por unanimidade. 5) Projetade Lei n° 2.882/2000
Do Sr. Vivaldo Barbosa - que "atribui competência ao
Juízo Federal para processar e julgar as matérias
enumeradas nos incisos I a V do art. 66 da Lei n°
7.210, de 11 julho, de 1984". Relatora: Deputada Zu-

laiê Cobra. Parecer: pela constitucionalidade, juridici
dade, inadequada técnica legislativa, e no mérito,
pela rejeição. Foi concedida vista ao Deputado José
Genoíno, no quinto dia do corrente mês. O Deputado
Coriolano Sales procedeu à leitura do. parecer, em
substituição à Relatora. Discutiram a matéria os De
putados Luiz Eduardo Greenhalgh, Aldir Cabral e Re
nato Vianna. Em votação, foi rejeitado o parecer da
Relatora, que passou a constituir voto em separado.
O Senhor Presidente designou o Deputado Luiz Edu
ardo Greenhalgh Relator do parecer vencedor, pela
aprovação da proposição. O Deputado Mendes Ribei
ro Filho apresentou requerimento de inversão de pau
ta, para apreciar-se o item dezoito da de número tre
ze, tendo o Plenário da Comissão anuído à solicita
ção. 6) Projeto de Lei N° 1.028/1991 - do Sr. Ary Kara
- que "Acrescenta dispositivo ao Código de Processo
Civil". Relator: Deputado Mendes Ribeiro Filho. Pare
cer: pela constitucionalidade, juridicidade, inadequa
da técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado o pa~ecer

do Relator por unanimidade. O Deputado Aldir Cabral
apresentou requerimento de inversão de pauta, para
apreciar-se o item vinte da de número treze, tendo o
Plenário da Comissão anuído à solicitação. 7) Projeto
de Lei n° 3.228/2000 - do Sr. Jorge Pinheiro - que
"Institui o Cadastro Nacional de Moradia e dá outras
providências". Relator:. Deputado Geraldo Magela.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa. O Deputado Aldir Cabral procedeu à
leitura do parecer, em substituição ao Relator. Discuti
ram a matéria os Deputados Aldir Cabral, Mendes Ri
beiro Filho e Fernando Coruja, que solicitaram vista
conjunta da matéria, tendo esta sido concedida pelo
Senhor Presidente. 8) Projeto de Lei Complementar
nO 104a11996- do Sr. João Fassarella - que "Acres
centa §§ 1° e 2° ao art. 1'7 da Lei n° 4.320, de 17 de
março de 1964, e dá outras providências. Relator: De
putado Léo Alcântara. Parecer: pela inconstitucionali
dade, Foi concedida vista ao Deputado José Genoíno,
no quinto dia do mês em curso. O Deputado Fernando
Coruja procedeu à leitura do parecer, em substituição
ao Relator. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado o parecer do Relator por unanimidade. Em
seguida, o Deputado Fernando Coruja apresentou
questão de ordem, indagando por que razão os pare
ceres relativos a projetos de lei complementar não ca
reciam de quorum qualificado para aprovação nas
Comissões. O Senhor Presidente respondeu tal pra
xis encontrava esteio nos arts. 47 e 69 da Constitui
ção Federal. 9) Projeto de Lei Complementar n°
170/1997 - do Sr. JúlioHedecker - que "Dispõe sobre



Ata da quadragésima quarta reunião, realiza
da em 19 de abril de 2001

Aos dezenove dias do mês de abril do ano dois
mil e um, às nove horas e quarenta e sete minutos, no
plenário onze do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se, ordinariamente, sob a Presidência do De
putado Aldo Rebelo, a Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a apurar a regularidade do contra
to celebrado entre a CBF e a NIKE. Compareceram os
Deputados Aldo Rebelo, Presidente, Pedro Celso e
Eurico Miranda, Vice-Presidentes; Chico Sardelli, Co
rauci Sobrinho, Dr. Rosinha, Eduardo Campos, Jaime
Martins, José Janene, José Lourenço, José Rocha,
Jurandil Juarez, Léo Alcântara, Luciano Bivar, Olím
pio Pires, Rubens Furlan, Sérgio Reis, Silas Câmara
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a estabilidade, no emprego, decorrente de acidente e Silvio Torres - titulares; Basílio Villani, Fernando
do trabalho e de doença profissional ou do trabalho". Gonçalves, IIdefonço Cordeiro, José Borba, José Mú-
Relator: Deputado Léo Alcântara. Parecer: pela cons- cio Monteiro, Luís Barbosa, Max Rosenmann, Pedro
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa des- Chaves, Raimundo Gomes de Matos, Tânia Soares e
te, com emenda. Foi concedida vista ao Deputado Valdeci Paiva - suplentes. Deixaram de comparecer
Waldir Pires, no dia trinta e um de outubro de dois mil, os Deputados Alex Canziani, Alexandre Santos, Dar-
que apresentou voto em separado. Mendes Ribeiro císio Perondi, Geovan Freitas, José Mendonça Bezer-
Filho procedeu à leitura do parecer, em substituição ra e Nelo Rodolfo. Abertos os trabalhos, o Presidente
ao Relator. O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh comunicou aos Deputados a realização de Painel da
manifestou-se favoravelmente ao voto em separado Sub-relatoria de Legislação no dia vinte e quatro de
apresentado pelo Deputado Waldir Pires. Discutiu, abril, com a presença dos Senhores Luís Svelter, Va-
ainda, a matéria o Deputado Renato Vianna. Em vota- led de Perry, César Cunha Campo e Luís Guilherme
ção, foi rejeitado o parecer do Relator. O Senhor Pre- de Oliveira. Em seguida, sugeriu a realização de Pai-
sidente designou Relator do parecer vencedor o De- nel sobre o futebol de várzea, ao Deputado José Ro-
putado Luiz Eduardo Greenhalgh, que subscreveu o cha, que, ao acatar a sugestão, propôs que o evento
voto em separado apresentado pelo Deputado Waldir fosse realizado na cidade de Americana, Estado de
Pires. 10) Projeto de Lein° 3.889a/1993 - do Sr. Luiz São Paulo. O Presidente ponderou que, por ser as-
Carlos Hauly - que liDá a denominação de Coman- sunto pertinente a vários municípios do País, fosse o
dante João Ribeiro Barros ao Aeroporto de Londrina, evento realizado em Brasília. Referindo-se ao assun-
no Estado do Paraná". Relator: Deputado Bispo Ro- to, o Relator, Deputado Silvio Torres, alertou os Parla-
drigues. Parecer: pela inconstitucionalidade e injuridi- mentares para o prazo exíguo de conclusão dos tra-
cidade. Não houve discussão. Em votação, foi aprova- balhos da CPI, ressaltando que a realização do Painel
do por unanimidade o parecer 'do Relator. em questão poderia ser discutido posteriormente. Em
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor razão de manifestação do Deputado Basílio Villani, o
Presidente encerrou a presente reunião às doze ho- Presidente confirmou a realização das seguintes ati-
ras e trinta e dois minutos, convocando outra para ter- vidades no mês de abril: dia vinte e quatro, Painel da
ça-feira, às quatorze horas. E, para constar, eu, Sér- Sub-relatoria de Legislação, com técnicos da Funda-
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário, lavrei ção Getúlio Vargas; dia vinte e cinco, tomada do de-
a presente Ata, q~e, depois de a~rovada,. será ~ssi~a poimento do Senhor José Hawilla; e dia vinte e seis,
pelo Senhor PreSidente e encaminhada a pubhcaçao tomada do depoimento do Representante do Delta
no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Bank. Reportando-se às reuniões das Sub-relatorias
Inaldo Leitão, Presidente. das Federações, o Deputado Basilio Villani externou

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO interesse em participar da audiência dos dirigentes
DESTINADA A APURAR A REGULARIDADE da região Sul. O Relator, em resposta à consulta do

DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE Deputado Basílio Villani, esclareceu que, dada a im-
A CBF E A NIKE possibilidade de antecipar em dois dias a apresenta

ção do Relatório Final da CPI, poderiam ser, como al
ternativa, disponibilizados Relatórios Preliminares, à
medida que fossem sendo elaborados, e solicitou aos
Sub-relatores que lhe encaminhassem os respectivos
Relatórios até o dia dezoito de maio. Ao declarar que
tomara conhecimento, por meio de noticioso da Globo
Mews, de que a Comissão obteria por intermédio de
medidas judiciais as informações que o Senhor Ricar
do Teixeira se comprometera em enviar à CPI, o De
putado José Rocha ressaltou que tal medida em nada
contribuiria com os trabalhos da Comissão, informan
do aos Deputados que aquele Presidente encami
nharia parte dos documentos solicitados e, posterior
mente, os demais, que estão sendo coletados. O Pre
sidente esclareceu que alertara o Senhor Wandem
berg, representante da CBF em Brasília, sobre o pra-
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zo de entrega dos documentos e aue, ante a informa
ção do Deputado José Rocha, consideraria o gesto
de boa vontade do Senhor Ricardo Teixeira, aguar
dando a remessa dos documentos até o dia seguinte.
Em razão da estranheza do Deputado Eurico Miranda
de o Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão te
nha noticiado que o Presidente da CBF seria convo
cado judicialmente por esta Comissão, uma vez que
este colegiado, diferentemente da CPI do Senado Fe
deral, tem tornado públicas suas decisões, o Presi
dente informou ao Parlamentar que informara à im
prensa que, não atendidos os interesses da CPI, não
restaria outro procedimento senão o recurso judicial.
Passou-se à Ordem do Dia: deliberação de Requeri
mentos. Nos termos do § 5° do art. 52 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, foi apreciado

. Extrapauta a seguinte Proposição: Requerimento n°
273/01 , do Deputado José Janene, solicitando a con
vocação do Senhor George Philip de Brito, represen
tante oficial do Delta National Bank end Trust Com
pany of New York, no Brasil, para prestar depoimento,
na condição de testemunha, com o objetivo de escla
recer os contratos celebrados entre o Delta Nacional
Bank e a Confederação Brasileira de Futebol- CBF.
Discutiram a matéria os Deputados Silvio Torres, Ru
bens Furlan, Eurico Miranda e Luciano Bivar. Em vo
tação, foi o Requerimento aprovado, por unanimida
de. O Presidente comunicou aos Deputados que a re
união para tomada do depoimento do Senhor George
Philip de Brito seria realizada no dia vinte e seis de
abril, quinta-feira, à nove horas e trinta minutos. O De
putado Dr. Rosinha fez breve pronunciamento sobre o
acirramento da disputa político-ideológica a partir da
prorrogação dos trabalhos da CPI e sobre a necessi
dade da quebra dos sigilos da empresa $tela Barros
Turismo - que não seria investigada - para se obter
esclarecimentos sobre gastos da CBF com passa
gens aéreas. O Deputado Silas Câmara, após indagar
da convocação judicial do Senhor Ricardo Teixeira,
esclarecida posteriormente pelo Presidente, manifes
tou apoio à proposta do Deputado Dr. Rosinha de
quebra dos sigilos da empresa Stela Barros Turismo
pelos motivos expostos por aquele Parlamentar. O
Deputado Corauci Sobrinho alegou que as questões
não respondidas pelo Presidente da CBF em seu de
poimento poderiam ser solicitadas àquele Presidente.
O Deputado Rubens Furlan historiou sua participa
ção nos trabalhos da CPI e teceu considerações à
alocução do Deputado Dr. Rosinha. O Deputado José
Janene, ao argumentar que não se inicia uma investi
gação com quebra de sigilo, sugeriu que, antesde se
proceder à quebra, fossem analisados os documen-

tos para se verificar se suscitam dúvidas, e o Deputa
do Olímpio Pires sugeriu que se fizesse consulta à
empresa de turismo sobre os gastos da CBF. A respe
ito da proposta do Deputado Dr. Rosinha, pronuncia
ram-se os Deputados Basílio Villani, Eurico Miranda e
José Rocha. Ao reafirmou as motivações para a que
bra do sigilo da Stela Barros Turismo, o Deputado Dr.
Rosinha informou ao Presidente que colheria as assi
naturas necessárias para apresentação de Requeri
mento de inclusão na pauta, para votação imediata,
da Proposição de quebra do sigilo e, após a alerta do
Deputado José Lourenço de que a medida em discus
são poderia prejudicar a atividades da empresa, reite
rou que o escopo não era investigar a citada empresa
e sim a CBF. O Deputado Léo Alcântara declarou que
os dados apresentados na alocução do Deputado Dr.
Rosinha, por resultarem de quebra de sigilo, não po
deriam ser declarados publicamente. Tendo em vista
a intenção do Deputado Dr. Rosinha de não apresen
tar o Requerimento em tela, o Relator solicitou ao
Parlamentar que colhesse os apoiamentos e encami
nhasse a Proposição, por ser um direito regimental. À
propósito da manifestação do Deputado Leó Alcânta
ra sobre a utilização de dados sigilosos por Membros
da Comissão em suas participações, o Presidente es
clareceu que as informações foram usadas e torna
das públicas na inquirição do Senhor Ricardo Teixei
ra. Em seguida, deu conhecimento aos Membros da
Comissão de documentos enviados à Comissão e
convocou os Deputados para o Painel da Sub-relato
ria de Legislação, a realizar-se no dia vinte e quatro,
terça-feira, às quatorze horas e trinta minutos. Nada
mais havendo a tratar, às onze horas e sete minutos,
o Presidente encerrou a reunião. Durante os traba
lhos, o Deputado Silvio Torres assumiu, momentane~
amente, a direção dos trabalhos. O inteiro teor da reu
nião foi gravado e as notas taquigráficas, após serem
decodificadas, farão parte deste documento. E para
constar, eu, ,Marcos Figueira de Almeida, Secretário,
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assi
nada pelo Presidente, , Deputado Aldo Rebelo, e en
caminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Declaro aberta a 448 reunião da Comissão Parlamen
tar de Inquérito destinada a apurar a regularidade do
contrato celebrado entre a CBF e a Nike. Srs. Deputa
dos, o IV Painel do tema "Reestruturação do Futebol"
está marcado para o dia 24 de abril, às 14h30, no Ple
nário XI. Estão convidados e confirmaram as suas
presenças o Desembargador Luiz Sveiter, do Superi
or Tribunal de Justiça Desportiva, dia 24 de abril, ter-



O SR. DEPUTADO BASíliO VlllANI- Então,
eu formulo a seguinte questão: dia 24, terça-feira, se
ria a audiência pública da Fundação Getúlio Vargas e
mais aquilo que o senhor comentou - é verdade?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Deputado Basílio Villani, com a palavra V.~

O SR. DEPUTADO BASíLIO VlllANI- Ontem,
nós tratamos do assunto pauta. E agora eu gostaria
de tomar um conhecimento prévio pra organizar a
própria vida da gente no sentido do que vai ocorrer lá.
Então, estamos voltando ao assunto agora e está-se
incluindo um novo painel, não comentado antes, so
bre o futebol de várzea, é isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
É.

O SR. DEPUTADO SilVIO TORRES - O pro
blema, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Bom dia, Deputado Silvio Torres.

O SR. DEPUTADO SilVIO TORRES - ... é a
questão dos prazos que nós temos para receber os
sub-relatórios e promover as audiências. E não sei se
conseguiríamos fazer mais do que uma por dia. Eu
acho que... eu tenho dúvidas. Podemos conversar de
pois isso, Deputado José Rocha. (Pausa).

O SR. DEPUTADO BASíLIO VlllANI- Sr. Pre
sidente.

te.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Com a palavra o Deputado José Rocha.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Nós pode
mos marcar esse painel. Eu queria que V.~ sugeris
se a cidade lá em São Paulo, qUe a gente pudesse fa
zer esse painel. Há o interesse, inclusive, não sei se
se enquadraria nesse caso, Deputado Chico Sardelli,
lá em...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Americana.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Americana.
Não sei se satisfaria essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Pode ser, eu...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Senão, po
deríamos ver lá uma outra cidade que pudesse...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)
Ou eu imaginei que poderíamos fazer em Brasília
também. Até porque a experiência da várzea não é só
urna experiência paulista, também é uma experiência
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ça-feira, às 14h30, Deputado Basílio Villani, neste carioca, nordestina, né? E talvez pudéssemos reunir
plenário; Dr. Valed de Perry, advogado especialista em Brasília o depoimento e confrontar as experiênci-
em legislação desportiva; Dr. César Cunha Campos, as de regiões diferentes do Brasil. Então, poderia vir,
membro do Conselho Consultivo da Fundação Getú- naturalmente, alguém de Americana, indicado pelo
lio Vargas; e o Dr. Luís Guilherme de Oliveira Gutman, Deputado Chico Sardelli, mas também talvez pudes-
advogado e professor·da Escola Brasileira de Admi- se, dessa audiência, participar representantes de ou-
nistração Pública, da Fundação Getúlio Vargas. Gos- tros Estados do Brasil que possam ajudar a formação
taria de sugerir ao Deputado José Rocha a prepara- de uma opinião da Comissão sobre...
ção de uma audiência pública com a finalidade de dis- O SR DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Certo
cutir o futebol de várzea. A partir de algumas expe-' .
riências vitoriosas, que nós conhecemos lá numa ci- .0 S~. PRESIDENTE (~eputado ~Ido Reb~lo) -
dade de São Paulo, próxima a São Paulo, onde a Pre- ... ~ sltuaçao do futebol de varzea nos dias de hOJe no
feitura, em atividade com as ligas municipais, conse- Pais.
guiu não só preservar os campos de várzeas existen- O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - E também
tes como ampliar o número com a participação, inclu- um outro painel, se fosse interessante, eu consultaria
sive, de empresas privadas, que cederam terrenos de até o nosso Relator e a V. Exa

, seria sobre o futebol. ..
sua propriedade para a demarcação e a preparação sobre o esporte amador. Nós estamos fazendo os pai-
para o uso de futebol de várzea. E há também expe- néis sobre praticamente o esporte profissional e tal-
riências lamentáveis de cidades onde o chamado fu- vez nós devêssemos pensar num painel sobre o es-
tebol de várzea ou o espaço da várzea simplesmente porte amador. Aí teríamos que espremer as datas aí,
desapareceu. Como V. Exa , naturalmente, fará na sua né?
proposta de legislação medidas para proteger o fute
bol de várzea, seria importante ouvir essas experiên
cias, tanto as que são vitoriosas, quanto aquelas que
enfrentam dificuldades. Talvez até aqui na nossa cida
de de Brasília, onde provavelmente no Plano Piloto
não exista mais nenhum espaço destinado à prática
de futebol originário da várzea. Gostaria de informar
ainda aos Srs. Deputados...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Presiden-
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o SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Na
quarta-feira, está definido e não alterou nada, seria o
depoimento...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Do Jota Ávila.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - ... do
Jota Ávila. Na quinta-feira...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
O representante do Banco Delta.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- ... do
Banco Delta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Ainda a ser submetido à apreciação..

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Certo,
mas baseado no conhecimento que a gente tem,
acho que isso aí está líquido e certo.

O SR.PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)
Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Seria
na quinta-feira. Na sexta-feira, teríamos alguma coisa,
Sr. Presidente? Dia 27?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Não.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Não?
Bom, então, se não tem dia 27, eu gostaria de saber o
seguinte: ficou definido que a partir do começo do dia
1°, se não me falha a memória, as Subcomissões de
Federações, elas estariam, após a reunião de ontem,
fariam umareunião com os coordenadores - isso, cla
ro, não ocorreu em razão dos fatos - pra marcar as
datas. Então, eu tenho interesse em saber isso, Sr.
Presidente, porque, como eu sou lá do Sul, eu gosta
ria inclusive de o dia que esta Comissão fosse visitar,
eu não sei se vai ser Florianópolis, se vai ser Curitiba,
aonde for, eu gostaria de estar presente pra colabo
rar, cooperar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Perfeitamente. Será uma honra pra todos nós ter a
presença de V. Exa

.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Então,
aqui ficou definido... já não tem a data, né, Sr. Relator,
a data que os subcoordenadores de comissões... Ain
da não tem. Agora, a data' do relatório, ficou claro.
Será entregue no dia para análise da nossa Comis
são. Isso ficou claro ontem. O senhor poderia me con
firmar·a data, Sr. Relator?

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Dia 24
de maio.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Dia 24
de maio seria apresentado na Comissão?

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Exata
mente.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Eu gos
taria de fazer uma consulta a V. Exa no sentido... É cla
ro que, no dia 24 de maio, V. Exa vai estar com o rela
tório datilografado e xerocado para entregar pra nós.
A fim de colaborarmos com V. Exa, não poderia ser
antecipado um rascunho desse relatório pra nós, no
mínimo, dia 22, Sr. Relator?

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Deputa
do Basílio Villani, eu recebi aí sugestões de vários
Deputados da Comissão, que me solicitaram que pu
desse entregar o relatório dois dias antes, e, infeliz
mente, é um compromisso que eu não poderia assu
mir. Mas eu estive pensando numa alternativa a isso,
que seria, na medida em que nós fôssemos encerran
do relatórios parciais, nós pudéssemos alguns deles
serem já disponibilizados pros Deputados irem to
mando conhecimento, antes do prazo do dia 24.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Isso se
ria de extrema importância, porque o relatório vai ter
um corpo e ele será subdividido em...

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - O que
nós conseguirmos terminar antes, nós vamos dispo
nibilizar antes para os Deputados.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Certo.
Então, nós teremos dia 24 de maio, com certeza, o re
latório. Entre 24 de maio e a última data, que é quin
ta-feira, dia 26, então, deverá ocorrer somente as
Subcomissões indo para as federações. Seria essa a
pauta?

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES --: Não,
Deputado Basílio Villani, a idéia das federações... O
senhor está dizendo agora, deste mês?

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Não,
seria ...

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Não, a
nossa idéia é que os Sub-Relatores entreguem até o
dia 18 os seus sub-relatórios. Então, eles teriam que
viajar antes disso.

O SR. DEPUTADO BASiLIO VILLANI - O.k.
Não tem a data certa ainda? V. Exa não sentou com
eles ainda pra dizer. quais são as datas que eles irão
nas federações, não é?

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Não, nós
vamos procurar acertar.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Isso
certamente será, no mínimo, no começo do mês.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - A partir
de 3de maio.



O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Deputado Eurico Miranda.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr.
Presidente, diferentemente da CPI que funciona no
Senado, esta CPI sempre pautou o seu comporta
mento - e principalmente a Presidência e a Relatoria
- por tomar as decisões e torná-Ias públicas depois
do conhecimento dos membros desta Comissão. Eu,
sinceramente, estranhei que ontem... Vindo do Sena
do eu não estranhava nada, porque, antes de se to
mar as decisões, a imprensa já tomava conhecimento
do que ia acontecer; isso tem sido o comportamento
daquela CPI, mas desta, não. E ontem, estranhamen
te, eu vi no Jornal Nacional que o Presidente da CBF
seria intimado judicialmente etc., quer dizer, eu estra
nhei a divulgação antes do conhecimento nosso. Nós
tivemos aquela reunião fechada ontem, e ficou dé se
tomar uma decisão. A Presidência disse que ia tomar
uma decisão, como está afirmando agora. Eu acho
que essa informação deve ter vazado não da Presi
dência nem da Relatoria, tenho certeza disso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Deputado Eurico Miranda, eu vou esclarecer de pron
to. Não há informação vazada, isso é um procedimen
t? protocolar, ou seja, não tem outra coisa a ser feita.
E o mesmo procedimento... Isso foi uma informação
que eu dei a uma jornalista - já no fim da reunião aqui
- que me perguntou o seguinte: "Se o documento não
for entregue, o que a Comissão vai fazer?'

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Ah se
não for entregue. '

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Exatamente. .

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas
só que a notícia sai assim...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
É o que eu disse em relação...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - ... "A
CPI já está intimando".
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O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Dia 3 O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Estaria
de maio, né? Está ótimo. Muit? obrigado. mandando, até amanhã, parte dos documentos que

O SR. DEPUTADO JOSE ROCHA - Presidente. ele conseguiu já coletar e viria posteriormente o res-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) _ tante que ele está a coletar.

Com a palavra o Deputado José Rocha. O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) -
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Presiden- Nós consideraremos um gesto de boa vontade e na-

te, ontem V. Exa levantou aqui a questão que não ti- turalmente podemos até aguardar até amanhã para
nham chegado ainda as informações da CBF, aquela ver a documentação ou a parte dela que nos chegará.
que o Presidente havia comprometido aqui, quando Muito obrigado.
do seu depoimento. E ontem, a Globo News, à noite, O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr.
deu a notícia que a Comissão iria fazer isso de manei- Presidente.
ra... através de uma intimação, e que a Interpol pare
ce que iria ao Delta Bank buscar os contratos um ne
gócio desse. Eu acho que é uma notícia qu~ nada...
eu acho que não contribui em nada para os trabalhos
desta Comissão. Hoje, pela manhã, o Presidente da
CBF. .. E ontem eu levantei a questão para que V. Exa

fizesse um oficio à CBF dando um prazo - 24 horas, 6
horas,2 horas, o que for - pra que a CBF pudesse
cumprir com o compromisso assumido aqui durante o
depoimento. Hoje, pela manhã, o Presidente da CBF
me ligou pedindo que eu transmitisse a V. Exa que ele
esteve afastado do Rio de Janeiro durante esses dias
e que estaria mandando, estaria enviando parte de
documentos que ele já coletou, mas que está coletan
do o restante das informações para mandar a esta
Comissão. Era a informação que eu queria transmitir
a V. Exa que o Presidente da CBF pediu que transmi
tisse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Muito obrigado, Deputado José Rocha. Informo, inclu
sive, a V. Exa que tão logo a Comissão encerrou a reu
nião de audiência pública com o Dr. Ricardo Teixeira,
no outro dia, eu telefonei pra um Diretor da CBF que
permanece em Brasília, Dr. Wandenberg, e o alertei
para a decorrência de um prazo, a partir da terça-feira.
Isso foi já no outro dia. E ele disse que estava consci
ente do prazo e que iria fazer todo o esforço pra que a
documentação fosse entregue. É evidente que, como
foi na terça-feira, a quarta-feira e a quinta quase vés
peras de feriado, nós levamos isso em consideração,
mas depois veio a segunda-feira, a terça e a quarta, e
aí o prazo de 48 horas já tornou-se por demais elásti
co. Nós voltamos a lembrar o prazo e, diante da falta
de um pronunciamento definitivo, o que eu vou fazer
agora é consultar a nossa Assessora Jurídica a Dr
Kátia, o Dr. Luiz Henrique também está aqui, pra sa
ber como proceder, se nós damos um prazo e que
prazo é o que pode ser dado pela Comissão para que
os documentos sejam entregues. Mas, de qualquer
maneira, se o Presidente da CBF ligou para V. Exa e
diz que até amanhã. ..?



O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim,
Deputado, mas o que eu queria colocar e vou reafir
mar, porque eu tenho certeza... Quer dizer, está ai o
Presidente dizendo da forma como ele colocou. Só
que a noticia sai de outra forma, sai que ele já estaria
sendo intimado hoje e ele seria intimado caso não
apresentasse o documento, que é o procedimento.
Quer dizer, a noticia foi veiculada da seguinte forma:
"Está sendo intimado o Presidente da CSP'. E junta
mente com aquela enxurrada que costuma sair lá da
quela CPI do Senado, que eles fazem aquilo ali por
atacado, quer dizer, aquele negócio vem ali... saem
aos borbotões. Eu só queria registrar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Talvez V. Ex" tenha sido vitima de uma expressão que
agora virou moda, não só no jornalismo, mas na co
municação corrente, que é uso do gerúndio. O gerún
dio é um tempo do verbo que torna tudo impreciso: eu
estou indo, eu estou fazendo, eu estou intimando, ou
seja, nem há no gerúndio a definição do tempo, nem
do prazo, nem do momento da ação. "Eu estou envi
ando alguma coisa, eu estou fazendo, eu estou cami
nhando". Eu acho que é essa imprecisão do verbo
que torna muitas vezes a comunicação imprecisa.
Mas eu asseguro a V. Exa que a informação que dei, e
não dei só em relação a esse caso... Qual é o procedi
mento que se adota no caso também do Dr. Hélio Via
na, a quem informei pessoalmente? Eu digo, nesse
caso, o único procedimento posslvel da Comissão é
promover o indiciamento. Quando é que vai fazê-lo?
Eu digo: ou pode fazê-lo de pronto ou pode fazê-lo
pelo relatório final. Ponto final. É isso que a Comissão
pode fazer.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Obri
gado.

O SR. DEPUTADO CORAUCI SOBRINHO 
Então seria interessante, Sr. Presidente, no seu projeto
de lei que está tramitando, que impede ou desestimula
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - o uso de estrangeirismos, que V. Exa acrescentasse
Não, eu não disse. Em relação ao Sr. Hélio Viana... também essa questão do uso do gerúndio, que está re-

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Eu almente virando uma moda na questão nacional.
dou meu testemunho de que foi assim, foi assim como O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) -
o Deputado Eurico acaba de afirmar, Sr. Presidente. A Mas desfalcaria a língua portuguesa do uso do verbo
notícia que saiu foi essa. É pra ver o cuidado que nós no tempo, que, pelo menos para os poetas, é um re-
temos que ter aqui quando envolvermos terceiras curso muito importante. Se não é importante pra co-
pessoas... municação, mas pra literatura é muito importante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) _ O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Eu es-
O Deputado Eurico Miranda está com a palavra. tou vendo que está sendo muito útil pra alguns poetas

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO _ Eu e pra alguns polfticos. . I

apenas estou confirmando o que V. Exa acaba de di- . O SR. DEPUT~DO BASILIO VILLANI- Sr. Pre-
zer. sldente, eu me senti um aluno da Escolinha do Pro-

fessor R~imundo agora. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 

O que muito me honra a comparação com o célebre
artista cearense. Muito obrigado 'pelo elogio.

O SR. DEPUTADO LUIS BARBOSA - Sr. Presi
dente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Com apalavra o Deputado Luiz Moreira... Luis Barbo
sa. Luiz Moreira é o representante da Bahia.

O SR. DEPUTADO LUIS BARBOSA-Sr. Presi
dente, eu gostaria de saber de V. Ex" Eu estive olhan
do os documentos ontem da Fundação Roraimense,
assim, só por cima. E vi que realmente nem a contabi
lidade da federação não tem. Elas são obrigadas a fa
zer essa contabilidade, as federações, do dinheiro
que recebem da CBF?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Evidente, Deputado. No momento em que, a partir de
97, deixaram de ser... passaram a ser entidades que
recolhem o Imposto de Renda, perderam a isenção
tributária nesse fim, elas têm que declarar o Imposto
de Renda.

O SR. DEPUTADO LUIS BARBOSA - A partir
de 97. E aquelas federações que não fizeram isso?
Qual seria o caminho? V. Exa, como é advogado e co
nhecedor dessa matéria...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)
Eu gostaria de ser advogado. Eu sou uma promessa
de jornalismo que não se realizou. (Risos.)

O SR. DEPUTADO LUIS BARBOSA - Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Não sou advogado, não.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Presi
dente, eu acho que há um erro. Não é a partir de 97.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Que tem que declarar Imposto de Renda?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA- É.



mo.
o SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Sr. Presi

dente, eu queria dar mais um esclarecimento sobre
esse assunto.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) -
É de antes? Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não, O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - É pra tor-
depois. nar público - aliás, até por causa da dúvida do Depu-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - tado Luciano Bivar - que ontem foi feito um acordo,
Depois. pela noite, em que se discutiu a possibilidade de votar

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA _ É, hoje a convocação de um dos representantes do DeI
ta Bank. Havia sido acertado que seria convocado o

porque o ano fiscal, qualquer lei ou portaria que é feita Sr. Newton Bleffe, o que foi objeto do requerimento de
antes de um ano fiscal se aplica no ano seguinte.

ontem, que foi rejeitado, mas, no entanto, em contato
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - com o Delta Bank, tomamos conhecimento de que o

No próximo, a partir de 98. . Sr. Newton Bleffe é residente norte-americano e, por
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - É. isso, a sua vinda teria que ser feita através de uma ro-

Então, com certeza não é 97. Isso eu tenho certeza. gatória, que seria talvez demorado e não atendesse
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - nossos objetivos. Por essa razão, o próprio Delta

Mas, de qualquer forma, há casos de federações - Bank disse que seu representante, que responde por
não sei se é o caso da federação de Roraima - que ele em todas... sobre todas as dúvidas, é o Sr. George
não declararam Imposto de Renda nos últimos dois Philip, que será objeto de requerimento, que será ob-
anos. Srs. Deputados, então, vamos passar à votação jeto de votação hoje.
dos requerimentos. Requerimento para inclusão... O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)

O SR. DEPUTADO LUCIANO BIVAR - Presi- - Então, passamos à votação do requerimento de
dente, uma questão de ordem. inclusão de matéria extrapauta, de autoria do Sr.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - Deputado...
Deputado Luciano Bivar. O SR. DEPUTADO JOSÉ JANENE - Pela or-

O SR. DEPUTADO LUCIANO BIVAR - Eu acho dem, Sr. Presidente.
que devemos votar o requerimento, mas apenas pra O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)-
atender o § 4° do art. 102 do Regimento Interno, es- O Deputado Silas pediu a palavra? Não, o Deputado
ses requerimentos só poderão ser votados, reapre- Janene. Com a palavra V. Exa.
sentados, com a maioria simples do Plenário. Essa a O SR. DEPUTADO JOSÉ JANENE - Na pauta,
questão de ordem que eu queria colocar. então, temos esse requerimento somente para ser

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - votado hoje?
Não, Deputado. O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)-

O SR. DEPUTADO LUCIANO BIVAR - Ah, não A não ser que outros Deputados queiram apresentar
é reapresentação, não? São novos requerimentos. outros requerimentos.
Ah, desculpa, Presidente. O SR. DEPUTADO JOSÉ JANENE - O senhor

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - falou "os requerimentos".
É a reapresentação do requerimento e precisa ter o O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) _
número regimental pra inclusão como matéria extra- São dois: um, de inclusão de matéria extrapauta, e
pauta. No caso, até o requerimento já consta como outro, que é o próprio requerimento para votação.
autor um outro Deputado, não mais o Deputado Edu- O SR. DEPUTADO JOSÉ JANENE _ Perfeito.
ardo Campos. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO LUCIANO BIVAR - Presi- O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Depu-
dente, porque a reapresentação... tado, o senhor quer questionar concordância e língua

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - portuguesa com o Presidente? Não dá.
Não é mais a reapresentação; na verdade, é um novo O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) _
requerimento. Pode questionar à vontade, por favor. Srs. Deputados,

O SR. DEPUTADO LUCIANO.BIVAR - Está óti- então passamos à leitura do requerimento de inclu
são de matéria extrapauta, de autoria do Deputado
José Genoíno e outros. "Requeiro a V. Exa, ouvido o
Plenário, nos termos do § 5° do art. 52 do Regimento
Interno, inclusão de requerimento de minha autoria
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na Ordem do Dia da presente reunião para aprecia
ção imediata. Sala das Comissões. Deputado José
Genoíno e outros". Em discussão o requerimento.
(Pausa.) Não havendo quem queria discuti-lo, em vo
tação. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se acham.

O SR. DEPUTADO RUBENS FURLAN - Sr.
Presidente, eu só...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Deputado...

O SR. DEPUTADO RUBENS FURLAN - Não,
depois do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Perfeitamente. Os Deputados que a aprovam perma
neçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.

O SR. DEPUTADO RUBENS FURLAN - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)
Deputado Rubens Furlan, com a palavra V. Exa.

O SR. DEPUTADO RUBENS FURLAN 
Ontem, eu fiz uma colocação de que eu não sou pau
tado pela imprensa e que eu gosto de ver um trabalho
sério. E nós tínhamos acabado de ouvir o Relator fa
lando da agenda apertada até para entregar o relató
rio. Em seguida, na pauta, a convocação de cinco
pessoas, inclusive uma com residência nos Estados
Unidos, que criaria todo esse constrangimento. Há,
então, votação, e eu votei contra. E, a partir daí, um
Deputado dizia o seguinte, um dos Deputados dizia o
seguinte: "Quem votou contra é, no mínimo, coniven
te". Eu quero dizer que eu sou conivente ao bom tra
balho, à coerência. Sou conivente a isso que acaba
de acontecer, Sr. Presidente. É o bom senso trazer um
representante do banco para dirimir as dúvidas que
nós temos em relação àquela troca de cartas e ofícios
que causou uma dúvida muito grande para este Ple
nário. Este é um bom trabalho, este é o trabalho que
deve se fazer. Eu sou conivente ao bom trabalho. Por
tanto, aquele que - Dr. Rosinha - nos acusou de ser
conivente a não sei o quê, eu quero responder a ele
que eu sou conivente a um bom trabalho. Eu não sou
pautado pela imprensa, não sou pautado pela im
prensa. E, desde já, quero dizer: votei contra o reque
rimento, aquele requerimento que foi rejeitado aqui
ontem, por bom senso. Estou votando a favor em tra
zer um representante do banco aqui. Era esse o es- .
clarecimento da minha parte, para não pairar dúvida
em relação à minha atuação nesta Comissão. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)
,V. Ex" pode ter certeza, Deputado Rubens Furlan,

que da parte da Presidência e deste Plenário não
houve, não há nem haverá dúvida sobre o comporta
mento e a atitude independente e de espírito público
de V. Exa.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)
Deputado Eurico Miranda, com a palavra V. Exa.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu
gostaria de saber: está marcado o dia?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)
Está marcado.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Já foi.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)
Já está marcado o dia, depois de aprovar o requeri
mento, não é Deputado?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim,
mas já está marcado. Foi...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)
Requerimento de autoria do Deputado José Janene,
com o objetivo de esclarecer os contratos entre a CBF
e Delta Bank a esta Comissão. "Em conformidade
com o que dispõe o art. 36, inciso 11, do Regimento
Interno, requeiro a V. Ex" ouvir do Plenário a convoca
ção do Sr. George Philip de Brito, representante oficial
do Delta National Bank and Trust Company of New
York no Brasil, para prestar depoimento na condição
de testemunha". Em discussão o requerimento. Não
havendo quem...

O SR. DEPUTADO LUCIANO BIVAR - Presi
dente, apenas eu também queria...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)
Deputado Luciano Bivar, com a palavra V. Ex".

O SR. DEPUTADO LUCIANO BIVAR - Obriga
do. Eu queria fazer a mesma ressalva do Deputado
Furlan e dizer o seguinte: a minha independência
aqui, não precisa eu dizer. Mas ontem eu votei contra
o requerimento, porque ninguém sofre mais na pele...
Eu falo isso e extrapolo a minha ação parlamentar
porque eu sou dirigente de clube. Eu acho que justiça
tardia não é justiça. E acho que a CPI está bom, mas
tem de ser célere. Essa é a razão de eu não ter apro
vado requerimento, para que a gente dê logo uma
conclusão, Sr. Relator, está certo? Que a gente faça
logo esse relatório, porque estou sofrendo na pele,
como outras grandes agremiações do futebol brasilei
ro, em função de uma indecisão de onde vão parar re
almente as conclusões aqui do relatório. Se não po
dem vir mais investimentos estrangeiros, se alguma
empresa que for patrocinar um clube vão ser abertas
as suas contas. Então, essa é a minha preocupação
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primeira aqui. Então, como acredito que a sensibilida
de já permeou toda a Comissão, eu vou votar efetiva
mente a favor do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Muito obrigado, Deputado Luciano Bivar, embora a
Presidência e a Comissão não possam arcar com ne
nhum tipo de insinuação no sentido de que a nossa
atividade prejudicou investimento de quem quer que
seja, a não ser também que se atribuam os êxitos dos
investimento à Comissão, porque aí também nós que
ríamos que nos fosse creditado o contrato da CBF
com a Ambev, de 170 milhões de dólares. Como nós
achamos que isso é mérito da CBF e da Seleção Bra
sileira, e não da Comissão, da mesma forma também
não vamos achar que o débito seja também por conta
da Comissão.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Se
esta CPI tivesse vindo há mais tempo, talvez aquele

. contrato com a ISL não tivesse sido realizado.

O SR. DEPUTADO LUCIANO BIVAR - Presi
dente, eu não quero atribuir aqui. ..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Eu sei.

O SR. DEPUTADO LUCIANO BIVAR - ...exclu
sivamente à Comissão Diretora da CPI, o próprio Ple
nário, porque há requerimentos absolutamente im
pertinentes, que só fazem retardar o trabalho dos se
nhores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Vamos, então, à votação. Encerrada a discussão, pas
samos à votação. Os Deputados que concordam com
o teor do requerimento permaneçam como se acham.
(Pausa.) Aprovado o requerimento. Portanto, aprova
do o requerimento, a data para a presença do Sr. Ge
orge Philip de Brito nesta Comissão fica para o dia 26,
às 9h30min, nesta Comissão. Há mais algum requeri
mento?

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Primeiro, é
que eu não quis entrar no processo de votação com
uma questão de ordem, uma vez que eu fui citado
pelo Deputado Furlan. Eu deixei agora, para o final.
Acho que as disputas de ponto de vista, disputa ideo
lógica que está se dando dentro desta Comissão é
uma disputa que se avançou e radicalizou mais nos
últimos dias, principalmente quando entramos no de
bate da prorrogação ou não desta CPI. E, de lá para
cá, um grupo de Parlamentares que não tinha partici-

pação quase que nenhuma ou uma participação bas
tante ausente, ou seja, não havia presença desses
Parlamentares nesta Comissão, acabou não acom
panhando toda a dinâmica dela, inclusive sobre o pra
zo de conclusões de trabalho. Eu, como Sub-Relator,
digo que esse prazo é um prazo muito pequeno, é um
prazo insuficiente para elaborar qualquer relatório
conseqüente. Se há a leitura ou não de alguém que
acha, de qualquer Parlamentar que acha que aquilo
que a gente fala serve como carapuça, não posso fa
zer absolutamente nada para que ele não vista, por
que aí é cada um pegando a carapuça que está na
frente e colocando. Agora, eu quero dizer que a serie·
dade de muitos daqui que estão, ou quase todos, in
dependentemente da diferença que temos, a serieda
de não dá para questionar de um ou de outro, e a boa
vontade de um lado ou de outro. Como agora, por
exemplo, eu fui perguntado aqui, em voz baixa, pelo
Deputado Léo Alcântara, se fui eu que cunhei o Gru
po da Bola, sei lá o que está divulgando na imprensa
hoje. Eu quero dizer que não fui e não acredito que te
nha sido qualquer um dos Parlamentares, até porque
os jornalistas têm criatividade suficiente para fazer
isso e muito mais. Porque está hoje publicado na fo
lha de S.Paulo, está hoje publicado acho que no Cor
reio Braziliense. Quer dizer, eu não entendo que te
nha sido cunhado por qualquer um de nós. A segunda
questão de ordem que eu levanto é que ontem retira
mos da Ordem do Dia, da pauta que estava, vários re
querimentos. Eu entendia que esses requerimentos
estariam pautados hoje. Como um que eu fiz ontem,
que diz em relação aos gastos que teve a CBF com a
SBTR, que é a empresa conhecida como Stella Bar
ros. Se nós estamos investigando a CBF, a Stella Bar
ros tem sido e tem servido, de acordo com a minha
compreensão, como um dos mecanismos de dinheiro
da Stella Barros... da CBF. No ano de 2000, só para
ter um exemplo, a CBF gastou com a Stella Barros
mais de nove milhões em reais em passagens. Se nós
compararmos com esta Câmara dos Deputados, que
tem 513 Deputados, a Câmara gastou 22 milhões de
reais em passagens.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Pode repetir, Dr. Rosinha?

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - A Câmara
gastou o ano passado, com 513 Deputados, 22 mi
lhões de reais. E nós viajamos todas as semanas
mais do que uma vez, todos nós. Enquanto a CBF
gastou com a Stella Barros nove milhões de reais. E a
Seleção Brasileira, quando viaja, não é tudo pago
pela CBF, como nós sabemos. Porque, às vezes, ao
assinar um contrato, a outra seleção ou o outro país é
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que paga as despesas. Então, o que que acontece?
Há uma suspeita minha, pelo menos, que aStella
Barros está servindo como um dos caminhos de des
vio de dinheiro da CBF. Se nós não quebrarmos o sigi
lo da Stella Barros, pra saber o trajeto desse dinhei
ro... Ele sai da CBF, entra na Stella Barros e vai pra
onde? Eu quero crer que ele volta a algumas pessoas
da CBF. Há esses indícios, há essa suspeita. Sem a
quebra do sigilo da Stella Barros... Eu não vou investi
gar a Stella Barros, não vou pedir contabilidade dela.
Mas eu vou pedir o que que está acontecendo com
isso. A CBF gasta cerca de 50% do que gasta esta
Câmara Federal - é um absurdo - em passagens.
Inclusive há passagens compradas na Stella Barros
pra quatro pessoas da família Teixeira, em nome da
família Teixeira, em viagens que não são a serviço da
CBF. Inclusive naquele fato que eu não quis falar, não
quis citar, porque envolve uma questão familiar, da
quele acidente com o BMW, nos Estados Unidos, um
representante da Stella Barros, a informação que eu
tenho, estava junto. Então, há essa questão que tem
que ser esclarecida. Serve ou não serve a Stella Bar
ros como um dos caminhos de desvio de dinheiro da
CBF? É só quebrando esse sigilo, porque eu achei
que ele estaria na pauta hoje. Por isso que eu não fiz
questão nem de apresentar requerimento extrapauta.
Porque, quando eu retirei, retirei da pauta de ontem,
sabendo que tinha reunião hoje. Era essa a minha
questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO SILAS CÂMARA - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO RUBENS FURLAN - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Deputado Silas Câmara. Deputado Rubens Furlan
em seguida. .

O SR. DEPUTADO SILAS CÂMARA - Sr. Pre
sidente, ontem, na reunião secreta que esta Comis
são desenvolveu, reservada, ficou mais ou menos
acertado que o Sr. Ricardo Teixeira teria um prazo, se
ria convocado a fornecer as respostas das perguntas
que não efetuou naquela audiência pública.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO SILAS CÂMARA - Sim,
mas eu, como não estava aqui, quero o parecer, com
licença, né?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Perfeitamente. Tem a palavra V Ex".

O SR. DEPUTADO SILAS CÂMARA- Então,
eu gostaria de, como não estava aqui no começo, e já
vários Deputados disseram que o senhor se posicio-

nou hoje sobre isso, se V. Exa não se incomodasse,
gostaria de ouvir novamente qual é a posição real
mente que ficou e se esse fato que o Deputado Dr.
Rosinha acabou de colocar, que foi uma das pergun
tas, que, conforme o Deputado Jurandil Juarez disse,
não foi respondida aqui por ele, foi perguntado se vai
ser arrolado nessas respostas, já que vai ter. .. o se
nhor vai me dar uma posição sobre isso. Ou senão eu
queria, Sr. Presidente, que VExa colocasse pra avali
ação esse requerimento que o Deputado Dr. Rosinha
faz, porque eu acho que é um fato relevante. Ninguém
aqui pode dizer que não é um fato relevante como
esse, não é verdade? E, embora muitos de nós aqui
não queiramos mais quebrar sigilo de ninguém, etc.,
etc., mas um fato como esse acho que merece escla
recimento. Com certeza, pelo que o Sr. Ricardo Teixe
ira não lembrou naquele dia em que respondeu às
perguntas pra esta Comissão, e eram fatos mais dire
tos ao que diz respeito à sua administração, com cer
teza não irá responder uma pergunta como essa, que
fala sobre despesa de 9 milhões de reais, em um ano
inteirinho, de passagens aéreas. Então, eu queria sa
ber dessa Presidência se existe possibilidade; se
existir, eu queria também fazer minha a solicitação do
Deputado Dr. Rosinha, que fosse votado o requeri
mento da quebra de sigilo, para a gente poder fazer
um encontro entre o que foi pago e como foi recebido
e a que título foi recebido, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO CORAUCI SOBRINHO 
Pela ordem, Sr. Presidente, com a anuência do Depu
tado Rubens Furlan.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Deputado Corauci Sobrinho.

O SR. DEPUTADO CORAUCI SOBRINHO - Eu
me lembro que no depoimento do Presidente Ricardo
Teixeira esse assunto foi tratado. E eu penso que V
Ex" poderia, já que ele se dispõe a enviar, parte ama
nhã e parte dentro de mais 48 horas, informações, V
Ex" poderia solicitar ao Presidente da CBF essas in
formações também, pra que nós pudéssemos tê-Ias
aqui já na terça-feira. Fica como sugestão a V. Ex" Eu
penso que com isso poderia estar sendo parcialmen
te atendido o Deputado Dr. Rosinha e também a preo
cupação do Deputado Silas Câmara, que é de todo.
procedente, evidentemente.

O SR. DEPUTADO RUBENS FURLAN - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Deputado Rubens Furlan. Em seguida, Deputado
José Janene.

O SR. DEPUTADO RUBENS FURLAN - Sr.
Presidente, eu quero esclarecer uma coisa aqui: no
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início desta Comissão eu era suplente do Ayrton Xe- que ele entrasse em discussão. E estou, de acordo
rêz. Daí a razão da minha ausência logo no início dos com ó Deputado Janene... Eu acho que a CPI poderia
trabalhos da Comissão. Mas isso não quer dizer que fazer uma consulta à Stella Barros, pedindo o esclare-
eu não acompanhei os trabalhos da Comissão. Acom- cimento e até que ela comprovasse com documentos,
panhei os trabalhos não só de plenário, aqui, mas com notas fiscais, que ela deve ter, comprovasse
acompanhei pela imprensa também. Por outro lado, aqueles pagamentos de nove milhões à CBF, antes
quero dizer o seguinte: eu não visto nenhuma carapu- de quebrar o sigilo bancário, que eu estou de pleno
ça. A ofensa foi direta ontem. Não foi carapuça para acordo. Acho que sigilo bancário deve ser quebrado
alguém vestir, não. A minha diferença aqui com a da... quando há indícios fortes de corrupção ou de qual-
a minha posição aqui em relação ao Deputado Dr. Ro- quer coisa errada. Então, sou plenamente favorável à
sinha tem uma diferença fundamental: eu quero es- opinião Deputado Janene.
c1arecer e ele quer aparecer. Quem quer aparecer, O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) -
não ajuda. Quem quer escl~recer, ajuda mais do que Perfeitamente, Deputado Olímpio Pires. Deputado
aquele que quer aparecer. E essa a minha posição. Basílio Villani, com a palavra V. Ex".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Sr. Pre-
Deputado José Janene, com a palavra V. Ex". sidente, após a reunião de ontem e as colocações

O SR. DEPUTADO JOSÉ JANENE - Sr. Presi- efetuadas hoje aqui, eu vi que no futebol, agora, de-
dente, com relação às colocações do Deputado Dr. pois da CPI, foi criada os dirigentes de esquerda e os
Rosinha sobre esse requerimento, acho que nós te- dirigentes de direita.
mos que... É um direito do Deputado apresentar qual- O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) -
quer requerimento. Mas a quebra do sigilo (o Sr. Pre- E os de centro, V. Ex" nunca esqueça deles.
sidente faz soar a campainha) bancário não pode ser O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Eu
banalizada, até porque a lei, a Constituição, ela diz acho que de centro, aqui, nós podemos colocar o Eu-
que a quebra de sigilo, ela tem que ser feita no curso rico Miranda, que é muito bem centrado e tem uma in-
realmente de uma investigação onde você não en- teligência muito grande para dirigir o Vasco. Mas eu
contre os elementos e você precisa daquilo. Então, se fico impressionado com as colocações e as facilida-
nós temos todos os dados da CBF, se ela gastou de des de comparação. O Deputado José Janene fez
mais ou de menos, isso já foi colocado aqui. Nós pre- uma colocação interessante, quer dizer, comparar a
cisamos entender, sem fazer nenhuma defesa aqui, Câmara com a CBF não tem absolutamente nada.
que uma agência de turismo, quando ela se encarre- Mas isso, daqui a pouco, falando e citando pra im-
ga da viagem da Seleção, ela se encarrega de toda a prensa, meu Deus do céu, é o fim do mundo. Quer di-
comitiva, de bagagem, de hotel, de transporte, de zer, é a questão do aparecer, sim. O Janene colocou
traslado, enfim, de tudo. Como nós temos os dados da bem: quando se contrata. .. Eu nun'ca vi, eu nunca vi a
CBF aqui, antes de apreciar qualquer requerimento Câmara contratar um Boeing para levar cinqüenta,
nessa ordem seria de bom alvitre, como tem sido da sessenta Parlamentares para ficar num hotel trinta
parte de V. Ex" e do nosso nobre Relator, verificar es- dias no exterior.
ses dados que aqui estão, se eles suscitam dúvidas, O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) _
antes de quebrar o sigilo de uma empresa. Porque se- Mas será que essas despesas do Boeing estão incluí-
não nós vamos correr o risco de daqui a pouco des- das ou não serão novas despesas essas aí? A Stella
moralizar a quebra do sigilo, porque numa circunstân- Barros também aluga Boeing?
cia dessas é evidente que qualquer empresa que seja O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Olha
citad~, .e~a vai r~corre~ à ~usti~a, por<1,ue você ~ão eu tenho sempre que presumir, e sou, me consider~
p~de IniCiar uma Invest~g~çao - I~SO esta na .CO~stltU- uma pessoa que a princípio eu não sou pessimista,
Iça0 - pela qu~bra d.e sl!!'lo. Voce tem 9ue pnm~lro ,f~- eu sou otimista. Eu acho que a tendência e o agir é
zer toda uma Investlgaça~ ~ ver se eXI~t~m os IndICI- para o lado do bem. Eu não vou analisar as coisas já
os, ~~ elementos nec~ssanos par~ soliCitar a.quebra imaginando que seja do lado contrário, quer dizer, a
do Sigilo. Era essa a minha colocaçao, Sr. Presidente. questão dos dados da CBF, nós temos todos os da-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - dos. Inclusive, foram feitos, ela abriu os seus relatóri-
Deputado Olimpio Pires. Em seguida, o Deputado Ba- os e a sua contabilidade para que pudesse fazer esse
sílio Villani. levantamento. Agora, me desculpe - infelizmente, o

O SR. DEPUTADO OLlMPIO PIRES - Sr. Presi- Dr. Rosinha não está aí -, mas eu, com o meu conhe-
dente, eu assinei o requerimento do Dr. Rosinha pra cimento, o meu passado, o meu perfil, eu teria lá, no



O SR. DEPUTADO JOSÉ JANENE - Sr. Presi
dente, vale salientar que, embora seja salutar a licita
ção, se em órgãos públicos elas já contêm em sua
grande maioria vícios de origem, a CBF não está su
jeita a isso. Mas, só pra citar um caso aqui: eu pedi a V.
Exa, no início dos trabalhos, que se colocasse em vo-
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Rio, eu já teria levantado esses dados e não traria dú- O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Esse
vidas aqui pra Comissão. Então, quero deixar claro é que é o grande problema da CBF.
que, com referência a esse requerimento, eu sou to- O SR. DEPUTADO JOSÉ JANENE - Concede

. talmente contrário. Nós temos outros meios para che- um aparte, Deputado?
gar, e o Relator sabe disso e tem conhecimento dis- O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu
so... Aliás, eu acho que deve ter até estudos sobre responderia o seguinte: é que em relação... ficou pro-
esse assunto pra dizer que nós não devemos votar vado aqui que em relação a. ..
esse requerimento.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Pergunta
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr. se o Vasco faz ou se o Palmeiras faz licitação. Não...

Presidente. O SR. DEPUTADO JOSÉ JANENE - Concede
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - o aparte, Deputado Eurico Miranda?

Muito obrigado, Deputado Basílio Villani. Com a pala-
vra o Deputado Eurico Miranda. O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)-

Eu sei, mas não são 20 milhões de reais...
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr. O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA- Deixa

Presidente, em relação ao requerimento, eu, antes, eu tentar, deixa eu tentar...
como fui citado pelo Deputado Basilio Villani, queria
dizer pra ele o seguinte: o meu clube introduziu o ne- O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)-
gro e o operário no futebol; permitiu que o Sr. Luiz Vinte milhões de reais, pelo amor de Deus, tudo com
Carlos Prestes fizesse o comício da legalidade; foi de tarifa cheia.
lá que Getúlio Vargas promulgou a Consolidação das O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu só
Leis do Trabalho. Então, não sei se o meu clube é de queria...
centro ou se é altamente democrático, e o seu presi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)-
dente é a mesma coisa. Agora, eu queria dizer em re- Nove em um ano, Deputado.
lação a esse requerimento que eu acho que a compa- O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Mas o Euri-
ração não vale pra gente, que conhece, onde foi... as co está dizendo que os jogadores viajam de classe
passagens da Câmara e as passagens da... dessa executiva, Presidente.
SBTR, da CBF. Da CBF, a maioria das passagens são O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu
para o exterior; em longa distância, essas viagens pra queria responder, eu queria responder o seguinte...
Ásia, pro Oriente Médio, que aSeleção tem feito. Isso
a gente tem que levar em consideração. E outra coisa O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)

- Tudo bem.
é que esses jogadores que vêm, todos eles, contratu-
almente - eu sei porque a gente sofre isso na carne O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA- ...não
também com alguns contratos -, que tem os jogado- é só em relação à SBTR, porque, se não aconteceu
res, os jogadores, quando eles vêm, eles vêm com em relação às passagens, isso não aconteceu em re-
classe executiva; têm jogadores que são obrigados, lação ao contrato que fosse ser feito. Realmente, não
contratualmente, têm o direito de viajar de classe exe- existe licitação, porque a diferença também - e is~o a
cutiva. As passagens de classe executiva são bem gente tem que levar em conta -, que a diferença entre
mais elevadas, quer dizer, isso não quer dizer... Eu um órgão como a CBF ou um clube, que é um órgão
não estou defendendo que esteja correto ou não, eu privado, é totalmente diferente de um órgão público
só estou apenas dizendo que a comparação não é que exige a licitação. Não é prática fazer a licitação.
muito realista entre as passagens aqui da Câmara e Esta é que é a grande verdade: não é a práticafazer li-
as passagens que normalmente a CBF utiliza. A CBF citação.
utiliza muito pouco as passagens acho que aqui no O SR. DEPUTADO JOSÉ JANENE - Concede
Brasil. Ela deve utilizar muito mais as passagens para um aparte, Deputado Eurico Miranda?
o exterior. O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Pois

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - não.
Deputado Eurico Miranda, eu só teria uma pergunta a
fazer ao Sr. Ricardo Teixeira em relação a isso, since
ramente: foi feita alguma vez alguma licitação, alguma
concorrência, alguma outra empresa que não a Stella
Barros, que teve o direito de participar desse movi
mento?



não.
o SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)

O que eu queria era pedir ao Dr. Rosinha que solici
tasse se há apoio regimental suficiente para inclusão
do requerimento de V. Exa como matéria extrapauta.

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Eu não fiz
esse ofício com antecedência e não fiz essa solicita
ção aos colegas desta Comissão porque eu entendia
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tação, porque eu tinha um vôo às 10h48min, justa- que, ao retirar da pauta de ontem, ele estaria automa-
mente porque o vôo era de uma tarifa promocional, e, ticamente incluído na pauta de hoje. Foi essa a minha
em função do nosso trabalho aqui, eu vou voar às questão de ordem. Como eu vejo que V. Exa entende
12h58min, pagando 40% mais caro, o que é um ab- que tem necessidade desse requerimento, vou tentar
surdo, é bem verdade. Mas a realidade é que... O De- colher essas assinaturas. Mas, pela polêmica que
putado Eurico Miranda colocou muito bem: contratu- está dando aqui, eu acredito que nem conseguirei,
almente, você não vai querer que um astro como o porque o tempo é limitado agora para mim. Nesse
Romário viaje de classe econômica ou até aqueles jo- caso, eu solicito a V. Exa que, apesar de todo e qual-
gadores que têm uma musculação avantajada, pra quer Parlamentar desta Comissão que acompanhou
sair seis, sete horas numa poltrona apertada, que ele a análise da contabilidade da CBF, que mostra indíci-
vai chegar lá e vai ter problema físico. os mais do que suficientes de que há necessidade da

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Vinte quebra do sigilo, sobram indícios - passagem do Rio
horas. de Janeiro para Campo Grande para o Sr. Teixeira,

O SR. DEPUTADO JOSÉ JANENE _ Vinte ho- vo~ até ?a; o nome dele aqui, o Sr. M~.CO Antônio Tei-
raso Então, na realidade, o que nós estamos buscan- x~l~a, Dlre or da ~~F, que ~o mesmo la, por sua vez,
do colocar é que nós temos os elementos pra verificar viaJou quatr? familiares de e no mes~o trecho. C~m-
se há irregularidades. Eu fiz a colocação pra que não po Grande flc~ perto do Pantan~l.. Ali ~F,.o que fOI fa-
seja banalizada a quebra de sigilo, porque não se ini- zer com a f;ml!la de M~rc? .Anton~o elxelra ~m Cam-
cia... Isso é contra a lei, basta qualquer petição pra pc Grande. Ha ess~s l~dICIOS. Ha outros mais, como
derrubar qualquer quebra de sigilo, pra se iniciar uma as perguntas que nos fizemos.
investigação através da quebra de sigilo. Eu tenho ab- O SR. PRESIDENT~ (De~utado AI~o Rebelo) -
soluta certeza de que se pegar as quebras de sigilo, Segundo o Deputado EUriCO Miranda, fOI pescar.
bancário, telefônico e fiscal de qualquer cidadão bra- O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Foi pes-
sileiro e botar um auditor em cima, certamente, ele vai car? Há outros mais...
buscar alguma coisa. O que não se pode é buscar, O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) _
numa investigação, tentar fazer com que haja qual- Não tem um rio bom lá pra pescar?
quer irregularidade. Como nós temos, evidentemente, O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Há outros
todos os documentos, vamos analisar e evidentemen- mais, como, por exemplo, quando nós perguntamos,
te, depois disso, se houver indícios disso que nós es- na Comissão... No dia em que o Sr. Ricardo Teixeira
tamos colocando, e é nosso dever buscar essas infor- esteve aqui, foram feitos vários questionamentos so-
mações, aí, sim, vamos apreciar um requerimento bre isso. Ele não respondeu nenhum; acabou não
dessa ordem.

dando nenhuma resposta em nenhum. Durante dili-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - gência na CBF feita por esta Comissão, mostrou que

Deputado, nós vamos aqui nos ater ao que diz o Regi- a CBF repassou à Stella Barros Turismo 6 milhões,
mento, está certo? Na minha opinião os indícios ex- 624 mil, 77 reais e 30 centavos, em 98, mais de 8 mi-
travasam, eles sobram; indícios nesse negócio so- Ihões, em 99, mais de 9 milhões, em 2000. Nesses
bramo Mas é minha opinião, o que não significa muita três anos, repassou à Stella Barros Turismo 23 mi-
coisa. Ihões, 829 mil, 602 reais e 38 centavos. Equando nós

OSR.DEPUTADOBASrUOVILLANI-Pelaor- comparamos com esta Casa, que tem 513 Deputa-
dem, Sr. Presidente. Para colaborar com V. Exa. dos, a gente vê o que é que se gastou no ano passa-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - do, como eu já disse.
Por favor, Deputado Basílio Villani. O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Permi-

O SR. DEPUTADO BASrUO VILLANI - Pois te um aparte, Deputado?
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - A CBF, in

clusive...

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Permi
te um aparte, Deputado?

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Só um mo
mentinho, já vai. A CBF pagou, inclusive, cerca de 400
mil em hospedagem para jornalistas na Copa de 98,
via SBTR. Pode até ser legal ter pago isso, não estou



16374 Sexw-lcira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Ahril de 200!

questionando, mas são recursos que a SBTR está re- aI. E eu elogiei o seu bom senso, o seu senso de res-
cebendo. E nós fizemos aqui um debate sobre o Delta ponsabilidade, como elogio agora também. Ainda
Bank agora há pouco, tanto é que aprovou um reque- agora o Deputado Olimpio Pires, que tem também
rimento desde ontem, que o debate vem desde on- sensibilidade para os problemas do País... Nós não
tem, que nós suspeitávamos que o dinheiro que vem podemos ficar quebrando sigilo bancário aqui de
para a CBF é lavagem de dinheiro obtido ilegalmente, quem quer que seja sem documentos que compro-
porque ele vem... Se o Delta é SÓ agenciador, não é vem qualquer falta de ética no trato comercial dos as-
quem dá a grana, comprova-se a lavagem, pode-se suntos. Não podemos fazer e eu não aceito; Sr. Presi-
comprovar. Se o Banco Real manda aquela carta di- dente, ainda mais que é um acordo que hoje, a maté-
zendo que o empréstimo de 2,5 milhões de dólares ria que ia ser votada hoje aqui seria esse requerimen-
para o EI Turf não precisa ser pago, está outra suspei- to que nós votamos. Muitos Srs. Deputados já foram
ta. Se nós estamos investigando a CBF, por que é que embora. Portanto, se quiserem votar, vamos votar em
não há suspeita de esse ser um dos caminhos com a outro dia e em outra hora. Mas eu quero dizer a V. Exa

quantidade de dinheiro que sai da CBF via Stella Bar- da gravidade de se votar quebra de sigilo bancário de
ros? Eu acho que está mais do que argumentado. E uma empresa desse porte. E não me venha V. Exa.
eu quero dizer que todas as vezes que fundamenta- com insinuações de que se a CBF continuar com-
mos bem qualquer requerimento - e este está funda- prando que a empresa não quebra, não, porque essa
mentado com documentação - é mantida a quebra do empresa, se não é a maior, é uma das maiores em-
sigilo no STF. Foi assim com todas as empresas, cujo presas de turismo do Brasil.
requerimento fui eu que assinei, do senhor... daquele O SA. DEPUTADO JOSÉ JANENE - Permite
agente de jogador, até esqueci o nome dele... um aparte, Deputado?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) -
Juan Figer. A palavra está com o Deputado Dr. Rosinha.

O SA. DEPUTADO DR. ROSINHA - Juan Figer. O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Eu
O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO - Permi- acho que nós temos de ter bom senso pra não ir atrás

te um aparte, Deputado? do foguetório de determinadas pessoas que vêm pra
O SA. DEPUTADO DA. ROSINHA _ Pois não. aqui pr~ se expor, indo atrás da !elevisão, atrás de jor

nal, atras de propaganda. Eu nao estou...
.O SR. ~EPUTADO .JOSÉ L~UREN~O ~ Sr. O SR. DEPUTADO DA. ROSINHA - Deputado

PreSidente, nao se podem Igualar cOisas desiguais. A José Lourenço
Câmara é uma coisa, a CBF é outra. Além disso, Sr. ... I

Presidente, a quebra do sigilo bancário, fiscal etelefô- O ~R. ~EP~TADO JO~E LOUR~NÇO - Tenho
nico de uma empresa do porte da Stella Barros, que I~z própria ha mUito tempo. Ja vou t~rmlnar. Eu q.~ero
eu imagino deve ser uma das maiores do Brasil e das dizer para ~s se~~ores: tenha~ mais responsablllda-
mais antigas do Brasil, porque desde que eu me en- de, porque ISSO e Irresponsabilidade.
tendo que eu vejo propaganda da Stella Barros nos O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Deputado
jornais, significa que nós vamos decretar a sua falên- José Lourenço...
cia, porque os bancos deixarão de emprestar dinhei- O SR. DEPUTADO JOSÉ JANENE - Concede
ro, os bancos saem logo da empresa, os clientes dei- um aparte, Deputado Dr. Rosinha?
xam de comprar passagens. Essas são coisas muito O SR. DEPUTADO DA. ROSINHA - A palavra
sérias. está comigo. Deputado José Lourenço, acho que a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - questão de responsabilidade e irresponsabilidade é a
V. Exa me permita, né? Basta a CBF não abandoná-Ia visão de cada um. Eu me considero responsável nas
que ela não quebrará jamais, pedindo desculpas. investigações que eu estou fazendo. E não estou aqui

O SR. DEPUTADO JOSÉ LOURENÇO _ Não, à caça de focos, porque, inclusive, acho que o senhor
não. V. Exa não insinue coisa que eu não estou dizen- sai mais do que eu ao declarar que usa tênis da Adi-
do. Eu apenas estou pedindo a V. Exa cuidados, que V. das, como declarou pro Presidente. Saiu mais em
Exa já teve em alguns casos aqui, quando um Deputa- toda a imprensa.
do do PT pediu aqui para quebrar o sigilo bancário do (Não identificado) - Da Nike.
Secretário de Esportes do Governo do Sr. Roriz, por- O SR. DEPUTADO DA. ROSINHA - Da Nike?
que botou uma placa no estádio do Gama, e V. Exa Ainda bem. Saiu mais na imprensa o senhor usando
não permitiu, porque viu que isso era política paroqui- tênis da Nike - e agora vai sair outra vez, que foi pelo
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meu equívoco - do que eu ao querer fazer investiga- ser somente uma estação, um balneário de refúgio
ção. desse dinheiro. Deputado Eurico Miranda.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Depu- O SA. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Mas, mas,
tado... Deputado Rosinha, existe quebra de sigilo bancário

O SR. DEPUTADO JOSÉ JANENE - Não. Eu, sem motivo?
pela ordem... O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Eu estou

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Pela or- dando um aparte ao Deputado Eurico Miranda, que
dem, eu concedo p aparte ao Deputado José Janene solicitou e...
e depois ao Deputado Eurico Miranda. O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Estou

O SR. DEPUTADO JOSÉ JANENE - Deputado aguardando aqui há bastante tempo. Eu queria, eu
Dr. Rosinha, na realidade, o que nós temos aqui que queria, Deputado, só apenas, dentro da colocação
tomar um determinado cuidado é que, quando se co- que foi feita que a CBF, que a CBF teria também pa-
loca que "Ah, a CBF repassou esse dinheiro pra Stella trocinado ou dado passagens, 400 mil reais, para jor-
Barros", repassou. Eu quero concordar aqui que a nalistas. Isso é uma... isso é prático, é usual, porque a
Stella Barros é uma das maiores empresas de turis- Pelé Sports também pagou pro Seu Juca Kfoury,
mo do País e que, provavelmente, esses valores pa- como a gente já provou aqui, como eu trouxe aqui do-
90S pela CBF por serviços prestados pela Stella Bar- cumentos em que o Sr. Juca Kfoury era, ele era remu-
ros como agente de turismo não seja... Da forma que nerado pela... Ele, aliás, não é remunerado nem
se coloca, pode-se interpretar que repassou pura e como... nem como jornalista. Ele tem uma empresa,
simplesmente por repassar, e isso, evidentemente, que é pra pagar menos Imposto de Renda, porque ele
denigre, sim, a imagem comercial. Só quem não é gosta de cobrar muito do Imposto de Renda dos ou-
empresário, quem não é comerciante não tem a di- tros. Mas ele tem uma empresa, pra pagar menos
mensão do tamanho do prejuízo desse tipo de coloca- Imposto de Renda, e então ele, ele recebeu de uma
ção. Talvez a gente deva SÓ tomar o devido cuidado Kifuro; ele recebe pela Kifuro Report, não recebe
para não prejudicar comercialmente empresas, por- pela... como Juca Kfoury. Então, só aí, nessa coloca-
que nós podemos até levantar suspeita, mas nós não ção, que isso é uma prática, quer dizer, os que estão
podemos simplesmente colocar, principalmente na no meio, os que estão no meio, tanto faz se é a CBF,
imprensa, que fatalmente sairá, como se já essa em- uma Pelé Sports, etc., eles usam é dessa prática.
presa tivesse sido condenada aqui, por esta Comis- O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres)-
são, por desvio de recursos. Deputado Dr. Rosinha, V. Exa tem a palavra.

O SR. DEPUTADO DA. ROSINHA - É, eu vol- O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Só o Depu-
to... Vou conceder o aparte a V. Exa... tado Léo Alcântara e depois já encerro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Só pra
Para concluir, Dr. Rosinha. esclarecer. Esses dados que V. Exa nos deu dos valo-

O SA. DEPUTADO DR. ROSINHA - Excelên- res que a CBF repassou à Stella Barros...
cia, é que estão todos os Deputados pedindo aparte. (Intervenção inaudível.)
Eu não posso negar o aparte. O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres)-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - Deputado José Lourenço, tem um orador na tribuna.
Então, V. Ex" conceda o último aparte, já que não vai O SR. DEPUTADO DA. ROSINHA - Não sei
negá-lo depois de ter concedido dois, e encerre, por- que ódio mórbido o José Lourenço tem...
que há outros inscritos. Inclusive, o Deputado Basílio
Villani também quer se pronunciar sobre essa impor- O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Des-
tante matéria. ses valores, Dr. Rosinha, que V. Ex" passou, eles são

O SR. DEPUTADO DA. ROSINHA _ A primeira frutos da quebra do sigilo bancário da CBF?
questão é: a intenção, ao formular esse requerimento, O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sim.
não é investigar a Stella Barros, de jeito nenhum. É O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Esses
que, chegando o dinheiro, dando entrada na Stella documentos e esses valores não teriam, então, que
Barros, esse dinheiro tem um destino. Se nós tínha- ser sigilosos.
mos a suspeita em relação ao Delta Bank e ao Banco O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Na CBF, foi
Real, é esse o destino que a gente quer ver, qual é o perguntado ao Ricardo Teixeira no dia do plenário, foi
caminho que segue esse dinheiro. E ali é um... pode feita a pergunta a ele.



O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) 
Deixo a presidência.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Sr.
Presidente Aldo Rebelo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Sr. Deputado Léo Alcântara.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Eu le
vantei uma questão de ordem quando do aparte do
Deputado Rosinha por esses valores que ele passou
pra cá. ..
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O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Mas O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Que acor-
citando valores, tudo? do? Que acordo? Aonde que eu assinei acordo e com

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Sim, sim. quem eu fiz acordo?
Foi feito naquele dia. O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) -

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Por- Será que eu posso continuar com a palavra?
que, sob o meu ponto de vista, por ser fruto da quebra O SR DEPUTADO DR ROSINH C

. do sigilo bancário, quoe é sigiloso, esses valores tam- . . A - om quemque eu fiz acordo? Que é isso?
bém teriam que ser sigilosos. É apenas uma questão
de ordem que eu levanto para que seja respondido O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres)-
pelo Presidente. Deputado José Rocha, deixa eu...

O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Eu... Sr. (Intervenção inaudível.)
Presidente ... O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Com

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) _ quem? Comigo?
Deputado Dr. Rosinha, V. Ex" poderia encerrar, por- OSR.DEPUTADOJOSÉLOURENÇO-Como
que nós estamos fazendo uma discussão de um re- Presidente e com o Relator.
querimento que, como não tem as assinaturas neces- O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Ah, eles
sárias para ser aprovado, não vai sequer entrar em não têm procuração pra falar em meu nome.
votação. Eu acho que nós deveríamos deixar a dis-
cussão para uma oportunidade mais... O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) -

Deputado Rosinha.
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Então, eu

estou encerrando da seguinte maneira: como eu não O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - E não dou
vou obter as assinaturas - está claro no Plenário _, eu procuração para o senhor também (Inaudível).
não vou nem fazer a solicitação. Só tem a minha assi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) -
natura. E aí não tem nem razão. Mas pediu uma ques- Deputado Rosinha! Deputado Rosinha! Deputado
tão de... aparte, eu não vou deixar de conceder. Rosinha, o Deputado José Lourenço não está sequer
Então, eu não retiro essa questão da votação do re- inscrito. Eu queria pedir pro senhor que se sentasse,
querimento. porque o senhor está tumultuando o encaminhamen-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) _ to aqui da Comissão. Nós queremos resolver o assun-
Eu quero falar então na dupla condição de Relator e to. Deputado Rosinha, V. Ex" tem todo o direito regi-
Presidente temporário aqui, para dizer o seguinte: mental de agir como lhe permite o Regimento. Por
que nós consideramos as informações de V. Exa muito essa razão, finalizando aqui a minha, a minha obser-
relevantes nas investigações que nós estamos pro- vação, V. Ex", se quiser, poderá conseguir o apoia-
movendo nas contas da CSFe certamente não va- mento. Agora, ,a Comissão vota se quiser, aprova; se
mos descartá-Ias. Eu acho que V. Ex" tratará então de quiser, aprova, inclusive, a entrada do seu requerl-
conseguir o apoiamento necessário para dar entrada mento. Isso é uma questão que vai ser discutida na
numa próxima sessão e, a partir daL.. hora. Por essa razão - eu acho que esse debate está

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA _ Não, Sr. sendo desnecessário atualmente, no dia de hoje -,
Presidente. nós podíamos deixar para uma próxima oportunida-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Silvio Torres) _ de.
... se decidirá. ..

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO DR. ROSINHA - Espera um

pouquinho. Que acordo é esse? Eu, se quiser colher
assinatura e Deputado quiser assinar, nada me impe
de. Deputado José Lourenço...

O SR. DEPUTADO JOSÉ JANENE - Exata
mente. Se houver quebra de acordo, realmente vai fi
car difícil.. .

O SR. DEPUTADO DA. ROSINHA - Deputado
José Lourenço, faz favor.

(Intervenção inaudível.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - olhar na fita como está gravado isso -, ele disse que
Solicito aos Deputados que mantenham a compostu- quando assumiu já vinha, isso já era usos e costumes
ra dentro do plenário. Com a palavra V. Exa , Deputado em razão do comportamento e da capacidade da em·
Léo Alcântara. presa de ser a melhor, ela ser mais hábil. Então, foi

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - Quan- mantido. Isso é uma praxe comum nas empresas. Não
do do aparte do Deputado Rosinha, Sr. Presidente, eu há necessidade da licitação desde que o administra-
levantei uma questão de ordem quanto aos valores di- dor e a sua diretoria estejam entendendo como aquilo
tos pelo Deputado Rosinha, fruto da quebra de sigilo o assunto correto. O senhor pode, inclusive, pedir pro
bancário da CBF, que sob o meu ponto de vista são si- Relator verificar na fita que isso foi a resposta dada
gilosos. Se são sigilosos, não poderiam estar sendo pelo Sr. Ricardo Teixeira. Então, o que ocorre, Sr. Pre-
levantados há pouco valores; apenas, se existirem in- side'nte, é que a gente, às vezes, tem que usar, tem
dícios, depois iam constar do relatório. levantei essa que medir as palavras. Por exemplo, eu não vou citar
questão de ordem e gostaria que V. Exa respondesse nomes pra não ser deselegante, mas o Deputado que
se, em se tratando de documentos sigilosos, se eles estava comentando disse o seguinte: "Olha, há desvio
podem ser divulgados ou não. de recurso". Isso está... é uma palavra... Eu acho o se-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - guinte: pode estar havendo aí o mau uso de uma fon-
Ele foi usado, Deputado, na inquirição do Dr. Ricardo te, tudo bem! Mas acusar de desvio, eu acho que é
Teixeira, esses dados. uma palavra muito pesada que nós temos que, inclu-

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA _ Per- sive, Sr. Presidente, fazer o bom relacionamento, pra
manece a questão de ordem. Se são sigilosos... que nós possamos chegar a uma conclusão que o se

nhor busca, que é o quê? A qualificação do futebol
O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - brasileiro. Ninguém está querendo achar, procurar la-

Deixaram de ser sigilosos no momento em que foram
usados para a inquirição. drões, não. Pelo contrário, eu acho que a nossa obri-

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA _ Mas gação é colaborar com o futebol brasileiro. Então, eu
chamo a atenção com referência a esse assunto. Qu-

na inquirição eles eram sigilosos. ero deixar claro, quero deixar claro que cada Deputa-
o SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - do tem o direito de requerer, fazer requerimento. Po-

Então a CPI não pode usar esses documentos. Então rém, depois que não venham, depois que não ve.
não existiria nem necessidade de quebra de sigilo de nham citar, Sr. Presidente - e eu queria, inclusive, ou-
nada, porque não vai... porque, são sigilosos, como é vir isso do senhor -, em termos de esquerda ou direi-
que você vai usar na inquirição dados sobre os quais ta, ou grupo da bola ou grupo não sei do que que foi.
você tem suspeita sem revelá-los na inquirição? Isso, foi feito um acordo. Por isso que eu, inclusive, Sr.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO REIS - Então, a Presidente, volto a requerer da Mesa, junto com o Sr.
sessão não teria que ser secreta? Relator e o competente Secretário Marcos, eu gosta-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - ria de receber por escrito a pauta, porque isso fica
Não, senhor. bem claro que inclusive nós não teremos votações de

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Pela oro requerimento que foi um acordo. Para quê? Para que
dem, Sr. Presidente. - veja bem, Sr. Presidente -, para que dê tempo ao

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) - Relator, porque todo mundo está cobrando do Relator
Deputado Basílio Villani. que quer o relatório dia 20, outro quer dia 18, outro

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI _ Sr. Pre- quer... Né? Agora, se começar a atrapalhar o serviço
sidente, eu acho que antes de mais nada nós temos do Relator, nós não vamos ter o relatório no dia 22,
que preservar a calma e o bom senso. E é o que a como ele prometeu. Então, eu inclusive gostaria, Sr.
gente sempre tem procurado fazer aqui, colaborando Presidente, para o bom andamento dos nossos servi-
com a Mesa. Eu acho que esse assunto da... Eu, in- ços, que eu recebesse por escrito a pauta até o final,
clusive, solicito que o Relator peça a fita de gravação até a data.da entrega do relatório. Era essa a minha
ou à Taquigrafia aonde essa questão, inclusive, ficou colocação, Sr. Presidente, clara, no sentido de cola-
bem clara, a não ser que eu tenha sonhado. Mas, boração. Muito obrigado.
quando o Presidente da CBF esteve aqui presente, O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) -
houve um dos Deputados, inclusive, que fez uma ar- Muito obrigado, Deputado Basílio Villani. Antes de en-
güição sobre esse assunto, inclusive sobre licitação. cerrar a reunião, quero dar conhecimento aos Srs.
E ele - eu me lembro, veja bem, me lembro, e pode Deputados de três ofícios recebidos pela Presidência



PARECERES

·PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 104-A, DE 1996

.(Do Sr. João Fassarella)

Acrescenta §§ 1° e X' ao art. 17 da Lei
n° 4.320, de 17 de março de 1964, e dá ou
tras providências; tendo pareceres: da Co
missão de Seguridade Social e Família,
pela aprovação (Relator: Deputado José
Unhares); da Comissão de Finanças e Tri
butação, pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas, não cabendo pro
nunciamento quanto à adequação finance
ira e orçamentária e, no mérito, pela apro
vação, contra os votos dos Deputados Fé
lix Mendonça, Manoel Salviano, Antonio
Cambraia, José Militão, José Aleksandro,
Luiz Carlos Hauly e Armando Monteiro
(Relator: Deputado Rodrigo Maia); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela inconstitucionalidade (Rela
tor: Deputado Léo Alcântara).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação; e de
Consttluição e Justiça e de Redação (art. 54»

*Projeto inicial publicado no OCO de 29-6-96.
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sobre consulta a respeito de tabela divulgada durante por parte da TV Filme de 1998 a 2000. A TV Filme
a audiência pública realizada com o Presidente Ricar- contraiu, sim, em dezembro de·1996, um empréstimo
do Teixeira. Naaudiência pública, o Sr. Ricardo Teixei- no exterior por meio de senior notes, devidamente
ra arrolou em uma tabela uma lista de empresas que registrado numa comissão de seguros dos Estados
teriam recebido, naquele mesmo momento dos em- Unidos, e as taxas desses empréstimos foram de
préstimos da CSF, empréstimos a juros, do seguinte 12,875% ao ano, 12.875, enquanto que na tabela do
teor: a Net, a juros de 36%; a Klabin, a juros de Sr. Teixeira esse empréstimo aparece como 50 e...
50,56%; Governo de Minas Gerais, a juros de 50,36%. Gostaria, portanto, de dar conhecimento ao
47,57%, a Singer, a juros de 56,22%; a Editora Abril, a senhores do teor dos três ofícios recebidos no dia de
51,46%; a RSS, a 45,62%, a Netsat, a 42,30%, e a TV ontem. Srs. Deputados, nada havendo mais a tratar,
Filme, a 50,36%. O Dr. Ricardo Teixeira usou como vou dar por encerrada a presente reunião. Está. ..
fonte uma tabela do Bankertrust, e o quadro, como O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente.
pudemos conferir durante a sessão, foi este que eu '0 SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)-
apresentei. Eu fiz consulta por ofício a essas entida- Deputado José Rocha. Tem a palavra V. Exa.
des e recebi, até agora, três ofícios, dos quais passo'a O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Antes de
dar conhecimento à Comissão. Ofício do Sr. José Au- encerrar esta reunião, eu solicitaria que V. Exa já con-
gusto Reis, Secretário de Estado da Fazenda do Go- vo.casse a próxima, como de praxe.
verno de Minas Gerais: "Sr. Deputado Aldo Rebelo, O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo)-

Antes de encerrar a presente reunião, convocamos
atendendo solicitação de V. Exa, informamos que o reunião de audiência pública para realização do IV
Governo de Minas Gerais não contratou nenhum em- Painel, sob o tema "Reestruturação do Futebol", no
préstimo externo nos últimos três anos, conforme dia 24 de abril, às 14h30min, no Plenário 11, com as
abaixo discriminado: 1. a última operação de financia- presenças já anteriormente confirmadas. Nada ha-
mento externo contratado pelo Governo de Minas Ge- vendo mais a tratar, vou encerrar a presente reunião.
rais foi realizada em março de 1995 com o Banco Está encerrada a reunião.
Mundial, à taxa de 0,8125% ao ano, representando
nos últimos 3 anos média anual de 5,78%; 2. Quanto à
operação externa sob a forma de emissão de Títulos
Eurobônus, foi realizada em 1994, em duas tranches,
com prazos de 5 e 6 anos, a taxas anuais de 7,875% e
8,25%". Portanto, acrescento eu, muito distante dos
47,57% divulgados pela tabela do Dr. Ricardo Teixei
ra. Recebi ainda ofício do Sr. Ronald Seckelmann, Di
retor Financeiro da Klabin, Indústrias Klabin. "Sr. De
putado Aldo Rebelo, em resposta ao ofício, informa
mos a V. Exa que a Klabin, como empresa exportado
ra, utiliza habitualmente o mecanismo de Pré Paga
mento de Exportação para o financiamento de suas
atividades. De 1998 a 2000 a Klabin contratou financi
amentos no montante de US$637 milhões ao custo
médio de 9,53% ao ano. Deste modo, reiteramos que
não procede a afírmação'de que a Klabin tenha con
tratado financiamentos em moeda estrangeira pagan
do taxas de juros superiores a 50% ao ano. Sendo o
que tínhamos a expor, colocamo-nos à disposição de
V. Exa para demais esclarecimentos que se fizerem
necessários". Ofício do Sr. Carlos André Albuquer
que, Vice-Presidente de Serviços de Telecomunica
ções da ITSArTV Filme: "Sr. Deputado, conforme soli
citado, gostaríamos de esclarecer alguns pontos so
bre o depoimento do Sr. Ricardo Teixeira a essa Co
missão, no qual a nossa empresa, TV Filme, foi cita
da: 1. Não houve contratação de nenhum empréstimo
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REQUERIMENTO
(Do Sr. João Fassarella)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

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

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência o desarquivamento das proposi
ções, a seguir relacionadas, que são de minha autoria.

PROJETOS DE LEI
0.213195
0812195
0897195
'1.241195
1.475196
1.638196
1.914J96
3610197

. 4.220J98
4.221198
4.405/98

PROJI:TOS DE UI COMPLEMENTAR
013mS
1lJ.Wi
22~

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
419,$

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Depu
tado João Fassarella, PT/MG.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL nOs: 213/95,
812/95, 897/95, 1.241/95, 1.475/96,
1.638/96, 1.914/96, 3.610/97, 4.220/98,
4.221/98,4.405/98, PLP nOs: 13/95, 104/96,
225/98 e PEC n° 419/96. Publique-se.

Em 9-3-99. Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

I - Relatório

O projeto de lei sob análise tem por objetivo
compatibilizar as normas de controle orçamentário
contidas na Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, às
disposições da Lei Orgânica da Assistência Social,
quanto ao repasse de recursos federais para essa
área.

Para tanto, determina que as despesas da
União à conta de subvenções sociais a entidades be
neficentes ficam condicionadas à prévia aprovação
pelo Conselho Nacional de Assistência Social, deven
do os Estados, Distrito Federal e Municípios observa
rem igual procedimento junto aos respectivos Conse
lhos de Assistência Social.

11 - Voto do Relator

Meritória a iniciativa do nobre Deputado João
Fassarella, no sentido de promover as necessárias
adaptações da legislação orçamentária às disposi
ções da Lei Orgânica da Assistência Social.

De fato, o novo mecanismo instituído pela Loas
revela-se consentâneo com os princípios inovadores
da Constituição de 1988, que propugnam pela partici
pação da sociedade, por suas entidades representati
vas, na fiscalização e no controle dos recursos públi
cos da Assistência Social.

Como decorrência, aos Conselhos de Assistên
cia Social, constituídos paritariamente por represen
tantes governamentais e da sociedade, estão atribuí
das as ações de fiscalização e controle da aplicação
dos recursos dessa área em cada unidade da Federa
ção.

Desse modo, em nome da lisura administrativa
na movimentação dos recursos públicos da Assistên
cia Social, votamos favoravelmente ao Projeto de Lei
Complementar n° 104, de 1996.

Sala da Comissão, 21 de maio de 1997. Deputa
do José Unhares, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanime~

mente, pela aprovação do Projeto de Lei Complemen
tar n° 104/96, nos termos do parecer do Relator, De
putado José Unhares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vicente Arruda, Presidente; Tuga Angerami e

Alcione Athayde, Vice-Presidentes; Carlos Alberto
Campista, Jonival Lucas, Marcos Vinícius, Ursicino
Queiroz, Armando Abílio, Darcísio Perondi, Elcione
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Barbalho, Ceci Cunha, Dalila Figueiredo, Márcia Mari
nho, Eduardo Jorge, Jandira Feghalli, José Augusto,
Marta Suplicy, Serafim Venzon, Arnaldo Faria de Sá,
Jair Soares, Jofran Frejat, José Unhares, Nilton Baia
no, Sérgio Arouca - titulares; Ademir Cunha, Costa
Ferreira, Laura Carneiro, Armando Costa, Colbert
Martins, Pedro Yves, Jovair Arantes, Raimundo Go
mes de Matos, Agnelo Queiroz e Pedro Correa - su
plentes.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 1997. 
Deputado Vicente Arruda, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

O projeto de lei complementar em epfgrafe
acrescenta dispositivos à Lei n° 4.320, de 1964, re
cepcionada pela Constituição de 1988 como lei com
plementar, de acordo com o art. 165, § 9°. Os referi
dos dispositivos se compatibilizariam com a Lei Orgâ
nica da Assistência Social- Lei n° 8.742, de 7 de de
zembro de 1993 - que criou os Conselhos Nacional,
Estaduais, do Distrito Federal e Municipais de Assis
tência Social.

Pretende-se com a proposição que a realização
de despesas à conta de subvenções sociais fique
condicionada em cada esfera, à prévia autorização
pelos respectivos Conselhos de Assistência Social.
Em sua justificação, o Autor manifesta sua preocupa
ção no sentido de reduzir os desvios de recursos des
tinados àquela área, com a obtenção de máximo re
torno social.

A matéria foidistribufda para a Comissão de Se
guridade Social e Famflia, onde recebeu parecer unâ
nime pela aprovação; para a Comissão de Finanças e
Tributação, que deve dar parecer quanto a adequação
financeira e orçamentária e quanto ao mérito da pro
posta; e para a Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação.

11 - Voto do Relator

A inclusão dos dispositivos propostos amplia a
participação da sociedade civil na alocação e utiliza
ção dos recursos de origem orçamentária, ressaltado
o fato de tratar-se de destinações para assistência so
cial. Esta participação se dará por intermédio dos
Conselhos integrantes de cada ente federativo, como
estabeleceu a Lei Orgânica. da Assistência Social,
muito posterior à lei sobre finanças públicas, o que ex
plica a necessidade de modificá-Ia, introduzindo con
dições para a realização das respectivas despesas.

Importante, também, é a influência que deverá
ter a modificação em área onde muitos recursos têm
sido desviados ou mesmo desperdiçados.

Do ponto de vista da adequação orçamentária e
financeira, a aprovação do projeto não implica redu
ção de receitas ou aumento de despesas no orça
mento anual, nem contraria a lei de diretrizes orça
mentárias ou o plano plurianual. Ao contrário, poderá
contribuir para a redução do gasto público ou, pelo
menos, para a melhoria de sua qualidade, consagran
do, ademais, o princípio da descentralização.

Diante do exposto votamos pela não-implicação
da matéria quanto aos aspectos de adequação finan
ceira e orçamentária do Projeto de Lei Complementar
N° 104, de 1996, e, no mérito, pela sua aprovação.

Sala da Comissão, 1° de outubro de 1999. 
Deputado Rodrigo Maia, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou pela não implica
ção da matéria com aumento ou diminuição da recei
ta ou da despesa públicas, não cabendo pronuncia
mento quanto à adequação financeira e orçamentária
e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei Com
plementar n° 104/96, nos termos do parecer do Rela
tor, Deputado Rodrigo Maia, contra os votos dos De
putados Félix Mendonça, Manoel Salviano, Antonio
Cambraia, José Militão, José Aleksandro, Luiz Carlos
Hauly e Armando Monteiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Max Rosenmann, Presidente em exercício; Rodrigo
Maia e Armando Monteiro, Vice-Presidentes; Deus
deth Pantoja, José Aleksandro, José Ronaldo, Mano
el Castro, Paes Landim, Cezar Schirmer, Edinho Bez,
Germano Rigotto, Milton Monti, Antonio Kandir, Cus
tódio Mattos, José Militão, Manoel Salviano, Carlito
Merss, José Pimentel, Milton Temer, Ricardo Berzoi
ni, Fetter Júnior, Iberê Ferreira, Odelmo Leão, Basilio
Villani, Félix Mendonça, Luiz Salomão, Dr. Evilásio,
Marcos Cintra, Antonio Jorge, Pedro Bittencourt, Eu
nício Oliveira, Jurandil. Juarez, Antonio Cambraia,
Luiz Carlos Hauly e Neuton Uma.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Max Rosenmann, Presidente em exercicio.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Como indica a ementa, o projeto em exame pre
tende acrescentar dois parágrafos ao art. 17 da Lei n°



*PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 170-A, DE 1997

(Do Sr. Júlio Redecker)

Dispõe sobre a estabilidade, no em
prego, decorrente de acidente do traba
lho e de doença profissional ou do traba
lho; tendo pareceres: da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, pela aprovação, contra os votos
dos Deputados Agnelo Queiroz, Chico Vi
gilante, Paulo Rocha e José Pimentel
(Relator: Deputado Jovair Arantes); da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela rejeição (Relator: Deputado Car
los Mosconi); e da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela inju
ridicidade contra o voto do Deputado Léo
Alcântara (Relator: Deputado Luiz Eduar
do Greenhalgh).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Seguridade
Social e Família; e de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»).

*Projeto inicial publicado no OCO de 4-6-97.

Preliminarmente, louve-se a intenção do au
tor do projeto, ao buscar aperfeiçoar a aplicação
dos recursos públicos destinados à assistência so
cial.
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4.320/64 de tal forma que a aplicação de recursos 111 Parecer da Comissão
pela união aos Estados, Distrito ~ederal e Mu~ic.ípi~s A Comissão de Constituição. e Justiç~ e de.Re-
em entidades que prestem servlç~s de assl~tencla dação, em reunião ordinária reallz~da hOJe, Opl~OU
social estaria condicionada à prévia aprovaçao dos unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
respectivos Conselhos de Assistência Social. de Lei Complementar n° 104/96, nos termos do pa-

A Comissão de Seguridade Social e Família recer do Relator, Deputado Léo Alcântara.
aprovou, unanimemente, o projeto,.nos termos do pa- Estiveram presentes os Senhores Deputados:

recer do Relator, Deputado José lI~hares~ Inaldo Leitão _ Presidente, Zenaldo Coutinho e
A Comissão ~e ~ina~ça~ e Tnbuta~~o, por sua Robson Tuma _ Vice-Presidentes, André Benassi,

vez, opinou pela nao Impllca~o da matena C?~ au- Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Murilo Do-
mento ou dimin~ição da recel~a ou despesa pu.bllcas, mingos, Nelson Otoch, Nelson Trad, Ronaldo Cezar
não cabendo a.lnda pronuncla~.ento quanto .a ade- Coelho, Zulaiê Cobra, Aldir Cabral, Jaime Martins,
quação financeira e orçamentana, e, no ménto, por Moroni Torgan, Paes Landim, Paulo Magalhães, Re-
sua aprovaç~o, nos. termos do parecer do Relator De- ginaldo Germano, Vilmar Rocha, Coriolano Sal~s,
putado Rodngo Mala, contra ~s votos do~ Deputad?s Mendes Ribeiro Filho, Renato Vianna, Roland Lavlg-
Félix Mendonça, Manoel Salvlano, ~ntonlo Cambraia, ne José Dirceu, José Genoíno, Marcos Rolim, Au-
José Militão, Jo~é Aleksandro, LUIz Carlos Hauly e gu~to Farias, Eurico Miranda, Gerson Peres, Ale-
Armando Monteiro. xandre Cardoso, José Antônio Almeida, Sérgio Mi-

Cabe, agora, a esta Comissão opin~r sob~e a randa, Alceu Collares, Fernando Coruja, José Ro-
constitucionalidade, a juridicidade e a téCnica leglsla- berto Batochio, Luciano Bivar, Domiciano Cabral,
tiva do projeto, nos termos regimentais. Léo Alcântara, Luís Barbosa, Mauro Benevides, Nel-

11 - Voto do Relator son Pellegrino, Professor Luizinho e Dr. Benedito
Dias.

Sala da Comissão, 19 de abril de 2001. - Depu
tado lnaldo Leitão, Presidente.

Ocorre que o projeto padece de vício de iniciati
va insuperável, como passamos a ver.

No primeiro parágrafo, a ser acrescentad~ a?
art. 17 da Lei n° 4.320/64, a previsão é de se atnbUlr
ao Conselho Nacional de Assistência Social a tare
fa de apreciar e aprovar, previamente, a realização
de despesas pela União à conta de subvenções
destinadas a entidades de assistência social, o que
fere o disposto no art. 61 , § 10, inciso 11, alínea e, ?a
Constituição da República. Isto ocorre a despeito
do previsto na legislação em vigor (Lei n° 8.74?/9~,
sobre a qual pairam questionamentos de constitucI
onalidade).

Fato semelhante ocorre com o segundo pará
grafo, a ser acrescentado também ao citado dispositi
vo legal, pelo qual estaria a União, indevidamente,
imiscuindo-se na organização administrativa de Esta
dos e Municípios.

Pelo exposto, opinamos pela inconstitucionali
dade do Projeto de Lei Complementar nO 104/96, fí
cando prejudicada a análise dos demais aspectos
pertinentes a esta Comissão.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2000. 
Deputado Léo Alcântara, Relator.



16382 Sexla-fcira 20 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 20(H

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
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Serviço Público

PARECER VENCEDOR

I - Relatório

O presente projeto visa a restringir a estabilida
de provisória estabelecida no art. 18 da Lei 8.213, de
24 de julho de 1991, apenas, aos trabalhadores que,
em razão do acidente de trabalho, sofra redução na
capacidade laboral.

Em sua justificação o autor alega que o referido
artigo é muito amplo ao estender a todo e qualquer
acidentado, independentemente da lesão sofrida, es
tabilidade provisória de doze meses, a partir da ces
sação do auxílio-doença.

O projeto em exame foi distribuído ao Deputado
José Pimentel que opinou pela sua rejeição, parecer,
no entanto, rejeitado nesta Comissão, sendo atribuí
do a este Parlamentar a incumbência de apresentar o
parecer vencedor.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Apesar de significativa parcela da doutrina en
tender que a parte final do art. 118 da Lei 8.213/91 :
"... Independentemente de percepção de auxílio-aci
dente" deixar claro que somente os trabalhadores,
que tiverem a sua capacidade laboral reduzida, terão
direito à estabilidade de doze meses, a jurisprudência
não tem seguido esta orientação, por falta de texto ex-
presso, a saber: '

Acidente de Trabalho - Estabilidade
Ementa: Lei n° 8.213/91, art. 118, para

aquisição do direito à estabilidade prevista

no art. 118 da Lei n° 8.213/91 é suficiente a
anotação do acidente na CTPS do empre
gado (CLT, art. 30), não é necessário que o
acidente resulte seqüela. (TST - 2a R - 9" T
- Ac. 02950493682 - ReI. Ferraz de Oliveira
- DJ 14.12.95 - pág. 33)

Não obstante a jurisprudência em contrário,
entendemos que não foi a intenção do legislador
contemplar todo e qualquer caso de acidente, no
qual o trabalhador se restabeleça completamente
ou que, por qualquer motivo - até intencionalmente
-, sofra um acidente insignificante, com a estabili
dade no emprego. Essa situação causaria conside
rável prejuízo às empresas, bem como colocaria tal
empregado em situação de igualdade com aquele
que realmente venha a ter sua capacidade laboral
reduzida e, por isso, tenha dificuldade de arrumar
uma nova colocação.

Dessa forma, urge que corrijamos tal equívoco
restringindo a estabilidade para quem, realmente, a
mereça, em face de um acidente de trabalho que lhe
tenha reduzido a capacidade laboral, impeditiva do
desempenho da atividade exercida, a época do aci
dente, porém não de outra, de inferior complexidade,
após a reabilitação profissional.

Isso posto. somos pela aprovação do Projeto de
Lei Complementar n° 170, de 1997.

Sala da Comissão, 7 de maio de 1998. - Depu
tado Jovair Arantes, Relator.

11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar n° 170/97, nos termos do parecer
vencedor do Deputado Jovair Arantes, contra os
votos dos Deputados Agnelo Queiroz, Chico Vigi
lante e Paulo Rocha e, em separado, do Deputado
José Pimentel.

Estiveram presentes os senhores Deputados
Pedro Henry, Presidente; Jovair Arantes e Jaime
Martins, Vice-Presidentes; Mendonça Filho, Noel de
Oliveira, Domingos Leonelli, Osvaldo Biolchi, Lucia
no Castro, Carlos Santana, Paulo Rocha, José Pi
mentel, Maria Laura, José Carlos Aleluia, Marcus Vi
cente, Milton Mendes, Expedito Júnior, Chico Vigi
lante, Sandro Mabel, Arnaldo Faria de Sá, Benedito
Domingos, Agnelo Queiroz, Benedito Guimarães e
José Carlos Vieira.

Sala da Comissão, 29 de abril de 1998. - Depu
tado Pedro Henry, Presidente.
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Brasília/DF, 3 de março de 1999

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, o que faço
com grande satisfação, venho solicitar a Vossa Exce
lência o desarquivamento de todas as minhas propo
sições, que foram arquivadas ao término da Legisla
tura passada, com exceção do PDC 289/96.

Agradecendo a sua habitual boa vontade, apro
veito o ensejo para renovar protestos de alta estima e
distinta consideração, acompanhado dos votos de sa
úde e paz. - Deputado Júlio Redecker, PPB/RS.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PEC nOs: 98/95,
226/95, PL nOs: 573/95, 631/95, 680/95,
765/95, 1.174/95, 1.387/95, 1.388/95,
1.406/96,1.762/96,1.981/96,2.126/96,
3.139/97, 3.244/97, 3.418/97, 3.420/97,
3.421/97, 3.451/97, 3.712197, PLP n°
170/97. Publique-se.

Em 5-3-99. - Deputado Michel Temer,
Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

I - Relatório

O projeto de lei complementar em epígrafe pre
tende restringir a garantia da estabilidade, de 12 me
ses, conferida aos acidentados no trabalho ou aco
metidos de doença profissional, assegurando-a so
mente àqueles que efetivamente apresentam seqüe
las que os impeçam de desenvolver a mesma ativida
de que antes exerciam. Argumenta o nobre autor que
a presente proposta vem aperfeiçoar o quadro legal
vigente, uma vez que a estabilidade garantida na for
ma da legislação atual tem gerado interpretações por
demais generosas, beneficiando, inclusive, emprega
dos que retomam ao trabalho sem apresentar qual-

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília- DF

I - Relatório

Voto em Separado mais ampla, dispondo sobre outras hipóteses de pro-
teção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa.

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do
Projeto de Lei Complementar nO 170/97.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 1997. 
Deputado José Pimentel, Relator.

Oficio 226/99 - Gab. 621

" - Voto do Relator

O Projeto submetido a nossa análise reproduz
parcialmente o art. 118, da Lei n° 8.213, de 24 de julho
de 1991, que "Dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social e dá outras providências".

O dispositivo citado garante a estabilidade do
empregado acidentado pelo prazo mínimo de doze
meses, após a cessação do auxílio-doença acidentá
rio.

Há discussão jurídica sobre a aplicabilidade ou
não desta,norma, pois alegam alguns que o art. 7°, in
ciso I, da Constituição Federal impõe que qualquer
tipo de proteção ao emprego deve ser objeto de lei
complementar. Sendo a Lei Previdenciária uma lei or
dinária, não geraria efeito quanto a este aspecto, não
podendo garantir a estabilidade.

Não entendemos dessa forma.

É princípio de direito do trabalho a aplicação da
norma mais favorável ao trabalhador, que, no caso de
empregado acidentado, é a que garante a manuten
ção do vínculo empregatício.

O direito trabalhista jamais pode ser concebido
como um direito formal, limitado por tecnicalidades.
Busca esse ramo do direito proteger o mais fraco da
relação capital-trabalho, ou seja, o trabalhador.

O projeto limita em demasia o preceito legal já
existente, não beneficiando, portanto, o empregado.

Além disso, a proposição em análise não equi
para o acidente do trabalho, termo bastante especffi
co, a doença profissional ou do trabalho, ao contrário
da Lei Previdenciária que o faz. Excluindo tais even
tos, o projeto diminui a hipótese de enquadramento
no preceito.

Entendemos, ainda, que a estabilidade no em
prego deve ser regulamentada em lei complementar

O projeto de lei complementar de autoria do no
bre Deputado Júlio Redecker determina que o segu
rado que tenha sofrido acidente do trabalho tenha es
tabilidade no emprego durante o período de 12 (doze)
meses após a cessação do benefício previdenciário
de auxílio-doença.

A manutenção da relação empregatícia tem,
ainda, como requisitos a redução da capacidade la
borativa, a incapacidade para o exercício da função
exercida à época do acidente e capacidade para o
exercício de outra função de complexidade inferior.

É o relatório.



11 - Voto do Relator
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quer dificuldade que prejudique o exercício da ativida- Gomes de Matos, Remi Trinta, Renildo Leal, Rita Ca-
de que antes desenvolviam. mata, Saraiva Felipe, Sérgio Carvalho, Ursicino Quei-

Tendo sido, primeiramente, encaminhada à Co- roz e Vicente Caropreso - Titulares; e Agnelo Queiroz,
missão do Trabalho, de Administração e Serviço PÚ- Almeida de Jesus, Antônio Joaquim Araújo, Celso Gi-
blico a proposição ali obteve parecer pela aprovação. glio, Costa Ferreira, Dr. Hélio, Jovair Arantes, Saulo Pe-

E o relatório. drosa, Serafim Venzon e Waldemir Moka - Suplentes.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1999. 

Deputado Alceu Collares, Presidente.
A proposição em tela, busca com uma redação

precisa, restringir a estabilidade no emprego, de 12 me
ses, associando-a tão somente aos casos de acidentes
de trabalho ou doença profissional que resunem seqüe
las graves, com impedimento do exercício da atividade
que o segurado desenvolvia anteriormente.

Trata atualmente dessa matéria a Lei n° 8.213 de
24 de julho de 1991, que em seu art. 118, preceitua:

"Art. 118. O segurado que sofreu aci
dente do trabalho tem garantida, pelo prazo
mínimo de doze meses, a manutenção do
seu contrato de trabalho na empresa, após
a cessação do auxílio-doença acidentário,
independentemente de percepção de auxí
lio-acidente." (grifo nosso).

Comparando~se, portanto, a redação do dispo
sitivo transcrito acima e a proposta contida no projeto
de lei complementar sob análise mostra-se evidente
que esta, se aprovada, implicaria injusta supressão
do direito à estabilidade a segurados que retomam ao
exercício de sua atividade anterior, desenvolvendo-a,
porém, com redobrado grau de esforço e dificuldade.

Ante o exposto, somos contrários à aprovação
do Projeto de Lei Complementar n° 170, de 1997.

Sala da Comissão, 16 de abril de 1999. - Depu
tado Carlos Mosconi, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanime
mente, pela rejeição do Projeto de Lei Complementar
n° 170, de 1997, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Carlos Mosconi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Alceu Collares, Presidente; Eduardo Barbosa,
Vice-Presidente; Almerinda de Carvalho, Angela Gua
dagnin, Antonio Palocci, Armando Abílio, Arnaldo Faria
de Sá, Carlos Mosconi, Darcísio Perondi, Djalma Paes,
Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Jorge, Euler
Morais, Henrique Fontana, Ivan Paixão, Jandira Feg
hali, Jorge Alberto, Jorge Costa, José Linhares, Lavoi
sier Maia, Lidia Quinan, Marcondes Gadelha, Nilton
Baiano, Pastor Amarildo, Rafael Guerra, Raimundo

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

Voto Vencedor

O projeto de lei complementar em comento dis
põe sobre a estabilidade provisória de doze meses
devida ao trabalhador acidentado que, após afasta
mento com recebimento do benefício acidentário, re
toma ao trabalho portando seqüela que tenha provo
cado redução da capacidade laborativa impeditiva da
atividade antes exercida.

O Relator, em seu Parecer, sugere a aprovação
do Projeto recomendado ainda que seu art. 3° seja al
terado, de modo a revogar, de forma expressa, o art.
118 da Lei n° 8.213/91.

A principal alegação do Relator é que a atual es
tabilidade provisória do trabalhador acidentado, pre
vista na Lei n° 8.213/91, seria permanentemente
questionada pelo Judiciário, já que se trataria de lei
ordinária, e não complementar, modalidadelegislati
va que, no seu entendimento, seria a mais apropriada
para regulamentar o direito à estabilidade provisória.

Ledo engano.
É recorrente a jurisprudência do Tribunal Supe

rior do Trabalho na análise da questão. A estabilidade
provisória do acidentado é matéria pacífica no Egré
gio TST, e suas decisões apenas tem reafirmado os li
mites que a própria lei estabeleceu, a saber: primeiro,
que é condição para que o acidentado tenha o direito
à estabilidade provisória, o recebimento de benefício
acidentário; e segundo, a aplicação da norma deixa
implícito o entendimentoque o benefício em questão
é o auxílio-doença. ,

Vejamos,abaixo, dois exemplos da jurisprudên
cia induvidosa do TST, donde transcrevemos não
apenas seu ementário, mas parte dos Votos dos Re
latores, a fim de enriquecermos essa discussão:

"1.1 - Acidente de Trabalho - Estabilidade
Provisória - Art. 118 da Lei n° 8.213/91.

O Regional negou provimento ao recurso adesi
vo interposto pela Reclamante quanto à estabilidade
prevista no art. 118 da Lei n° 8.213/91, sob o funda
mento de que o legislador, ao instituir a garantia de



1.2 - Mérito - O caput do art. 118 da Lei n°
8.213, de 24-7-91, estabelece: "O segurado que so
freu acidente do trabalho tem garantia, pelo prazo mí
nimo de doze meses, a manutenção de seu contrato
de trabalho na empresa, após a cessação do auxí
lio-doença acidentário, independentemente de per
cepção de auxílio-acidente".

E a atual Constituição Federal, ao consagrar os
princípios da proteção contra a despedida arbitrária,
ou sem justa causa, o fez de forma ampla e genérica,
amparando também os trabalhadores vítimas de aci
dentes de trabalho. Assim, verifica-se que o art. 118
da Lei n° 8.213/91 se harmoniza perfeitamente com o
disposto no art. r, inciso I, do Texto Maior, não haven
do necessidade, no caso vertente, de lei complemen
tar. Ademais, esta Corte, ao editar o Precedente Nor
mativo n° 30, que assegura estabilidade ao emprega
do acidentado, o fez com fulcro na referida norma le
gai, visando coibir as dispensas imotivadas após o re
torno do trabalhador acidentado, corroborando o dire-
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emprego, teve como objetivo evitar que o acidentado Isto posto, acordam os Ministros da 49 Turma do
despedido viesse a sofrer discriminação na busca de Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, co-
novo emprego, o que somente poderia ocorrer em nhecer do recurso de revista por violação e, no mérito,
caso de seqüelas ou de perda da capacidade laborati- dar-lhe provimento para determinar o pagamento re-
va, inexistindo nos autos prova nesse sentido, após lativo aos direitos decorrentes da estabilidade provi-
sua alta médica (fls. 1021104). Na revista, aduz a Re- sória prevista no art. 118 da Lei n° 8.213/91.
c1amante que o entendimento firmado pelo Colegiado Brasília, 4 de outubro de 2000. - Ministro Milton
de origem conflita com outros julgados e desrespeita de Moura França, Presidente - Ministro Barros Le-
o art. 118 da Lei n° 8.213/91, porquanto esse preceito venhagen, Relator."
legal não prevê a necessidade da ocorrência de se- "1 - Reintegração Ao Emprego
qüelas para que seja reconhecido o direito à estabili- 1.1 - Conhecimento - A Corte de origem, preo-
dade (fls. 105/107). Infere-se do exame da decisão re- cupada com o problema social de despedida de em-
corrida que o Colegiado de origem, ao analisar o art. pregados portadores de doença profissional, enten-
118 da Lei n° 8.213/91 que dispõe: "O segurado que deu ser a empresa responsável, tanto porque não re-
sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo alizou exames médicos demissionais, quanto porque
mínimo de doze meses, a manutenção do seu contra- os exames audiométricos realizados 4 (quatro) me-
to de trabalho na empresa, após a cessação do auxí- ses após a despedida revelaram o agravamento da
Iio-doença acidentário, independentemente de per- doença. Ressaltou que, in casu, deve ser observado
cepção de auxílio-acidente", não lhe conferiu razoável o princípio da eqüidade, autorizado pelo art. 8° da
interpretação, a teor do Enunciado n° 221/TST, por- CLT. As razões da empresa são no sentido de que dita
quanto asseverou que a estabilidade a que alude o lei não se refere à prorrogação da estabilidade caso a
dispositivo legal estaria dependente da caracteriza- doença ocupacional persista, apenas aponta o perío-
ção de seqüelas ou perda de capacidade laborativa do de 1 (um) ano após o retorno ao trabalho, período
da autora, após sua alta médica. E oportuno registrar que, cessado, libera o empregador para novamente
que o art. 59 do mesmo diploma legal estabelece que utilizar, como lhe aprouver, seu poder potestativo de
"o auxílio-doença será devido ao segurado que, ha- rescindir o contrato de trabalho. Aponta violação do
vendo cumprido, quando for o caso, o período de ca- art. 118 da Lei n° 8.213/91, bem como divergência ju-
rência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu risprudencial. O terceiro aresto, fI. 253, enfrenta com-
trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de pletamente a matéria, aduzindo, até mesmo, que não
15 dias consecutivos". Nesse mesmo sentido estabe- se fazem necessários exames periciais por ocasião
lece o art. 60 da referida lei que "o auxílio-doença será d~ despedida. Conheço, por divergência jurispruden-
devido ao segurado, empregado e empresário, a con- clal.
tar do 16° dia de afastamento da atividade...". Da exe
gese dos dispositivos legais acima transcritos, tem-se
que a condição sine qua non à configuração da esta
bilidade é a percepção do auxílio-doença acidentário,
que somente ocorre com o afastamento do emprega
do do trabalho por prazo superior a 15 dias. Assim,
entendo que a interpretação dada pelo Regional ao
art. 118 da Lei n° 8.213/91 , vinculando a garantia da
estabilidade à comprovação de seqüelas ou perda da
capacidade laborativa da autora, após sua alta médi
ca, configura literal e direta violação ao dispositivo le
gaI. Conheço da revista por violação.

2 - Mérito

2.1 - Acidente de Trabalho - Estabilidade Provi
sória - Art. 118 da Lei n° 8.213/91 - Conhecido o re
curso de revista por violação ao art. 118 da Lei n°
8.213/91, dou-lhe provimento para determinar o paga
mento relativo aos direitos decorrentes da estabilidade
provisória prevista no art. 118 da Lei n° 8.213/91.
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I - Relatório

Voto em Separado

O Projeto de Lei Complementar n° 170/97, de
autoria do nobre Deputado Júlio Redecker, dispõe so
bre a manutenção do contrato de trabalho do segura
do, pelo período de doze meses após a cessação de
auxílio-doença, desde que se verifiquem: 1) a redu
ção da capacidade laboral; 2) o impedimento de exer
cer a atividade que exercia à época do acidente; 3),
capacidade para exercer outra atividade, de comple
xidade inferior.

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião realizada em 29 de abril
de 1998, opinou pela aprovação do projeto nos termos
do parecer vencedor do Deputado Jovair Arantes.

Foi apresentado voto em separado do Deputado
José Pimentel, que opinava pela rejeição do projeto.

Em 16 de junho de 1999, a Comissão de Seguri
dade Social e Família, opinou, unanimemente, pela
rejeição do projeto, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Alceu Collares.

É o relatório.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra o voto do Deputado Léo Alcântara, pela injuri
dicidade do Projeto de Lei Complementar n° 170/97,
nos termos do parecer do Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh, designado Relator do vencedor. O Depu
tado Waldir Pires apresentou voto em separado, as
sim como o parecer do Deputado Léo Alcântara pas
sou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e

Robson Tuma - Vice-Presidentes, André Benassi,
Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Murilo Domin
gos, Nelson Otoch, Nelson Trad, Ronaldo Cezar Coe
lho, Zulaiê Cobra, Aldir Cabral, Jaime Martins, Moroni
Torgan, Paes Landim, Paulo Magalhães, Reginaldo
Germano, Vilmar Rocha, Coriolano Sales, Mendes
Ribeiro. Filho, Renato Vianna, Roland Lavigne, José
Dirceu, José Genoíno, Marcos Rolim, Augusto Farias,
Eurico Miranda, Gerson Peres, Alexandre Cardoso,
José Antônio Almeida, Sérgio Miranda, Alceu Colla
res, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, Lucia
no Bivar, Domiciano Cabral, Léo Alcântara, Luís Bar
bosa, Mauro Benevides, Nelson Pellegrino, Professor
Luizinho e Dr. Benedito Dias.

Sala da Comissão, 19 de abril de 2001 . - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

ito de o obreiro receber o benefício. O texto legal é cla- 111- Parecer da Comissão
ro ao prever a garantia, mantendo o contrato de traba
lho do empregado por, no mínimo, 12 (doze) meses.
Precedentes: RR-170490/95, Ac. 48 T-938, DJ de
22-3-96, ReI. Min. Galba Veloso; RR-183120/95, Ac.
58 T-2968, DJ de 9-8-96, ReI. Min. Antônio Daiha;
RR-133045/94.6, Ac. 58 T-777/95, Valentin Carrion 
1995 - p. 161, ReI. Min. Wagner Pimenta e
RR-124476/94.2, Ac. 18T-7030/94, Rei. Min. Louren
ço Prado. Ante o exposto, nego provimento à revista
da reclamada, para manter a decisão regional que de
feriu ao reclamante a reintegração no serviço.

2 - Estabilidade como matéria Constitucional 
Prejudicado, porquanto a matéria já foi analisada no
tópico anterior.

Isto posto, acordam os Ministros da Segunda
Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimi
dade, conhecer do Recurso quanto à reintegração no
emprego e negar-lhe provimento. Prejudicado o terna
estabilidade como matéria constitucional.

Brasília, 10 de maio de 2000. - Vantuil Abdala,
Presidente - José Luciano de Castilho Pereira,
Relator."

Vê-se, na parte que grifamos, corno é desne
cessária a lei complementar para tratar a matéria.

Em que pese não ser o TST o nosso Tribunal
Constitucional, cremos que, com o sistema de controle
difuso de constitucionalidade, acaba por ter o TST, po
deres para tratar e julgar matérias sob o aspecto cons
titucional que aqui podemos utilizar com tranqüilidade.

Neste sentido, não vemos sustentação de or
dem constitucional no Projeto de Lei Complementar
n° 170, de 1997, ora sob análise desta Comissão, por
haver lei ordinária em vigor que contempla a matéria
até mesmo de forma mais abrangente, como já de
monstrou o Deputado José Pimentel, em seu Voto em
Separado à Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público. Na época, sustentou aquele nobre
parlamentar que o princípio da norma mais favorável
é parte do Direito do Trabalho pátrio, e acolhido plena
mente não SÓ pelo judiciário trabalhista, mas pela pa
cífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Julgamos que o projeto de lei complementar é in
jurídico, por não ter coerencia com o sistema jurídico.

Pelo exposto, e discordando respeitosamente da
opinião do nobre Relator, sugerimos aos nobres Pares
desta Comissão a rejeição do Projeto de Lei Comple
mentar n° 170, de 1997, por sua injuridicidade. ,

Sala das Sessões, 19 de abril de 2001. - Waldir
Pires, Deputado Federal (PT/BA) - Luiz Eduardo
Greenhalgh, Deputado Federal (PT/SP).
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11- Voto

Nos termos do art. 32, inciso 111, allnea a do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, cum
pre-nos manifestar sobre a constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa do projeto analisado.

Os requisitos de constitucionalidade e juridicida
de foram observados.

A competência legislativa é da União; cabe ao
Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da
República, dispor sobre todas as matérias de compe
tência da União; a iniciativa cabe a qualquer membro
do Congresso Nacional (arts. 22, inciso I, 48, caput e
61, caputda Constituição Federal, respectivamente).

O art. ]O da Constituição, que dispõe sobre os
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, determi
na, em seu inciso I, que a proteção da relação de em
prego seja objeto de lei complementar, como ocorre
na proposição em análise.

Ainda hoje se discute, outrossim, se o dispositi
vo mencionado pressupõe que seja elaborada ape
nas uma lei complementar regulamentando todas as
formas de proteção ao emprego, ou se várias leis
complementares podem dispor sobre a matéria, so
bre vários tipos de estabilidade.

Entendemos que o ideal seria apenas uma lei
complementar dispor sobre a proteção do contrato de
trabalho e indenização compensatória em caso de
rescisão contratual.

Todavia, em virtude do princípio da norma mais
favorável ao trabalhador, não podemos deixar de
aprovar o Projeto de Lei Complementar n° 170, de
1997, a fim de garantir a estabilidade ao trabalhador
acidentado.

Deve ser ressaltado que, apesar da Lei Previ
denciária dispor sobre a estabilidade do acidentado
(art. 118 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991), o
dispositivo é constantemente questionado judicial
mente, em virtude de ser lei ordinária e não comple
mentar, não satisfazendo uma exigência formal pre
vista na Constituição. Isso significa que a lei referida
não gera o efeito pretendido.

Em virtude de o.projeto ter sido apresentado an
teriormente à Lei Complementar n° 95, de 26 de feve
reiro de 1998, não foram observados os seus disposi
tivos, razão pela qual apresentamos uma emenda a
fim de adequá-lo à técnica legislativa.

A emenda modificativa visa alterar a redação do
art. 3° do projeto, pois a cláusula de revogação gené
rica não pode mais ser utilizada. Deve, portanto, ser
revogado expressamente o art. 118 da Lei n° 8.213,
de 24 de julho de 1991.

Opinamos, portanto, pela constitucionalidade,
juridicidade e, nos termos da emenda apresentada,
pela boa técnica legislativa do Projeto de Lei Comple
mentar n° 170, de 1997.

Sala da Comissão, 19 de abril de 2000. Depu
tado Léo Alcântara, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 3° do Projeto a seguinte
redação:

"Art. 3° Fica revogado o art. 118 da Lei
n° 8.213, de 24 de julho de 1991."

Sala da Comissão, 19 de abril de 2000. - Depu
tado Leo Alcântara, Relator.

Voto em separado do Deputado Waldir Pires

O Projeto de Lei Complementar em comento
dispõe sobre a estabilidade provisória de doze meses
devida ao trabalhador acidentado que, após afasta
mento com recebimento do benefício acidentário, re
toma ao trabalho portando seqüela que tenha provo
cado redução da capacidade laborativa impeditiva da
atividade antes exercida.

O Relator, em seu Parecer, sugere a aprovação
do Projeto recomendando ainda que seu art. 3° seja
alterado, de modo a revogar, de forma expressa, o art.
118 da Lei nO 8.213/91.

A principal alegação do Relator é que a atual es
tabilidade provisória do trabalhador acidentado, pre
vista na Lei n° 8.213/91, seria permanentemente
questionada pelo Judiciário, já, que se trataria de lei
ordinária, e não complementar, modalidade legislati
va que, no seu entendimento, seria a mais apropriada
para regulamentar o direito á estabilidade provisória.

Ledo engano.
É recorrente a jurisprudência do Tribunal Supe

rior do Trabalho na análise da questão. A estabilidade
provisória do acidentado é matéria. pacffica no Egré
gio TST, e suas decisões apenas tem reafirmado os li
mites que a própria lei estabeleceu, a saber: primeiro,
que é condição para que o acidentado tenha o direito
à estabilidade provisória o recebimento de benefício
acidentário; e segundo, a aplicação da norma deixa
impHcito o entendimento que o benefício em questão
é o auxílio-doença.

Vejamos, abaixo, dois exemplos da jurisprudên
cia induvidosa do TST, donde transcrevemos não
apenas seu ementário, mas parte dos Votos dos Re
latores, a fim de enriquecermos essa discussão:

"1.1 - Acidente de Trabalho - Estabilidade
Provisória - art. 118 da Lei n° 8.213/91.
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O Regional negou provimento ao recurso adesi- Conhecido o recurso de revista por violação ao
vo interposto pela Reclamante quanto à estabilidade art. 118 da Lei nO 8.213/91, dou-lhe provimento para
prevista no art. 118 da Lei nO 8.213/91, sob o funda- determinar o pagamento relativo aos direitos decor-
mento de que o legislador, ao instituir a garantia de rentes da estabilidade provisória prevista no art. 118
emprego, teve como objetivo evitar que o acidentado da Lei n° 8.213/91.
despedido viesse a sofrer discriminação na busca de Isto posto acordam os Ministros da 4a Turma do
novo emprego, o que somente poderia ocorrer em Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, co-
caso de seqüelas ou de perda da capacidade laborati- nhecer do recurso de revista por violação e, no mérito,
va, inexistindo nos autos prova nesse sentido, após dar-lhe provimento para determinar o pagamento re-
sua alta médica (fls. 102/104). Na revista, ad uz a Re- lativo aos direitos decorrentes da estabilidade provi-
clamante que o entendimento firmado pelo Colegiado sória prevista no art. 118 da Lei nO 8.213/91.
de origem conflita com outros julgados e desrespeita Brasília, 4 de outubro de 2000. - Ministro Milton
o art. 118 da Lei nO 8.213/91 , porquanto esse preceito de Moura França, Presidente - Ministro Barros Le-
legal não prevê a necessidade da ocorrência de se- venhagen, Relator."
qüelas para que seja reconhecido o direito á estabili- " 1 - Reintegração ao emprego
dade (fls. 105/107). Infere-se do exame da decisão re- 1.1 - Conhecimento - A Corte de origem, preo-
corrida que o Colegiado de origem, ao analisar o art. cupada com o problema social de despedida de em-
118 da Lei na 8.213/91, que dispõe: "O segurado que pregados portadores de doença profissional, enten-
sofreu acidente do trabalho tem garantida. pelo prazo deu ser a Einpresa responsável, tanto porque não re-
mínimo de doze meses, a manutenção do seu contra- alizou exames médicos demissionais, quanto porque
to de trabalho na empresa, após a cessação do auxí- os exames audiométricos realizados 4 (quatro) me-
lio-doença acidentário, independentemente de per- ses após a despedida revelaram o agravamento da
cepção de auxílio-acidente", não lhe conferiu razoável doença. Ressaltou que, in casu, deve ser observado
interpretação, a teor do Enunciado na 221/TST, por- O princípio da eqüidade, autorizado pelo art. 80 da
quanto asseverou que a estabilidade a que alude o CLT. As razões da Empresa são no sentido de que
dispositivo legal estaria dependente da caracteriza- dita lei não se refere à prorrogação da estabilidade
ção de seqüelas ou perda de capacidade laborativa caso a doença ocupacional persista, apenas aponta o
da autora, após sua alta médica. E oportuno registar período de 1 (um) ano após o retomo ao trabalho, pe-
que o art. 59 do mesmo diploma legal estabelece que ríodo que, cessado, libera o empregador para nova-
"o auxílio-doença será devido ao segurad~ que, ha- mente utilizar, como lhe aprouver, seu poder potesta-
vendo cumprido, quando for o caso, o período de ca- tivo de rescindir o contrato de trabalho. Aponta viola-
rência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu ção do art. 118 da Lei na 8.213/91, bem como diver-
trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de gência jurisprudencial. O terceiro aresto, fI. 253, en-
15 dias consecutivos". Nesse mesmo sentido estabe- frenta completamente a matéria, aduzindo, até mes-
Ieee o art. 60 da referida lei que "o auxílio-doença será mo, que .~ão se fazem .necessários exame~ per~cia~s
devido ao segurado. empregado e empresário, a con- po~ ocaslao ?a despedida. Conheço, por dlvergencla
tar do 160 dia de afastamento da atividade ..."Da exe- JUrisprudencial.
gese dos dispositivos legais acima transcritos, tem-se 1.2 - Mérito - O caput do art. 118 da Lei na
que a condição sine qua non à configuração da esta- 8.213, .de 24-7-91, estabelece: "O ~egurado que s~-
bilidade é a percepção do auxílio-doença acidentário, fr.eu aCidente do trabalho tem gara~tla, pelo prazo ml-
que somente ocorre com o afastamento do emprega- n1mo de doze meses, a manutençao de s~u contrato
do do trabalho por prazo superior a 15 dias. Assim, ~e trabalho n~ em~r.es~, após a cessaçao do auxí-
entendo que a interpretação dada pelo Regional ao ho-d<:ença aCI~~ntar~o, Ind:pendentemente de per-
art. 118 da Lei na 8.213/91, vinculando a garantia da cepçao de auxlho-acl~e~te:
estabilidade à comprovação de seqüelas ou perda da ~ ~ ~tual Constltu~çao Federal, ao c~nsagr~r
capacidade laborativa da autora, após sua alta médi- o~ ~nnclplos d~ proteçao contra a despedida arbl-
ca, configura literal e direta violação ao dispositivo le- tran~,. ou sem Justa causa, ? fez de forma ampla?
gal. Conheço da revista por violação. ~enenca, a~parando tambem os tra~alhad?~esVI

timas de aCidentes de trabalho. ASSim, verifica-se
2 - Mérito. que o art. 118 da Lei na 8.213/91 se harmoniza per-
2.1 - Acidente de Trabalho - Estabilidade feitamente com o disposto no art. r, inciso I, do

Provisória - art. 118 da Lei na 8213/91. Texto Maior, não havendo necessidade, no caso



PROJETO DE LEI N° 188-A/91

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

·PROJETO DE LEI N° 188-8, DE 1991
(Do Senado Federal)

PLS N° 89/90

PARECER DA COMISSÃO DE'CONSTITUIÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1994
- termo de recebimento de emendas - 1995
- termo de recebimento de emendas - 1999
...: parecer do Relator
- emendas oferecidas pelo Relator (4)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (4)

Determina a seleção objetiva de
pessoas submetidas a fiscalização de tri
butos federais e equipara ao crime de
prevaricação a interferência contrária por
autoridades políticas e administrativas;
tendo pareceres: da Comissão de Finan
ças e Tributação, pela aprovação (relator:
Deputado Pedro Novais); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com emendas (relator: Depu
tado Fernando Coruja).

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção - art. 24, 11)

* Projeto inicial publicado no DCN1 de 21-3-91
- Parecer da Comissão de Finanças e Tributa

ção publicado no DCN1 de 7-6-94

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados alterado pelo art.
1°, I, da Resolução n° 10/91, o Sr. Presidente determi
nou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
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vertente, de lei complementar. Ademais, esta Cor- Julgamos que o projeto de lei complementar é
te, ao editar o Precedente Normativo n° 30, que as- injurídico, por não ter coerência com o sistema jurí-
segura estabilidade ao empregado acidentado, o dico.
fez com fulcro na referida norma legal, visando coi- Pelo exposto, e discordando respeitosamente da
bir as dispensas imotivadas após o retorno do tra- opinião do nobre Relator, sugerimos aos nobres Pares
balhador acidentado, corroborando o direito de o desta Comissão a rejeição do Projeto de Lei Comple-
obreiro receber o benefício. O texto legal é claro ao mentar n° 170, de 1997, por sua injuridicidade.
prever a garantia mantendo o contrato de trabalho Sala das Sessões, 8 de novembro de 2000. -
do empregado por, no mínimo, 12 (doze) meses. Waldir Pires, Deputado Federal PT - BA.
Precedentes: RR-170490/9S, Ac. 4a T-938, DJ de
22-3-96, ReI. Min. Galba Veloso; RR-183120/9S,
Ac. sa T-2968, DJ de 9-8-96. ReI. Min. Antônio Dai
ha; RR-13304S/94.6, Ac. sa T-777/9S, Valentin Car
rion - 1995 - p.·161, Rei. Min. Wagner Pimenta e
RR-124476/94.2, Ac. 1a T-7030/94, ReI. Min. Lou
renço Prado. Ante o exposto, nego provimento à
Revista da Reclamada, para manter a decisão re
gional que deferiu ao Reclamante a reintegração
no serviço.

2 - Estabilidade como matéria Constitucional 
Prejudicado, porquanto a matéria já foi analisada no
tópico anterior.

Isto posto: acordam os Ministros da Segunda
Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimi
dade, conhecer do Recurso quanto à reintegração no
emprego e negar-lhe provimento. Prejudicado o tema
estabilidade como matéria constitucional.

Brasília, 10 de maio de 2000. - Vantuil Abdala,
Presidente - José Luciano de Castilho Pereira, Re
lator.

Vê-se, na parte que grifamos, como é desne
cessária a lei complementar para tratar a matéria.

Em que pese não ser o TST o nosso Tribunal
Constitucional, cremos que, com o sistema de contro
le difuso de constitucionalidade, acaba por ter o TST,
poderes para tratar e julgar matérias sob o aspecto
constitucional que aqui podemos utilizar com tranqüi
lidade.

Neste sentido, não vemos sustentação de or
dem constitucional no Projeto de Lei Complementar
nO 170, de 1997, ora sob análise desta Comissão,
por haver lei ordinária em vigor que contempla a
matéria até mesmo de forma mais abrangente,
como já demonstrou o Deputado José Pimentel, em
seu Voto em Separado à Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público. Na época, susten
tou aquele nobre parlamentar que o princípio da
norma mais favorável é parte do Direito do Trabalho
pátrio, e acolhido plenamente não só pelo judiciário
trabalhista, mas pela pacífica jurisprudência do Su
premo Tribunal Federal.
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PROJETO DE LEI N° 188/91

PROJETO DE LEI N° 188-A/91

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados alterado pelo art.
1°, I, da Resolução n° 10/91, o Sr. Presidente determi
nou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emen
das a partir de 19-9-95, por cinco sessões. Esgotado
o prazo nos foram recebidas emendas os projetos.

Sala de Comissão, 27 de setembro de 1995. 
Sérgio Sampaio de Almeida, Secretário.

Comissões - de prazo para a apresentação de emen- 11 - Voto do Relator
das a part~ de 21-6-94, ~or cinco sessões, Es~otado O Projeto é constitucional quanto às atribui-
o prazo, nao foram recebidas emendas ao projeto. ções do Congresso para legislar sobre Direito Penal

Sala da Comissão, 27 de junho de 1994. - Sér- (arts! 22 e 48 da C.F.) e quanto à iniciativa de leis
gio Sampaio C. de Almeida, Secretário. ordi~árias (art. 61, caput da C.F.).

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS !A iniciativa privativa do Presidente da Repúbli-
ca de leis em matéria tributária, constante do art. 61,
§ 1°( li, b, refere-se aos territórios (Comentários à
Constituição Brasileira - Pinto Ferreira - 3° vol.,
pág·1261).

JHá competência concorrente da União, Esta
dos\e Distrito Federal para legislar sobre Direito Tri
butário (art. 24, I, da C.F.).

Quanto à juridicidade o Projeto não viola prin
cípios de direito.

No mérito, a proposição estabelece um siste
ma que proporciona a fiscalização de todos, cada
um a seu tempo, o que está em consonância com a
vedação constitucional de tratamento desigual entre
os contribuintes (art. 150, 11 da C.F.).

Em relação à técnica legislativa, deve ser
aperfeiçoada a parte criminal, que equipara ao crime
de prevaricação os fatos que menciona, criando um
tipo penal novo, entretanto, sem sanção.

A lei penal, pelo princípio da reserva legal,
deve definir o fato ilícito e estipular a pena.

Em vista disso, apresento as emendas, em
anexo, a primeira alterando a Ementa, a segunda
aperfeiçoando a redação do § 1° do art. 10, a tercei
ra incluindo parágrafo único ao art. 319 do Código
Penal: incide nas mesmas penas, ali previstas, a au
toridade que determinar a fiscalização tributária, em
desobediência aos critérios de seleção objetiva,
para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
Isso possibilita, à Receita, em casos de necessidade
de fiscalização, promover uma inspeção extraordi
nária para evitar lesão ao Fisco. Por fim, a quarta
emenda suprime o art. 3° da proposição, com o ob
jetivo de adequá-Ia ao preceituado na Lei Comple
mentar 95/98.

Cumpre salientar que a autoridade que retar
dar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofí
Cio, nos termos do art. 319 do Código Penal, já pra
tica o crime de prevaricação.

Pelo exposto, voto pela constitucionalidade juri
dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n·
188, de 1991 e, no mérito, pela sua aprovação, nos
termos das emendas em anexo.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 1999. - Depu
tado Fernando Coruja, Relator.

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1°, I, da Resolução n·l 0/91, o Senhor Presidente de
terminou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, prazo para apresentação de emen
das a partir de 1-6-99, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 9 de junho de 1999. - Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório
O Projeto de Lei n· 188, de 1991, do Senado Fe

deral, visa instituir a seleção objetiva de pessoas sub
metidas à fiscalização tributária e punir aqueles que a
contrariarem.

Argumenta que a inspeção tem se transformado
em instrumento de perseguição de adversários e que
autoridades têm impedido a fiscalização de empresas
de pessoas amigas ou importantes, violando os prin
cípios impostos à Administração Pública pelo art. 37,
caput, da Constituição Federal.

O presente projeto pretende instituir forma im
parcial e objetiva de fiscalização tributária.

Equipara ao crime de prevaricação a desobe
diência ao critério de seleção objetiva.

Aberto o prazo para oferecimento de emendas
(art. 24, li, c/c art. 119 do Regimento Interno), nenhu
ma foi apresentada.

É o relatório.
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EMENDA tf> 1

Dê-se, à Ementa, a seguinte redação:
"Determina a seleção objetiva de pes

soas submetidas à fiscalização de tributos
federais e dá outras providências." ..

Sala da Comissão, 4 de agosto de 1999. - Depu
tado Fernando Coruja.

EMENDA N°2

Dê-se, ao § 1° do art. 1° a seguinte re
dação:

"Art. 1° .
§ 1° Os contribuintes serão seleciona

dos para fiscalização mediante critérios ob
jetivos, estabelecidos pelos órgãos fiscaliza
dores.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 1999. - Depu
tado Fernando Coruja.

EMENDA N°3

Dê-se, ao § 3° do art. 1°, a seguinte re
dação:

"Art. 10 ..•.....•.....•••••.•••.••......•.•..••.•••••.•••...

§ 3° O art. 319 do Código Penal passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo
único:

Parágrafo único. Nas mesmas penas
incide a autoridade que determinar a fiscali
zação tributária em desobediência aos crité
rios de seleção objetiva, para satisfazer inte
resse ou sentimento pessoal. ti

Sala da Comissão, 4 de agosto de 1999. - Depu
tado Fernando Coruja.

EMENDA N°4

Suprima-se o art. 3° do projeto.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 1999. - Depu
tado Fernando Coruja.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emendas, do Projeto de Lei n" 188-A/91, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Fernando Coruja.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e

Robson Tuma - Vice-Presidentes, André Benassi,
Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Murilo Do
mingos, Nelson Otoch, Nelson Trad, Ronaldo Cezar

Coelho, Zulaiê Cobra, Aldir Cabral, Jaime Martins,
Moroni Torgan, Paes Landim, Paulo Magalhães, Re
gimlldo Germano, Vilmar Rocha, Coriolano Sales,
Mendes Ribeiro Filho, Renato Vianna, Roland Lavig
ne, José Dirceu, José Genoíno, Marcos Rolim, Au
gusto Farias, Eurico Miranda, Gerson Peres, Alexan
dre Cardoso, José Antônio Almeida, Sérgio Miranda,
Alceu Colares, Fernando Coruja, José Roberto Ba
tochio, Luciano Bivar, Domiciano Cabral, Léo Alcân
tara, Luís Barbosa, Mauro Benevides, Nelson Pelle
grino, Professor Luizinho e Dr. Benedito Dias.

Sala da Comissão, 19 de abril de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

EMENDAS ADOTADAS-CCJR ~ 1

Dê-se a ementa do projeto a seguinte
redação:

"Determina a seleção objetiva de pes
soas submetidas à fiscalização de tributos
federais e dá outras providências."

Sala da Comissão, 19 de abril de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

N°2

Dê-se ao § 1° do art. 1° do projeto a
seguinte redação:

"Art 1° .
§ 1° Os contribuintes serão seleciona

dos para fiscalização mediante critérios objeti
vos estabelecidos pelo órgãos fiscalizadores.

"
Sala da Comissão, 19 de abril de 2001. - Depu

tado Inaldo Leitão, Presidente.

N°3

Dê-se ao § 3° do art. 1° do projeto a
seguinte redação:

"Art. 1° .
§ 3° O art. 319 do Código Penal passa

a vigorar acrescido do seguinte parágrafo
único:

Parágrafo único. Nas mesmas penas
incide a autoridade que determinar a fiscali
zação tributária em desobediência aos crité
rios de seleção objetiva, para satisfazer inte
resse ou sentimento pessoal."

Sala da Comissão.. 19 de abril de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

N°4

Suprima-se o art. 3° do projeto.

Sala da Comissão, 19 de abril de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.
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·PROJETO DE LEI N°1.028-A, DE 1991
(Do Sr. Ary Kara)

Acrescenta dispositivo ao Código
de Processo Civil; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridi
cidade, falta de técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição (relator: Dep. Men
des Ribeiro Filho).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 24,11)

*Projeto inicial publicado no DCN1 de 1-6-91

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1991
- termo de recebimento de emendas - 1995
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ~ 1.028/91

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados e do item 111 do Ato
da Mesa na 177/89, O Sr. Presidente determinou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia das comis
sões - de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 5-8-91 , por 5 sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 9 de agosto de 1991. - Hilda
de Sena Correa Wiederhecker, Secretária.

PROJETO DE LEI N° 1.028/91

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1, da Resolução na 10/91, O Sr. Presidente determi
nou o abertura - e divulgação no Ordem do Dia dos
Comissões - de prazo para apresentação de emen
das a partir de 3-8-95, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 1995. 
Sérgio Sampaio de Almeida, Secretário. i

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

O Excelentíssimo Senhor Deputado Ary Kara
PPB/SP, nos termos do Parágrafo Único do Art. 105
do Regimento Interno, vem à presença de Vossa
Excelência requerer o desarquivamento das seguin
tes proposições de minha autoria 4048/98, 1028/91,
4682/94, 1600/96, 1601/96, 1778/96, 1822/96.

Nestes Termos
Pede Deferimento
Sala das Sessões 10 de março de 1999. - Ary

Kara, Deputado Federal, PPB/SP.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICO, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL: 1028/91,
4682/94, 1600/96, 1601/96, 1778/96.
1822/96, 4048/98. Publique-se.

Em 10-3-99 Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ~ 1.028/91

Nos termos do àrt. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
10

, I, da Resolução na 10/91, O Senhor Presidente de
terminou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, prazo para apresentação de emen
das a partir de 1-6-99, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 9 de junho de 1999. - Sergio
Sampaio Contreiras de Almeida.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe pretende fazer in
cluir, no Código de Processo Civil, dispositivo com o
seguinte teor:

Ué defeso ao juiz exercer jurisdição em
processo em que for parte ou diretamente
interessado órgão da administração munici
pal, estadual ou federal, chefiado por cônju
ge, parente, consangüíneo ou afim, em linha
reta ou, na colateral, até o terceiro grau."

A inclusa justificação defende a criação de "le_
gislação preventiva processual, que livrará muitos juí
zes de pressões incoercíveis no julgamento de pro
cessos, ao tempo que garantirá ao Poder Judiciário a
necessária isenção da função jurisdicional".
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Trata-se de apreciação conclusiva das comis
sões. Esgotado o termo regimental, não foram apre
sentadas emendas.

É o relatório.

A proposição sob análise atende aos pressu
postos de constitucionalidade e de juridicidade. A
técnica legislativa, contudo, é inadequada: a ementa
diz tratar-se de acréscimo de dispositivo ao Código
de Processo Civil, mas o art. 1° nada esclarece a
respeito. A par disso, há cláusula de revogação ge
nérica.

No que tange ao mérito, em que pesem as no
bres intenções da proposição, não merece ela pros
perar.

a Código contêm dispositivos que regulam de
modo eficaz as hipóteses de impedimento ou de
suspeição do juiz. a art. 135, inciso V, dispõe repu
tar-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz
quando interessado no julgamento da causa em fa
vor de uma das partes. a juiz poderá, ainda, decla
rar-se suspeito por motivo íntimo (parágrafo único).
Pelo art. 137, aplicam-se os motivos de impedimen
to e suspeição aos juízes de todos os tribunais, a
juiz que violar o dever de abstenção, ou não se de
clarar suspeito, poderá ser recusado por qualquer
das partes (art. 304).

Assim, por entender que a legislação em vigor já
atende ao que ora se pretendia, voto pela constitucio
nalidade, juridicidade, inadequada técnica legislativa
e, no mérito, pela rejeição do projeto de Lei n°
1028/91.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 1999. 
Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

. A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou unanimemente pela constitucionalidade, juri
dicidade, falta de técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.028/91, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Mendes Ri
beiro Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e

Robson Tuma - Vice-Presidentes, André Benassi,
Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Murilo Domin
gos, Nelson atoch, Nelson Trad, Ronaldo Cezar Coe
lho, Zulaiê Cobra, Aldir Cabral, Jaime Martins, Moroni
Torgan, Paes Landim, Paulo Magalhães, Reginaldo
Germano. Vilmar Rocha, Coriolano Sales, Mendes
Ribeiro Filho, Renato Vianna, Roland Lavigne, José

Dirceu, José Genoíno, Marcos Rolim, Augusto Farias,
Eurico Miranda, Gerson Peres, Alexandre Cardoso,
José Antônio Almeida, Sérgio Miranda, Alceu Cola
res, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, Lucia
no Bivar, Domiciano Cabral, Léo Alcântara, Luís Bar
bosa, Mauro Benevides, Nelson Pellegrino, Professor
Luizinho e Dr, Benedito Dias.

Sala da Comissão, 19 de abril de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.252-C, DE 1992
(Do Sr. Salatiel Carvalho)

Proíbe a exibição de filmes ou pro
gramas de televisão com cenas de sexo
e nudez e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, pela aprovação des
te, com emenda, e pela rejeição do de n°
462195, apensado, contra os votos dos
Deputados Silvio Torres e Esther Grossi
(relator: Dep. Elias Abrahão); da Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, pela aprovação deste e
rejeição do de n° 462195, apensado (rela
tor: Dep. Carlos Apolinário); e da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela inconstitucionalidade deste e
do de n° 462/95, apensado (relator: Dep.
Fernando Coruja).

(Às Comissões de Educação, Cultu
ra e Desporto; de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (art. 54) 
art. 24, 11)

* Projeto inicial publicado no DCN1 de 31-10-92
- Projeto apensado: PL 462/95 (OCN1 de

9-8-95)
- Pareceres das comissões de Educação, Cul

tura e Oespol1o e de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática publicados, respectivamente, no
DCN1 de 8-8-95 e no OCO de 15-3-96.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1996
- termo de recebimento de emendas - 2000
- termo de recebimento de emendas ao projeto

apensado
- parecer do relator
- parecer da Comissão
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
E DE REDAÇÃO ao projeto e ao seu apensado.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - Sér-
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

PROJETO DE LEI N° 3"252-A/92
(Apenso O PL n° 462/95)

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões de 25-3-96 prazo para apresentação
de emendas a partir de 25-3-96 , por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emen
das ao projeto.

Sala da Comissão, 2 de abril de 1996. - Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

REQUERIMENTO
(Do senhor Salatiel Carvalho)

Requer o desárquivamento de pro
posições.

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

gimento 'Interno da Câmara dos Deputados, requero
a V. Exa o desarquivamento dos projetos de lei, a se
guir relacionados, que são de minha autoria:

PL n03.252/92;

PL n° 3.429/92;
PL n° 3.871 /95;
PL n03.691/97.

Sala das sessões, 25 de junho de 1999. - Sala
tiel Carvalho, Deputado Federal - PMDB/PE.

Defiro. Desarquivem-se as seguintes
proposições, juntamente com as que eventu
almente estejam a elas apensadas: PL nOs
3.252/92, 3.429/92 e 3.691/97. O PL n°

o
3.871/95 não existe. O PL n 3.871/97, de
autoria do requerente, já foi desarquivado.
Oficie-se ao requerente e, após, publique-se.

Em 29-6-99. Presidente.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.252-A/92

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n' 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 14-6-00, por cinco sessões.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 462195

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n' 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 14-6-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, em 21 de junho de 2000. 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

A presente proposição, de iniciativa do nobre
Deputado Salatiel Carvalho, tem por objetivo proibir a
exibição de filmes ou programas com cenas de sexo e
nudez pelas emissoras de televisão em qualquer ho
rário, submetendo o infrator às penalidades previstas
no Código Brasileiro de Telecomunicações.

Na justificação, ressalta o ilustre parlamentar a
necessidade de dar um basta à onda de permissivida
de, ao exagero sexual e ao desrespeito às crianças,
que podem levar à depravação total da sociedade e à
degradação dos costumes.

Ao Projeto de Lei n° 3.252, de 1992, foi apensa
do o de n° 462, de 1995, de autoria do Deputado La
provita Vieira.

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
por maioria de votos, na Reunião de 28 de junho de
1995, aprovou, com emenda modificativa, o Projeto
de Lei nE 3.252, de 1992, rejeitando o Projeto de Lei
nE 462, de 1995. A Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática, de igual modo, apro
vou, por unanimidade, na Reunião de 7 de dezembro
subseqüente, a proposição principal com a emenda
que lhe fora apresentada, rejeitando a apensada, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Carlos Apoli
·nário.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Na forma do disposto no art. 32, inciso 111, letra a,
do Regimento Interno, cabe à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação manifestar-se sobre as
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proposições sob o prisma da constitucionalidade, juri- Cultura e Desporto abre exceção para os canais es-
dicidade e técnica legislativa. pecificos de contrato particular com TV codificadas,

Nesse sentido, é de se observar que, a despeito TV a cabo ou similares.
de a matéria nelas tratada inserir-se na competência Vemos, assim, que, de acordo com as normas
legislativa da União e estarem observadas as disposi- constitucionais, a União não mais poderá vedar, proi-
ções pertinentes à iniciativa parlamentar (arts. 22, in- bir ou censurar a atividade artistica. Poderá somente
ciso IV, e 61, caput, da Constituição Federal), as pro- indicar, recomendar, classificar os filmes, os espetá-
posições violam o princípio constitucional da liberda- culos, as exibições, segundo as faixas etárias a que
de de expressão inscrito no art. 5E inciso IX, e 220, § se destinem.
2E, da Carta Política. É certo que a televisão invade nossos lares e

É que a liberdade de expressão engloba toda e se~s programas são assistidos por menores.de todas
qualquer atividade intelectual, artística e de comuni- a~ ~dades. É certo també~. que os valores. ét~cos e so-
cação, a qual, nos termos constitucionais, será exerci- clal~ da pessoa e da fa~llIa devem constl~ulr, ~reocu-
da independentemente de qualquer censura ou licen- paçao constante do.Ieglslador. Mas os prlnClplOs ~~-
ça do poder público. tatuídos no art. 221 figuram como normas programatl-

D
· t' d I'b d d d - cas e, portanto, só terão plena efetividade quando
Iz-se que a garan la a I er a e e expressa0 I . f I f § d

é 'b' - d É' t t á d I' promulgada a el edera a que se re ere o 30 o art.
a prol Iça0 a censura. JUs amen e na rea a 1- 220 d C t't' - Fed I

b d d d - I d 'I a ons I UlçaO era.er a e e expressa0 que ao ongo os secu os , , . .
vem-se travando a batalha entre o obscurantismo e o Até I~, ate que s~ promulgu~ a,r~spectlva lei !e-
autoritarismo estatal e a liberdade individual dera~, con!l~uam em v~gor, pel? principio ~a receP9ao,

. _., . os dispOSitivos federaiS anteriores que nao conflltem
A liberdade de expre~~ao, IIberda~e pU?~lca f~n- com as regras constitucionais. O que não se pode, po-

damental, .que abarca a atividade a~ístlc~, ai InclUldo rém, é estabelecer censura prévia por via legislativa a
qualquer tipO de arte, entre as ~uals a pintura, a ~s- pretexto de pôr fim à onda de permissividade e ao exa-
cultura, a .dança, o ~eatro, o cinema e a fotografia, gero de cenas de nudez e de sexo na programação
deve manlfesta~-se hvre~ente, sob qualquer forma, das emissoras de televisão, porque a isto se sobrepõe
processo ou velcul?, e nao sofre~á ~ualqu.er censura a liberdade de expressão da atividade artística, a teor
(que pode ~er préVia ou a p~S~e~IOrl), ou licença, ob- dos arts. 50, inciso IX, e 220, da Constituição Federal.
servado o dlsp~sto na ConstltUlçao Feder~1 (art. 220). Assim, votamos pela rejeição do Projeto de Lei

E o que diZ a Carta Magna a respeito? n°3.252, de 1992, e do Projeto de Lei n°462, de 1995,
Diz que lei federal regulará as diversões e espe- em face de sua inconstitucionalidade insanável.

táculos públicos, cabendo ao poder público informar Sala da Comissão, 8 de novembro de 2000. -
sobre a natureza destes, sobre as faixas etárias a que Deputado Fernando Coruja, Relator.
não se recomendem, bem como sobre os locais e os
horários em que sua apresentação se mostre inade- 11I - Parecer da Comissão

quada. A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
Diz mais que lei federal estabelecerá os meios ção, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani-

legais que garantam à pessoa e à familia a possibíli- memente pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei
dade de se defenderem de programas ou programa- n°3252-B/92 e do de n° 462/95, apensado, nos termos
ções de rádio e televisão que contrariem os princípios do parecer do Relator, Deputado Fernando Coruja.
a que devem se submeter e que hoje estão expressos Estiveram presentes os Senhores Deputados:
no art. 221. São eles: preferência a finalidades educa- Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
tivas, artísticas, culturais e informativas; a promoção Robson Tuma - Vice-Presidentes, André Benassi,
da cultura nacional e regional e estímulo à produção Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Murilo Domin-
independente; a regionalização da produção cultural, gos, Nelson Otoch, Nelson Trad, Ronaldo Cezar Coe-
artística e jornalística; e o respeito aos valores éticos lho, Zulaiê Cobra, Aldir Cabral, Jaime Martins, Moroni
e sociais da pessoa e da família. Torgan, Paes Landim, Paulo Magalhães, Reginaldo

Ora, as proposições sob exame pretendem ins- Germano, Vilmar Rocha, Coriolano Sales, Mendes
tituir a censura prévia sobre as emissoras de televisão Ribeiro Filho, Renato Vianna, Roland Lavigne, José
ao impedir-lhes a exibição de cenas de sexo ou de nu- Dirceu, José Genoíno, Marcos Rolim, Augusto Farias,
dez. Esta censura é inquestionável até mesmo quan- Eurico Miranda, Gerson Peres, Alexandre Cardoso,
do a emenda aprovada na Comissão de Educação, José Antônio Almeida, Sérgio Miranda, Alceu Cola-
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res, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, Lucia
no Bivar, Domiciano Cabral, Léo Alcântara, Luís Bar
bosa, Mauro Benevides, Nelson Pellegrino, Professor
Luizinho e Dr. Benedito Dias.

Sala da Comissão, 19 de abril de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.889-B, DE 1993
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Dá a denominação de Comandante
João Ribeiro de Barros ao Aeroporto de

. Londrina, no Estado· do Paraná; tendo
pareceres: da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, pela aprovação, con
tra o voto da Deputada Adelaide Neri (re
lator: Dep. Átila Lira); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela inconstitucionalidade e injuridicida
de (relator: Dep. Bispo Rodrigues).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

* Projeto inicial publicado no DCN1 de 3-8-93

- Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto publicado no DCN1 de 22-11-94

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1995

- termo de recebimento de emendas - 1999

- parecer do relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.889-A/93

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1°, I, da Resolução n° 10/91, o Sr. Presidentedetermi
nou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emen
das a partir de 26-4-95, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 4 de maio de 1995. - Sergio
Sampaio C. de Almeida, Secretário.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos de art. 105, parágrafo úliico, do Regi

mento Inferno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência o desarquivamento das proposi
ções, a seguir relacionadas, que são deminha autoria:

PL 3735/93: PL 4530/98:
PL 3889/93; PLP 101/92;
PL 4915/95; PLP 246/98;
PL 3115/97; PLP 251/98;
PL 3519/97; PEC 102/95;
PL 3955/97; PEC 103/95;
PL4412/98; PEC 120/95;
PL4413/98; PEC 121/95;
PL 4434/98; PEC 121/95;
PL 4499/98; PEC 122/95 e
PL 4530/98; PEC 123/95
Sala das Sessões, 23 de Fevereiro de 1999. 

Deputado Luiz Carlos Hauly.

Defiro nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICO, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL nOs 3735/93,
3889/93, 4915/95, 3115/97, 3519/97,
3955/97, 4412/98, 4413/98, 4434/98,
4530/98, PLP nOs 101/92, 246/98, 251/98,
PEC nOs 102/95, 103/95, 120/95, 121/95,
122/95 e 123/95. Publique-se

Em 23-2-99. Presidente.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.889/93

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1° , I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presidente de
terminou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões, prazo para apresentação de emendas a
partir de 18-5-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto de lei.

Sala da Comissão, 24 de maio de 1999. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O projeto de lei acima ementado intenta conferir
ao Aeroporto de Londrina, no Estado do Paraná, a de
nominação de Comandante João Ribeiro de Barros 
nome do laureado brasileiro que, em 28 de abril de
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1927, realizou a travessia do Atlântico Sul, um dos
maiores feitos da aviação civil, na época.

A proposição em tela tramitou pela Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, que lhe examinou o
mérito, concluindo por sua aprovação.

Ao término da legislatura, restou arquivada, nos
termos do art. 105 do Regimento Interno, tendo sido
desarquivada, a requerimento de seu ilustre Autor.

A matéria encontra-se nesta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação para exame
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridici
dade, regimentalidade e técnica legislativa, a teor do
art. 32, 111, a, do Regimento Interno.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei n° 3.889, de 1993, a despeito
de seus eventuais méritos, padece de vícios de in
constitucionalidade e injuridicidade.

Com efeito, como já frisou esta douta CCJR,
em sua Súmula da Jurisprudência n03, é inconstitu
cional e injurídico o projeto de lei, de iniciativa parla
mentar, que pretende conferir denominação a rodo
via ou logradouro público, por invadir a seara de
competência privativa do Presidente da República
(Art. 61, § 1°, li, da CF).

Assim, no que se atém à esfera de competência
desta CCJR, verificamos que o Projeto de Lei n°
3.889, de 1993, ora examinado, atenta contra a citada
Súmula da Jurisprudência n° 3, sendo nosso voto, em
conseqüência, por sua inconstitucionalidade e injuri
dicidade, restando prejudicados os demais aspectos
pertinentes a esta Comissão.

Sala da Comissão, 2 de julho de 1999. - Depu
tado Bispo Rodrigues, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
. dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinoú
unanimemente pela inconstitucionalidade e injuridici
dade do Projeto de Lei n° 3.889-A, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Bispo Rodrigues.

Estiveram presentes os Senhores Deputado:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
Robson Tuma - Vice-Presidentes, André Benassi,
Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Murilo Do
mingos, Nelson Otoch, Nelson Trad, Ronaldo Cezar
Coelho, Zulaiê Cobra, Aldir Cabral, Jaime Martins,
Moroni Torgan, Paes Landim, Paulo Magalhães, Re
ginaldo Germano, Vi/mar Rocha, Coriolano Sales,
Mendes Ribeiro Filho, Renato Vianna, Roland Lavig-

ne, José Dirceu, José Genoíno, Marcos Rolim, Au
gusto Farias, Eurico Miranda, Gerson Péres, Ale
xandre Cardoso, José Antônio Almeida, Sérgio Mi
randa, Alceu Colares, Fernando Coruja, José Rober
to Batochio, Luciano Bivar, Domiciano Cabral, Léo
Alcântara, Luís Barbosa, Mauro Benevides, Nelson
Pellegrino, Professor Luizinho e Dr. Benedito Dias.

Sala da Comissão, 19 de abril de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

• PROJETO DE LEI N° 3.222-A, DE 1997
(Do Sr. Feu Rosa)

Altera dispositivos do Decreto-Lei
n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Códi
go de Processo Penal; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridi
cidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição (relator: Deputado Waldir
Pires).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no DCD de 5-8-97

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI ND 3.222197

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
10

, I, da Resolução n° 10/91 , o Senhor Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 28-8-97, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 8 de setembro de 1997. 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Feu Rosa)

Requer o desarquivamento de pro
posições.
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Senhor Presidente:·
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa o desarquivamento dos projetos de lei, a se
guir relacionados, que são de minha autoria:

PL n° 0359/95; PL n° 0526/95; PL n° 1.023/95;

PL n° 1.130/95; PL n° 1.166/95; PL n° 1.443/96;
PL n01.848/96; PL n02.025/96; PL n02.144/96;
PL n02.738/97; PL n02.846/97; PL n02.866/97;'
PL n° 2.867/97; PL n° 3.222/97; PL n° 3.285/97;

PL n° 3.286/97; PL n° 3.287/97; PL n° 3.288/97;

PL n° 3.289/97; PL n° 3.866/97; PL n° 4.146/98;
PL n° 4.228/98; PL n° 4.445/98; PL n° 4.446/98;

PL n° 4.558/98; PL n° 4.780/98; PLC n° 234/98;

PR n° 019/95; PR n° 030/95; PR n° 076/96;
PR n° 174198; PEC n° 162/95; PEC n° 204/95;

PEC n° 207/95; PEC n° 253/95; PEC n° 324/96;
PEC n° 339/96; PEC n° 372196; PEC n° 373/96;
PEC n° 381/96; PEC n° 408/96; PEC n° 508/97;

PEC n° 509/97; PEC n° 510/97; PEC n° 531/97;

PEC n° 532/97.
Sala das Sessões, 24 de Fevereiro de 1999. 

Deputado Feu Rosa.

Defiro nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICO, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL nOs 3735/93,
3889/93, 4915/95, 3115/97, 3519/97,
3955/97, 4412/98, 4413/98, 4434/98,
4530/98, PLP nOs 101/92, 246/98, 251/98,
PEC nOs 102/95, 103/95, 120/95, 121/95,
122/95 e 123/95. Publique-se

Em 23-2-99. Presidente.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.222/97

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presidente de
terminou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, prazo para apresentação de emen
das a partir de 11-8-99, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 17 de agosto de 1999. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O objetivo deste projeto de lei, de autoria do no
bre deputado Feu Rosa, é oriundo da legislatura pas
sada e foi, então, distribuído ao ilustre deputado Aloí
sio Nunes Ferreira, busca alterar os arts. 584 e 597 do

Código de Processo Penal, regras que compõem os
capitulos 11 e 111, do seu Titulo 11, e tratam, respectiva
mente. do recurso em sentido restrito e do recurso de
apelação.

O autor do projeto, na sua justificação, esclare
ce que uma "parcela considerável de culpa pela de
mora e conseqüente inefetividade da prestação juris
dicional penal" está no sistema recursal do processo
penal brasileiro. E mais adiante argumenta que "não é
concebível que os condenados por sentenças recorrí
veis sejam premiados com a liberdade simplesmente
pela interposição de recursos que impedem a efetiva
ção das penas". Aduzindo, em seguida, 'Trata-se de
um desprestígio para a Justiça e de um incentivo para
a prática de delitos".

Propõe, então, que as normas dos artigos menci
onados, caput do 584 e a do 597 fiquem, assim, res
pectivamente, redigidos: "Os recursos serão recebidos
apenas no efeito devolutivo." , e "A apelação da senten
ça condenatória, terá apenas efeito devolutivo".

O projeto tem apreciação conclusiva, nesta Co
missão. O eminente Deputado Aloisio Nunes Ferreira
o estudou, deu parecer, mas a matéria não foi objeto
de deliberação desta Comissão. Posteriormente o re
cebi para relatá-lo. Não foram apresentadas emendas
ao fim do prazo regimental.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto de lei objeto de nossa apreciação não
tem qualquer impedimento de natureza constitucio
nal. Está agasalhado na competência legislativa da
União, a iniciativa de suas normas é legítima, está
prevista na competênciá de qualquer membro desta
Casa, para a elaboração de lei relativa a matéria de
direito processual. Sua juridicidade é plena e está ex
presso em termos de boa técnica legislativa.

No mérito, entretanto, não há como recomendar
sua aprovação. Li o parecer anteriormente elaborado
pelo Deputado Aloisio Nunes Ferreira e o acompa
nho, para sugerir à Comissão a rejeição do projeto.

Com efeito, a essência da questão levantada
pero autor do projeto "estaria na injustiça de o conde
nado por sentença não transitada em julgado poder
aguardar em liberdade o julgamento do recurso que
porventura haja interposto contra a condenação".

Argumenta, então, o ilustre autor do Parecer,
que está anexado ao processo, de forma lúcida, com
petente e cristalina, que adoto, na íntegra: "o eixo da
discussão deve se voltar não para os arts. 584 e 597,
mas o art. 594 do Código de Processo Penal, cuja re
dação é a seguinte: 'Art. 594. O réu não poderá apelar
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sem recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se
for primário e de bons antecedentes, assim reconhe
cido na sentença condenatória, ou condenado por cri
me de que se livre solto'.

Vê-se, portanto, da referida norma que a regra é
o recolhimento do réu condenado à prisão como con
dição da apelação.

Dentre as exceções a essa regra, figuram a pri
mariedade e os bons antecedentes. A finalidade do
dispositivo é a de evitar que réus primários e de bons
antecedentes, mesmo nos crimes inafiançáveis, se
jam envolvidos pelo ambiente dos presídios enquanto
não transitar em julgado a sentença condenatória. A
sentença deve ser explícita e fundamentada quanto
ao condenado poder ou não apelar em liberdade, na
medida em que, uma vez presentes as condições
para tanto, tal constitui um direito subjetivo do mesmo.

Cumpre destacar que, segundo entendimento
pacífico do STF, o réu condenado, que já se encontra
va preso, seja devido à prisão em flagrante ou preven
tiva, não pode apelar em liberdade. O mesmo se diga,
em virtude de expressa disposição legal, quanto aos
condenados por tráfico de entorpecentes ou por cri
me contra o sistema financeiro nacional ("crime de
colarinho branco"). No caso de processo de compe
tência do júri (crime doloso contra a vida), o réu pro
nunciado não pode recorrer senão depois de preso.
Por sua vez, a lei dos crimes hediondos dispõe que "o
juiz decidirá fundamentalmente se o réu poderá ape
lar em liberdade", e, assim, a liberdade provisória do
réu já não é mais um direito subjetivo seu, senão uma
faculdade do juiz. Vale dizer, ainda, que a possibilida
de de o réu apelar em liberdade não se aplica aos re
cursos especial e extraordinário.

Com todas essas observações, procuramos de
monstrar que o efeito suspensivo não é, como diz a
justificação do projeto, responsável pela inefetividade
do processo penal.

Conforme vimos, a regra é o recolhimento do
réu à prisão, na hipótese de condenação e interposi
ção do recurso de apelação. A isso, deve-se recordar
que, não obstante o reconhecimento da primariedade
e dos bons antecedentes do réu condenado, pode o
juiz negar a liberdade provisória, desde que demons
tre base segura para tal decisão (ex.: a periculosidade
do agente, as graves conseqüências do crime ou a
existência das hipóteses que autorizariam a decreta
ção da prisão preventiva).

Nunca é demais lembrar que a redação atual do
art. 594 do Código de Processo Penal foi dada pela
Lei n° 5.941/73, a chamada "Lei Fleury". Esta lei, ao
prever exceções para que o réu condenado possa

apelar em liberdade, levou em consideração a dramá
tica situação de nosso sistema penitenciário, e sob
este aspecto, a lei remanesce justificável.

Em virtude de tudo quanto foi exposto, voto, no
mérito, pela rejeição do projeto de lei n° 3.222, de
1997.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2000.
- Deputado Waldir Pires, Relator.

11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do Proje
to de Lei n° 3.222197, nos termos do parecer do Rela
tor, Deputado Waldir Pires.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
Robson Tuma - Vice-Presidentes, André Benassi,
Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Murilo Domin
gos, Nelson Otoch, Nelson Trad, Ronaldo Cezar Coe
lho, Zulaiê Cobra, Aldir Cabral, Jaime Martins, Moroni
Torgan, Paes Landim, Paulo Magalhães, Reginaldo
Germano, Vilmar Rocha, Coriolano Sales, Mendes
Ribeiro Filho, Renato Vianna, Roland Lavigne, José
Dirceu, José Genoíno, Marcos Rolim, Augusto Farias,
Eurico Miranda, Gerson Peres, Alexandre Cardoso,
José Antônio Almeida, Sérgio Miranda, Alceu Colla
res, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, Lucia
no Bivar, Domiciano Cabral, Léo Alcântara, Luís Bar
bosa, Mauro Benevides, Nelson Pellegrino, Professor
Luizinho e Dr. Benedito Dias.

Sala da Comissão, 19 de abril de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 2.882-A, DE 2000
(Do Sr. Vivaldo Barbosa)

Atribui competência ao Juízo Fede
ral para processar e julgar as matérias
enumeradas nos incisos I a V do art. 66
da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade, técnica legis
lativa e, no mérito, pela aprovação, con
tra o voto da Deputada Zulaiê Cobra (Re
lator: Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 2 7-4-2000.



11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra o voto da Deputada Zulaiê Cobra, pela consti
tucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.882/00,
nos termos do parecer do Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh, designado Relator do vencedor. O pare
cer da Deputada Zulaiê Cobra passou a constituir
voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
Robson Tuma - Vice-Presidentes, André Benassi,
Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Murilo Domin
gos, Nelson Otoch, Nelson Trad, Ronaldo Cezar Coe
lho, Zulaiê Cobra, Aldir Cabral, Jaime Martins, Moroni
Torgan, Paes Landim, Paulo Magalhães, Reginaldo
Germano, Vilmar Rocha, Coriolano Sales, Mendes
Ribeiro Filho, Renato Vianna, Roland Lavigne, José
Dirceu, José Genoíno, Marcos Rolim, Augusto Farias,
Eurico Miranda, Gerson Peres, Alexandre Cardoso,
José Antônio Almeida, Sérgio Miranda, Alceu Cola
res, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, Lucia
no Bivar, Domiciano Cabral, Léo Alcântara, Luís Bar
bosa, Mauro Benevides, Nelson Pellegrino, Professor
Luizinho e Dr. Benedito Dias.

Sala da Comissão, 19 de abril de 2001. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente.'

1- Relatório

Visa o Projeto em exame a transfe'rir para a Jus
tiça Federal os incidentes da execução penal, quando
se tratar de execução de sentença proferida no âmbi
to daquela Justiça, desde que no Estado não haja
presídio federal.

Pretende, ainda, manter os condenados em ala
separada, na mesma hipótese acima mencionada.

Argumenta-se que Ué próprio e pertinente que a
Justiça Federal se encarregue da execução da pena
dos sentenciados pela Justiça Federal como continui
dade do interesse federal na sentença e na aplicação
da pena".

- termo de recebimento de emendas

- parecer vencedor

- parecer da Comissão
- voto em separado

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.882/00
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO O fator discrímem existe e dele se origina uma
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO conseqüência lógica. Não há desrespeito ao princípio

SUMARIO da igualdade.
Isto posto, voto pela aprovação do Projeto de Lei

nO 2.882/00, no mérito.

. Sala da Comissão, de 2001. - Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh.

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 23-6-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2000. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

Voto Vencedor

O Projeto de Lei n° 2.882, de 2000 dispõe que
nos Estados onde não houver presídios federais, as
matérias relacionadas nos incisos de I a V do art. 66
da Lei de Execuções Penais serão processadas e jul
gadas pelo juízo federal competente.

Estados que não possuírem presídios federais
colocarão seus apenados em alas destinadas especi
ficamente a eles e separados dos apenados da justi
ça estadual.

Com as vênias de estilo, vemo-nos obrigados a
discordar do voto apresentado pela nobre relatora da
matéria, Deputada Zulaiê Cobra, que rejeita a matéria
no mérito por acreditar ferir o princípio da igualdade,
discriminando negativamente.

Em nossa opinião, cria uma discriminação, mas
permitida constitucionalmente.

O fator diferencial: competência federal x compe
tência estadual, tem vínculo lógico com a conseqüên
cia querida pelo projeto. Devido a essa diferença o acu
sado, processado e julgado pela justiça federal, cum
prirá pena em presídios federais. O apenado em âmbi
to estadual, cumprirá pena em presídios estaduais.

Em casos de estados sem prisão federal, cum
prirão pena em presídios estaduais, devendo ser se
parados dos outros da justiça estadual.



COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

ARMANDO MONTEIRO
Projeto de Lei n° 1.999/1999 - do Sr. Pedro Fer

nandes Ribeiro - que "cria o Programa de Desenvol
vimento Sustentável da Região Nordeste - PRODEN,
por meio da instalação de Áreas de Livre Comércio 
ALC na região, e dá outras providências."

Em 19 de Abril de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

CARLlTO MERSS
Projeto de Decreto Legislativo n° 858/2001 

CREDN - que "aprova o texto do protocolo modificati
vo do protocolo que institui o Prêmio Camões, entre a
República Federativa do Brasil e a República Portu
guesa, celebrado em Lisboa, em 17 de abril de 1999."

Em19 de Abril de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

FÉLIX MENDONÇA
Projeto de Lei n° 1.204/1999 - do Sr. Pedro Cel

so - que "altera a Lei 8.019, de 11 de abril de 1990,
destinando recursos não sacados do abono salarial
PIS/Pasep ao financiamento de programas estadua
is, municipais e do Distrito Federal, nos termos que
especifica, e dá outras providências."

Em 19 de Abril de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

FÉLIX MENDONÇA
Projeto de Lei Complementar n° 106/2000 - do

Sr. Osmar José Serraglio - que "dispõe sobre a Fixa
ção dos Fundos de Participação dos Municípios:'

Em 19 de Abril de 2001 - Maria Linda Maga
lhães.

ENIVALDO RIBEIRO
Projeto de Lei nO 2.806/1997 - da Sr" Esther

Grossi - que "acrescenta dispositivo a Lei n° 9.424,
de 24 de dezembro de 1996.

Em 19 de Abril de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.
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Não houve apresentação de emenda, caben- cooperação turística, celebrado entre o Governo da
do-nos o pronunciamento quanto a constitucionalida- República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
de, juridicidade e técnica legislativa, bem como em re- blica bolivariana da Venezuela, em Caracas, em 8 de
lação ao mérito do Projeto. fevereiro de 2000 e de sua emenda, por troca de no-

É o relatório. tas, concluída em 11 de junho de 2000."
A proposição em exame atende aos pressupos- Em 19 de Abril de 2001. - Aparecida de Moura

tos de constitucionalidade relativos à competência da Andrade.
União (art. 22 da C.F.), ao processo legislativo (art. 59 LíDIA QUINAN
daC.F.) eà legitimidade de iniciativa (art. 61 daC.F.). Projeto de Lei n° 4.190/2001 - do Sr. Ronaldo

Não há reparos a fazer quanto à juridicidade. A Vasconcellos - que "torna obrigatório o registro das
técnica legislativa encontra-se em desacordo com a agencias de turismo no órgão competente."
Lei Complementar nO 95/98, ao deixar de indicar a Em 19 de Abril de 2001. - Aparecida de Moura
nova redação e pela ausência de cláusula de vigência Andrade.
da lei.

Passamos ao exame de mérito.
O Projeto em nada contribui para aperfeiçoar a

execução penal, no que tange aos seus incidentes.
Ao contrário, ao submeter essa questão a crivos di
versos, cria a possibilidade de soluções diferentes .
para casos semelhantes.

A própria justificação do Projeto admite essa hi
pótese, ao dispor que:

"Os julgados que atribuem ao Juízo Estadual
competência em execução penal para o processa
mento e julgamento das execuções penais das sen
tenças proferidas pela Justiça Federal ligam-se, até
aqui, ao aspecto meramente prático, voltado aos inte
resses da administração e manutenção de uma disci
plina unitária nos presídios, a cargo da autoridade ad
ministrativa, sempre desempenhada por órgão esta
dual:'

Criar celas diferentes para o cumprimento de
penas por presos condenados pela Justiça Federal é
também desaconselhável diante da realidade do sis
tema penitenciário brasileiro.

Desse modo, votamos pela constitucionalidade
e juridicidade do Projeto de Lei n° 2.882/00; porém
pela inadequada técnica legislativa. No mérito, somos
pela sua rejeição,' pelos argumentos expostos.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2000. 
Deputada Zulaiê Cobra.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

DESIGNAÇÃO

CHICO SARDELLI
Projeto de Decreto Legislativo n° 853/2001 

CREDN - que "aprova o texto do ajuste complemen
tar ao convênio básico de cooperação técnica para a
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EUJÁCIO SIMÕES

Projeto de Lei nO 394/1999 - do Sr. Enio Egon
Bergmann Bacci - que "prevê recursos no orçamento
para programa em favor da criança e do adolescente
e da outras providencias:'

Em 19 de Abril de 2001. - Maria Linda Maga
lhães.

JOÃO COSER

Projeto de Lei n° 4.442/1989 - Jose Teixeira 
que "disciplina a aplicação do artigo sétimo, inciso
VIII, da Constituição Federal."

Em 19 de Abril de 2001 . - Mària Linda Maga
lhães.

JOÃO EDUARDO DADO

Projeto de Lei n03.639/2000 - Executivo Federal
- que "desvincula, parcialmente, nos exercícios de
2001 e 2002, a aplicação dos recursos de que tratqm
os arts. 48, 49 e 50 da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de
1997, pertencentes à União."

Em 19 de Abril de 2001 . - Maria Linda Maga
lhães.

JOÃO MENDES
Projeto de Lei Complementar n° 124/2000 - do

Sr. Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda - que "Au
toriza o Poder Executivo a criar a região integrada de
desenvolvimento do Cariri-Araripe (RICA) e dá outras
providências."

Em 19 de Abril de 2001 . - Maria Linda Maga
lhães.

JORGE TADEU MUDALEM
Projeto de Lei n° 1.020/1999 - do Sr. Nelson

Marchezan - que "acrescenta parágrafo ao art. 42 da
Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, para garantir a
Concessão de Aposentadoria por Invalidez ao Traba
lhador Rural incapaz de exercer a sua atividade."

Em 19 de Abril de 2001 . - Maria Linda Maga
lhães.

JORGE KHOURY
Projeto de Lei n° 2740/2000 - do Sr. Gilvam Bor

ges - que "Institui a obrigatoriedade de prestação de
atendimento cirúrgico-plástico a portadores de defei
tos físicos causadores de sofrimento moral relevante."

Em 19 de Abril de 2001 . - Maria Linda Maga
lhães.

RODRIGO MAIA
Projeto de Lei n° 3.590/1997 - do Sr. Walter Pi

nheiro - que "Dispõe sobre o recebimento de parce-

las rescisórias de natureza salarial aos trabalhadores
celetistas contratados por municípios."

Em 19 de Abril de 2001 - Maria Linda Maga
lhães.

SEBASTIÃO MADEIRA
Projeto de Lei n° 3.105/1997 - da Sr Maria Elvi

ra - que "Altera dispositivos constantes do Decre
to-Lei n° 70, de 21 novembro de 1966, da Lei n°
5741, primeiro de dezembro de 1971, e da outras
providências."

Em 19 de Abril de 2001 - Maria Linda Maga
lhães.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE

DESIGNAÇÃO

WALDOMIRO BARANCELLI FIORAVANTE
Representação n° 12/2000 - Wellington Dias 

que "Representação contra compra volumosa e inex
plicável de ações da empresa Coteminas por fundos
de pensão de empresas estatais, notadamente, Previ
do Banco do Brasil, Funcef da Caixa Econômica Fe
deral e a Petrus da Petrobras".

Em 19 de Abril de 2001. - Maria Helena Pinhei
ro Monteiro.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa

O Deputado Djalma Paes, Presidente desta Co
missão, fez a seguinte:

DISTRIBUiÇÃO EM 19-4-2001

À Deputada SOCORRO GOMES
Projeto de Lei Complementar n° 169/2000 - do

Senado Federal - que "Altera a composição do Con
selho Deliberativo da Sudene a que se refere a Lei
Complementar n° 66, de 12 de junho de 1991".

Ao Deputado SÉRGIO NOVAIS
Projeto de Lei Complementar n° 170/2000 - do

Sr. Iris Simões - que "Dispõe sobre o período dentro
do qual poder-se-á efetuar criação, incorporação, fu
são ou desmembramento de Municípios, regulamen
tando o disposto no art. 18, § 4°, da Constituição da
República".

À Deputada MARINHA RAUPP
Projeto de Lei Complementar n° 175/2000 - do

Senado Federal - que "Autoriza o Poder Executivo a
criar a Região Administrativa Integrada de Desenvol-
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vimento, e instituir o Programa Especial de Desenvol
vimento, da Foz do Velho Chico".

Ao Deputado SÉRGIO NOVAIS
Projeto de Lei n° 3.911/2000 -do Sr.lris Simões

- que "Dispõe sobre a criação, incorporação, fusão e
desmembramento de Municípios, regulamentando o
art. 18, §40 da Constituição Federal."

À Deputada IARA BERNARDI

Projeto de Lei n° 3.879/2000 - do Sr. José Car
los Coutinho - que "Autoriza Municípios a formarem
consórcio para implementar política comum de de
senvolvimento".

Brasília, 19 de abril de 2001. - James Lewis
Gorman Júnior, Secretário.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa

O Deputado Hélio Costa, Presidente desta Co
missão, fez a seguinte:

DISTRIBUiÇÃO N° 3/2001

Em 19-4-2001
Ao Deputado NEIVA MOREIRA
Projeto de Lei n° 3.934/00 - do Sr. Bispo Wan

derval- que "Altera dispositivos da Lei n° 9.883, de 7
de dezembro de 1999, que institui o Sistema Brasilei
ro de Inteligência, cria a Agência Brasileira de Inteli
gência - ABIN, e dá outras providências".

Ao Deputado PAULO DELGADO
Mensagem n° 25/01 - do Poder Executivo - que

"Submete à consideração do Congresso Nacional o
texto da Ata Constitutiva da Associação de Estados
Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibli
otecas Nacionais dos Países Ibero-Americanos
(ABINA) criada, como organismo intergovernamental,
em 12 de outubro de 1999".

Ao Deputado LUIZ CARLOS HAULY

Projeto de Lei n° 4.080/01 - da Sr' Iara Bernardi
- que "Torna obrigatória a destinação de área para o
estacionamento de veículos de transporte de valores
e dá outras providências".

Sala da Comissão, 19 de abril de 2001. - Walbia
Lóra, Secretária.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfuA
51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa

A Deputada Laura Carneiro, Presidente da
Comissão de Seguridade Social e Família, fez a se
guinte:

DISTRIBUiÇÃO

Em 19-4-01
Ao Deputado JOSÉ L1NHARES
Projeto de Resolução nO 119/00 - do Sr. Henri

que Fontana e outros - que "Institui a Comissão Par
lamentar de Inquérito destinada a investigar denúnci
as de irregularidades na prestação de serviços por
empresas de seguro privado de saúde".

Ao Deputado ARISTON ANDRADE
Projeto de Lei n° 2.648-A/00 - do Sr. Agnelo

Queiroz - que "Institui o auxílio-moradia a trabalha
dores".

À Deputada TETÉ BEZERRA
Projeto de Lei n° 2.696-A/00 - do Sr. Pompeo de

Matos - que "Determina à autoridade policial e aos
órgãos de segurança pública a busca imediata de
pessoa desaparecida menor de 16 (dezesseis) anos
ou pessoa de qualquer idade portadora de deficiência
física, mental e/ou sensorial".

Ao Deputado ELIAS MURAD
Projeto de Lei n° 3.326/00 - da CPI dos Medica

mentos - que "Altera dispositivos da Lei n° 6.360, de
23 de setembro de 1976".

Ao Deputado JOSÉ L1NHARES
Projeto de Lei n° 3.393-A/00 - do Sr. Eduardo

Jorge - que "Cria obrigação às operadoras e adminis
tradoras de Planos de Saúde para que informem aos
seus usuários os valores que pagam pelos serviços
dos profissionais da saúde".

Ao Deputado VICENTE CAROPRESO
Projeto de Lei n° 3.923/00 - do Sr. Odílio Balbi

noUi - que "Altera o art. 15 da Lei n° 8.213, de 24 de ju
lho de 1991, para ampliar o período em que o traba
lhador mantém a qualidade de segurado do Regime
Geral de Previdência Social".

Ao Deputado ARMANDO ABíLlO
Projeto de Lei n° 3.979/00 - do Senado Federal

que "Dispõe sobre a inclusão de legenda oculta na pro
gramação das emissoras de televisão, fixa cota míni
ma de aparelhos de televisão com circuito de decodifi
cação de legenda oculta e dá outras providências".

Ao Deputado JOÃO CALDAS
Projeto de Lei Complementar n° 176/01 - do Sr.

Ronaldo Vasconcellos - que "Fixa idade mínima para
aposentadoria por tempo de contribuição nas entida
des fechadas de previdências privada".

Ao Deputado WALDEMIR MOKA
Projeto de Lei Complementar n° 180/01 - Marçal

Filho - que "Veda a participação de entidades fecha
das de previdência privada na gestão de empresas".
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Ao Deputado WALDEMIR MOKA

Projeto de Lei Complementar nO 181/01 - do Sr.
Alolzio Mercadante - que "Dispõe sobre a criação de
Fundo Garantidor de Planos da Previdência Privada,
e dá outras providências".

Ao Deputado JOSÉ UNHARES

Projeto de Decreto Legislativo n° 840/01 -do Sr.
Henrique Fontana - que "revoga a Resolução n° 13 do
Conselho de Saúde Suplementar".

ADeputada JANDIRA FEGHAU

Projeto de Lei n° 4.014/01 - do Poder Executivo
- que "concede pensão especial a Luiz Felippe Mon
teiro Dias".

Ao Deputado CARLOS MOSCONI

Projeto de Lei n° 4.015/01 - do Poder Executivo
- que "concede pensão especial aos herdeiros de
Frei Tito de Alencar Lima".

Ao Deputado ORLANDO DESCONSI

Projeto de Lei nO 4.016/01 - do Poder Executivo
- que "concede pensão especial a Mário Kozel e Tere
zinha Kozel".

ADeputada ÂNGELA GUADAGNIN

Projeto de Lei n° 4.017/01 - do Poder Executivo
- que "concede pensão especial a Orlando Lovecchio
Filho".

Ao Deputado ORLANDO FANTAZZINI

Projeto de Lei n° 4.018/01 - do Poder Executivo
- que "concede pensão especial a Maria José Pereira
Barbosa Lima".

Ao Deputado IVAN PAIXÃO
Projeto de Lei n° 4.056/01 - do Sr. Djalma Paes

- que "torna obrigatório o exame preventivo de acui
dade auditiva nos alunos matriculados na 1a série de
estabelecimentos de ensino fundamental".

Ao Deputado JOSÉ UNHARES

Projeto de Lei n° 4.076/01 - do Sr. Henrique
Fontana - que "altera a Lei n° 9.656, de 3 de junho de
1998, que 'dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde' incluindo os procedimentos
preventivos no rol dos serviços a serem oferecidos
pelas empresas do setor".

Ao Deputado JOSÉ UNHARES

Projeto de Lei n° 4.077/01 - do Sr. Henrique
Fontana - que "altera os arts. 15 e 16 da Lei n° 9.656,
de 3 de junho de 1998, que trata dos Planos e Segu
ros Privados de Saúde".

Ao Deputado JOSÉ UNHARES
Projeto de Lei n° 4.078/01 - do Sr. Henrique

Fontana - que "altera o art. 12 da Lei n° 9.656, de 3 de

junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde".

Ao Deputado JOSÉ UNHARES

projeto de lei n° 4.079/01 - do Sr. Henrique
Fontana - que "altera a Lei nO 9.656, de 3 de junho
de 1998, que 'dispõe sobre os planos e seguros pri
vados de assistência à saúde', incluindo os medica
mentos de uso continuo no rol dos serviços a serem
oferecidos pelas empresas do setor".

Sala das Comissões, 19 de abril de 2001. 
Gardene M8 Ferreira de Aguiar, Secretária.

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa

O Deputado Djalma Paes, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

REDISTRIBUiÇÃO EM 19-4-2001

Ao Deputado EULER MORAIS

Projeto de Lei n° 1.364-A/99 - do Sr. Luiz Mai
nardi - que "cria oPrograma Nacional de Habitação
Rural".

ADeputada MARIA DO CARMO LARA

Projeto de Lei n° 973/99 - da SrB Nice Lobão 
que "altera o art. 5° inciso i, da lei nO 7.827, de
1989".

Ao Deputado EDIR OLIVEIRA

Projeto de Lei n° 2.235/99 - do Sr. Gastão Vie
ira - que "dispõe sobre a concessão de incentivos
fiscais para o desenvolvimento regional, altera a le
gislação do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI, e dá outras providências".

Ao Deputado SIMÃO SESSIM

Projeto de Lei nO 3.409/00 - do Sr. Alberto
Mourão - que "dispõe sobre os parcelamentos do
solo urbano realizados na forma de condomlnio".

Brasllia, 19 de abril de 2001. - James Lewis
Gorman Júnior, Secretário.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa

O Deputado Hélio Costa, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:
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À Deputada Laura Carneiro, Presidente da
REDISTRIBUiÇÃO N° 3/01 Comissão de seguridade social e família, fez a se

guinte:
Em 19-4-2001

Ao Deputado ITAMAR SERPA

Mensagem n° 1.677/00 - do Poder Executivo
que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal o texto do Acordo sobre serviços Aéreos entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Polônia, assinado na cidade
do Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 2000".

Sala da Comissão, 19 de abril de 2001 . - Wal
bia Lóra, Secretária.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa

REDISTRIBUiÇÃO

Em 19-4-01
Ao Deputado ARMANDO ABíLlO

Projeto de Lei n° 343-A/99 - do Sr. Chico da
Princesa - que "institui a Semana de Prevenção do
Aborto e dá outras providências".

Ao Deputado OSMÂNIO PEREIRA
Projeto de Lei nO 1.046/99 - do Sr. Luiz Mainardi

- que "dispõe sobre a comercialização de seguros em
geral e planos de previdência privada em estabeleci
mentos bancários e financeiros".

Sala das Comissões, 19 de abril de 2001 . - Gar
dene Maria Ferreira de Aguiar, Secretária.
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PAULO ROCHA - PT - PA 3° Suplente de Secretario:

ENIO BACCI - PDT - RS

1°'Secretário:
Severino Cavalcanti - PPB - PE

4° Secretário:

Ciro Nogueira - PFL - PI

4° Suplente de Secretario:
WILSON SANTOS - PMDB - MT

PMOB
Líder: GEDDEL VIEIRA LIMA

Bloco (PFL, PST)
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Bloco (PSDB, PTB)
L1der: JUTAHY JÚNIOR

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS
BANCADAS, BLOCO PARLAMENTAR

Paulo Lima
Pedro Novais

Pinheiro Landim
Ricardo Izar

Waldemir Moka
Wilson Santos

João Grandão
João Paulo
José Dirceu
Luiz Sérgio

Milton Temer
Professor Luizinho
Virgllio Guimarães

Herculano Anghinetti
Arnaldo Faria de Sá
Wagner Salustiano

Romel Anlzio
José Janene

José Antonio Almeida
Sérgio Novais

Miriam Reid

Márcio Bittar
Emerson Kapaz

José Roberto Batochio

PPB
Líder: ODELMO LEÃO

PT
Líder: WALTER PINHEIRO

Bloco (PSB, PCdoB)
Líder: EDUARDO CAMPOS

Vice-Líderes:
Alceu Collares (1 ° Vice)
Dr. Hélio
Fernando Coruja
Pedro Eugênio

Bloco (PDT, PPS)
L1der:MIRO TEIXEIRA

Vice-Líderes :
Inácio Arruda (1° Vice)
Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin
Givaldo Carimbão

Více-Líderes:
Gerson Peres (1° Vice)
Eurico Miranda
Felter Júnior
Hugo Biehl
Nelson Meurer

Euler Morais
Eunlcio Oliveira
Fernando Diniz
Flávio Derzi
João Henrique
João Mendes
Jorge Wilson

Vice-L1deres:
Aloizio Mercadante
Carlito Merss
Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Geraldo Magera
Henrique Fontana
Iara Bernardi

Moroni Torgan
Mussa Demes

Nice Lobão
Pauderney Avelino

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio

Pedro Fernandes
Ricardo Fiúza

Rubem Medina
Santos Filho

Ursicino Queiroz
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Carlos Mosconi
Maria Abadia

Rose de Freitas
Léo Alcântara
Nelson Otoch

Dr. Heleno
Jovair Arantes

Eduardo Barbosa
Welinton Fagundes

Carlos Batata
B.Sá

Zulaiê Cobra
Silvio Torres

Ricardo Rique
Ricarte de Freitas

Augusto Franco

Vlce-L1deres:
Roberto Jefferson (1° Vice)
Xico Graziano
João Almeida
Custódio Maltos
Ricardo Ferraço
Sebastião Madeira
Fernando Gonçalves
Félix Mendonça
Antônio Jorge
Eduardo Seabra
Josué Bengtson
José Carlos Elias
Saulo Pedrosa
Nárcio Rodrigues
Alex Canziani
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Kandir

Vice-Llderes:
Abelardo Lupion
Aracely de Paula
Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
Expedito Júnior
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro
José Rocha
José Thomaz Nonô
Lavoisier Maia
Luciano Castro
Marcondes Gadelha

Bloco (PL, PSL)
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Vice-Líderes:
Albérico Filho
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Confúcio Moura
Damião Feliciano
Edinho Bez

José Chaves
José Lourenço

Mendes Ribeiro Filho
Milton Monti

Nelson Proença
Osmar Serraglio

Vlce-Líderes:
Bispo Rodrigues
Lincoln Portela

Cabo Júlio
Ronaldo Vasconcellos



PARÁGRAFO 4°, ART. 9° - REGIMENTO INTERNO:

PV

Repr.: FERNANDO GABEIRA

PHS

Repr.: ROBERTO ARGENTA

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: ARNALDO MADEIRA

PTN

Repr.: JOSÉ DE ABREU

Vice-Llderes:
Duilio Pisaneschi
Darcfsio Perondi
Ricardo Barros

Luciano Pizzatto
Rafael Guerra



r- DEPUTADOS EM EXERCíclO ---.

Roraima
Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir sá PPB
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Ara~jo PL
Salomão Cruz "" .PPB

Amapá
Antonio Feijão PSDB
Badu Picanço P8DB
Dr. Benedito Dias.~ PPB
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen PSB
Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL

Pará
Anivaldo Vale PSDB
Asdrubal Bentes PMDB
Ri'lh'Í. . . . . . . . . . . . . . . .. . PT
Deusdeth Pantoja PFL
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz PDT
Haroldo Bezerra PSDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro , PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PFL
Renildo Leal PTB
Socorro Gomes PCdaS
vic Pires Franco 0 •••••••••• PFL
Zenaldo Coutinho PSDB

Aluazona05

Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia o •••••••••• PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PcdoB

Rond.Õnia
Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB

Acre

IldeEonço Cordeiro PFL
João Tota PPB
José Aleksandro PSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDR
Zila Bezerra o •••••••••••••••• PTB

Tocantins
Antônin ,Tnrgp... . . . . . . . . .... PTB
Freire Júnior o •••••••••••••• PMDB
Igor Avelino PMDB
.Tni'ín Rihp.iro. . PFL
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo o ••••••••••• PPB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
Alb6rico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira o ••••••••••••• P~IDB

João Castelo PSDB
José Antonio Almeida PSB
Mauro Fecury o' .PFL
Neiva Moreira o •••••• PDT
Nice Lobão o •••• o ••••• PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trintd PST
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho P8DB
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia. o •••••••••••••• PSU~

Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
LéoAlcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feijó PSDB



Sérgio Novais PSB
Ubiratan Aguiar , P8DB
vicente Arruda PSDB

Piaui
Átila Lira PSDB
B. Sá PSDB
Ciro Nogueira PFL
Uer6clito Portes PPL
João Henrique PMDB
Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Themístocles Sampaio PMDB
W~llington Dias PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina PMDB
Carlos Alberto Rosado PFL
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Núcio Sá PMDB
Ney Lopes PFL
Salomão Gurgel PDT

Paraíba
Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PSDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PTB
Damião Feliciano PMDB
Domiciano Cabral PSDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL

Pernambuco
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
cl pment; nn COAl hn , _ _PPS

Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João eolaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivdr P3L
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PL
Maurilio Ferreira Lima PMDB
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Severino Cavalcanti PPB
Wolney Queiroz PDT

Alagoas
Augusco FdLld~..•••.....•....... PPB
Divaldo Suruagy PST
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros P~IDB

Regis Cavalcante : PPS
Sergipe

Augusto Franco PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Ivan Paixão PPS
Jorge Alberto PHDB
José Teles PSDB
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis PTB
Tânia Soares PCdoB

Bahia
Ariston Andrade '" '" .PFL
Benito Gama , PMDB
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB
Eujácio Simões PL
Félix Mendonça PTB
Francist6nio Pinto PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner PT
,JoÃo 111 me; da " '" _ .. PSDB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PSDB
Jonival Lucas Junior PMDB
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PMDB
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PMDB
Luiz Alberto PT
Luiz Horeira PFL
Mário Negromonte P3DB
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Nllu CUl:lllw PSDB
Paulo Braga PFL



Paulo Magalhães PFL
P",r'lro Irl.1j o. . _ . __ _ PFL

Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PMDB
Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Waltcr pinheiro PT
YV0nilton Gonçalves PFL

Minas Gerais
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
BonlJ:áclu dI: AuuL'dua ..•..•...... PSDB

Cabo Júlio PL
Carlos Mosconi PSOB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Oanilo de Castro PSDB
~dmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Elias Murad PSOB
Eliseu Resende PFL
Fernando Oiniz PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Martins o' .PFL
João Magalhães PMDB
João Magno PT
'José Militão PSDB
Lael Varella 0 ••• PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira o' .PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Mi'lri i'l Lúci i'l. . .. _ . . . _ ' PMDB

Mário Assad Júnior PFL
Mário de Oliveira o ••••••••• PMDB
Mauro Lopes PMOB
Narcio Rodrigues PSOB
Nilmário Miranda PT
odGlmo LGão PPB

Olimpio pires ~ PDT
Osmânio Pereira PSDB
Paulo Delgado \ PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
RUllII:l All.i.~lu · PPB

Romeu Queiroz 0 ••• PSDB
Ronaldo Vasconcellos PL
Sarai va Felipe o •••••••••••• PMDB

Saulo Coelho PSDB

Sérgio Miranda o' .pedoB
Silae:: Sraoileiro o •••••• o PHDB
Tilden Santiago PT
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia , .PTB
zezé Perrella PFL

El:ipíL"ito Santo
Feu Rosa o •••••••••••••••••• PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
José Carlos Fonseca Jr PFL
Magno Malta PL
Harcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PSOB
Ri ta Camata Pr-IDB
Rose de Freitas PSOB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues PL
Candinho Nattos PSDB
Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro PSB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Helena PSOB
Eber Silva PL
Eurico Niranda PPB
Fernando Gabeira o •• _ •••••• PV
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Silva PL
Tédio Rosa PSB
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali .. o •••••••••••• o .pedoS
João Mendes PNDB
João Sampaio POT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Jos& Egydio. o ••••••••••••••••••• PL

Laura Carneiro PFL
Luisinho PST
Luiz Ribeiro PSOB
Luiz Sérgio PT
Mareio Forte~ PSDB
MáLLQ::; Nd.::;clwenLU •....•••••••••• PL
Milton Temer PT

, Miriam Reid o •••••••••••••• PSB
Miro Teixeira PDT
Paulo Baltazar PSB



Paulo Feij6 ~ PSDB
Roberto Jefferson .. ' PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rllhem MAníni'l , , , PFL
Simão Sessim PPB
Valdeci Paiva PSL
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PSB

São Paulo
Alberto Goldman P8DB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Denassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira o PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Russomanno. o PPB
Chico Sardelli PFL
Clovis Volpi .. , PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Emerson Kapaz PPS
Fernando
Zuppo S . PART .
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
Jair Meneguelli PT
João Eduardo Dado. o o ••••• o PMDB
João Herrmann Neto. o PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
Jose Coimbra PTB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoíno o" PT
José índio PMDB
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini o PSDB
Kinctis M~ttUH PSB
Lamartine Posella PMDB
Luciano Zica. o o" o o PT
Luiz Antonio l"leury PTB
Lui= Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina P8B
Marcelo Barbieri PMUH
Marcos Cintra PFL

Medeiros ' PL
Hichel 'Temer PMDB
Milton Monti , .PMDB
Moreira Ferreira o. o., "0 o 00 .PFL
Nêlo Rodolfo o •••••••• PHDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima o PFL
Orlando Fantazzini '.. PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho o' .PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar o o PMDB
Robson TWUd PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes o. oo. o' .PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Rossi PMDB
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaie Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Pedro Henry o PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra .... 0.0 ••••••••••••• PMDB
Welinton Fagundes oPSDE
Wilson Santos PHDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz PCdoB
AlhArtn Fraga , ,",.".,' ,PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro o . o. o . o . o o oPl>1DB
Maria Abadia PSDE
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB

Goiás
Aldo Arantes PCdoB
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais o PMDB
Geovan Freitas PMDB
JovdiL ArdllLes PSDB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan. o. o •• o o •• o.~ .. o .PSDB
Lúcia vânia PSDB
Luiz Bittencourt PlvIDB
Nair Xavier Lobo o o.' .PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB



Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
zé Gom!'!!"; rln Rnr.hi3. . . PMDB

Mato Grosso do Sul
Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Manoel Vitória PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano o •••••• P8DB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian. o.. o o ~PPB

Wa.ldernir Moka. _ PMDB
Paraná

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PSDB
Alex Canziani .. o o PSDB
Bct.::;lllu vlllctrlÍ ...............•. P5DB
Chico da Princesa ~ PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Ros inha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianell0 PMDB
Iris Sim6es PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PTB
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti o. o .PSDB
Oliveira Filho PL
Osmar Serraglio. '" PMDB
Padre Roque o PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho o.PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Be:z _ _ PMDB
Edison Andrino PMDB
Eni Voltolini PPB
Fernando Coruja. _ PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João pizzolatti PPB

Luci Choinacki PT
Paulo Gouvêa PFL
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna o PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp o PDT
Alceu Collares PDT
Ana Cora0 PT

Augusto Nardes PPB
Cezar Schirmer o PMDB
Clovis Ilyt:mfL1Lz P'l'
Darcísio Perondi PMDB
Edir Oliveira PTB
Enio Bacci J:lD'r

Esther Grossi PT
Ezidio Pinheiro PSB
Fetter ~únior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan. o PSDB
Nelson Proença PMDB
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHS
Telmo Kirst PPB
Waldomiro Barancelli Fioravante.PT
Yeda Crusius PSDB



COMíSSOES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RU RAL

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Jorge
Armando Abflio
Carlos Mosconi
Félix Mendonça
Júlio Semeghini

Luiz Ribeiro
Paulo Kobayash
Rose de Freitas

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Welinton Fagundes
Zila Bezerra

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Suplentes

Fax: 318-2142

Agnaldo Muniz
2 vagas

Eujácio Simões
Paulo José Gouvêa

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSOB, PTB)

Romel Anfzio (PPB)
Salomão Cruz (PPB)

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C. sala 36
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente: Júlio Semeghini (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares

Bloco (POT, PPS)

Dilceu Sperafico (PPB)
Giovanni Queiroz
Pompeu de Maltos

Suplentes

Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2° Vice-Presidente: Moacir Michelelto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
Titulares

Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Carlos Dunga
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nilo Coelho
Odllio Balbinolti
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Alex Canziani
Átila Lira

José Carlos Martinez
José Militão

Josué Bengtson
Léo Alcântara
Mareio Fortes

Marinha Raupp
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Salvador Zimbaldi
1 vaga

Alberto Goldman
Augusto Franco
Domiciano Cabral
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Magno Malta (PST)
Mattos Nascimento (PL)
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Saulo Coelho
Silas Câmara

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Jaime Martins

Joaquim Francisco
José Rocha
Luiz Dantas

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

2 vagas

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paulo Braga
Roberto Balestra (PPB)
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
1 vaga

PMOB Bloco (PFL, PST)

Confúcio Moura
Igor Avelino
Marcelo Castro
Moacir Michelelto
Nelson Meurer (PPB)
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themlstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Adão Prelto
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

PT

PPB

Abérico Filho
Alberto Fraga
Ana Catarina

Darcfsio Perondi
Jurandil Juarez

Múcio Sá
Olavo Calheiros

3 vagas

Babá
Jair Meneguelli

Orlando Desconsi
Orlando Fantazzini

Wellington Dias

Almir Sá
Dilceu Sperafico
Enivaldo Ribeiro

Felter Júnior
Vadão Gomes

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
Francistônio Pinto
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Mário Assad Júnior
Santos Filho
Yvonilton Gonçalves·

PMOB

Benito Gama
Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Maurllio Ferreira Lima
Nair Xavier Lobo
Nelson Proença
Pinheiro Landim
Ricardo Izar

Adauto Pereira
Ariston Andrade

Francisco COelho
Gerson Gabrielli
Heráclito Fortes

José Carlos Aleluia
Neuton Lima

Ney Lopes
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos

Gastão Vieira
Gilberto Kassab (PFL)

Gustavo Fruet
João Magalhães

Jonival Lucas Júnior
José Borba

Leur Lomanto
Roland Lavigne

2 vagas

PT

Ezfdio Pinheiro
Kincas Maltos
1 vaga

Bloco (PSB. PCdoB)

Eliseu Moura (PPB)
Tânia Soares

1 vaga

Ana Corso
Babá
Gilmar Machado
Jorge Bittar
Marcos Afonso

Angela Guadagnin
Esther Grossi
Iara Bernardi
Luciano Zica

Paulo Delgado



Francisco Silva (PL)
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Irujo (PFL)
Vic Pires Franco (PFL)
1 vaga

PPB

Arnaldo Faria de Sá
Ary I<ara

Gerson Peres
Nelson Meurer

Wigberto Tartuce

Geovan Freitas
José Priante
Júlio Redecker (PPB)
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ronald Lavigne
1 vaga

Mauro Benevides
Michel Temer
Nelo Rodolfo
Osvaldo Reis
Predo Novais
Rita Camata

Themfstocles Sampaio
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Aldo Arantes
Luiza Erudina
Valdeci Paiva (PSL)

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Olimpio Pires

Givaldo Carimbão
Kincas Mattos

1 vaga

Bloco (POT. PPS)

Marcos de Jesus (PL)
Vivaldo Barbosa

1 vagas

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genofno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim

PT

PPB

João Paulo
José Pimentel

Nelson Pellegrino
Professor Luizinho

Waldir Pires

Bispo Wanderval
Oliveira Filho

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues
José Egydio

Augusto Farias
Edmar Moreira
Eurico Miranda
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Hackel

Ary Kara
Cleonãncio Fonseca

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Wagner Salustiano

Aldo Arantes
Aldo Rebelo

lédio Rosa

Bispo Wanderval
José Aleksandro

Bloco (PL. PSL)

Bloco (POT, PPS)
João Herrmann Neto

Pompeo de Mattos
Wolney Queiroz

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Alceu Collares
Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)

Suplentes

Fax: 318-2143

Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, Sala 13
Telefones: 318-6906 a 318-6908

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
1° Vice-Presidente: Zenaldo Coutinho (PSOB)
2° Vice-Presidente: Robson Tuma (PFL)
3° Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo li, Térreo, Ala, Sala 21
Telefone: 318-6922 a 318-6925 Fax: 318-2144

André Benassi
Custódio Mattos
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Murilo Domingos
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Nelson Trad
Ricardo Ferraço
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Edir Oliveira

João Almeida
João Leão

Léo Alcãntara
Luiz Antonio Fleury

Nicias Ribeiro
OdUio Balbinotti

Ricardo Rique
Sampaio Dória

Presidente: Ana Catarina (PMDB)
1° Vice-Presidente: Tilden Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: Glycon Terra Pinto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
Titulares

Bloco (PSOB. PTB)

Suplentes

Bloco (PFL. PST)

Bloco (PFL. PST)
Aldir Cabral
Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães
Reginaldo Germano
Robson Tuma
Vilmar Rocha

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Pedro Irujo

Raimundo Santos
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Badu Picanço
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Ricarte de Freitas
Salatiel Carvalho (PMDB)
Welinton Fagundes

José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto
Milton Barbosa
Pedro Bitlencout
Ricardo Fiuza

Dulio Pisaneshi
Elias Murad

Fátima Pelaes
Iris Simões

Max Rosenmann
Xico Graziano

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Paes Landim
Paulo Gouvêa

Pedro Pedrossian (PPB)

PMOB PMOB

Cezar Schirmer
Coriolano Sales

Freire Júnior
Maria Lúcia

Ana Catarina
Anlbal Gomes

João Colaço
Mauro Lopes



Flávio Derzi
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencout

Ricardo Izar
Silas Brasileiro
Wagner Rossi

Maria do Carmo Lara Waldomiro Barancelli Fiorante

PPB

João Paulo
Luiz Alberto
Tilden Santiago

PT

Fernando Gabeira (PV)
Ivan Valente

Manoel Vitório

Eliseu Moura
Simão Sessim

Djalma Paes

Moacir Micheletto (PMDB)
fvaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Cornélio Ribeiro

PPB

Celso Russomanno
José Borba (PMDB)

Cunha Bueno
José Janene João Sampaio

Bloco (PDT, PPS)

Pedro Eugênio

Inácio Arruda
Paulo Baltazar

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais
Vanessa Grazziottin

Bloco (PL, PSL)

Socorro Gomes (PCdoB) Lincoln Portela

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 184
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

Rubens Bueno

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PDT, PPS)

Ollmpio Pires

Bloco PL, PSL
Valdeci Paiva

PV

Nilmário Miranda (PT) Marcos Afonso (PT)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala C, Sala 150
Telefones: 318-6929 a 318-6935 Fax: 318-2146

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Laura Carneiro
Moroni Torgan

3 vagas

Danilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)

Inaldo Leitão
3 vagas

Bloco (PFL, PST)

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Airton Roveda
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
Nelson Trad
Sebastião Madeira
Ubiratan Aguiar

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
2° Vice-Presidente: lédio Rosa (PSB)
3° Vice-Presidente: Regis Cavalcante (PPS)
Titulares

Jaime Martins
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Nice Lobão
Reginaldo Germano

Suplentes

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio

Juquinha
Lúcia Vânia

Mário Negromonte
1 vaga

Presidente: Djalma Paes (PSB)
1° Vice-Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
2° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Adolfo Marinho
Edir Oliveira
João Castelo
João Leão
José Coimbra
Marinha Raupp

Luisinho
Mauro Fecury
Paulo Octário
Sérgio Barcellos
Sérgio Novais (PSB)

Cesar Bandeira
Jorge Pinheiro (PMDB)

Oscar Andrade
Pedro Fernandes

Roberto Pessoa

Antônio do Valle
Jorge Pinheiro
Lamartine Posella
Rita Camata
1 vaga

PMDB
Alceste Almeda

Freire Júnior
Maurflio Ferreira Lima

2 vagas

Euler Morais
Eunfcio Oliveira
Gustavo Fruet
José Chaves
José índio

PMDB

Asdrubal Bentes
João Mendes

Jorge Tadeu Mudalen
Marcelo Teixeira

Norberto Teixeira

Marcos Rolim
Nelson Pellegrino
Padre Roque

PT

Luiz Eduardo Greenhalgh
Nilmário Miranda

Orlando Fantazzini

PPB

Clovis llgenfritz
Iara Bernardi

PT

Dr. Rosinha
Tilden Santiago

Arnaldo Faria de Sá
José Unhares

2 vagas



Secretária: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones: 318-7024 a 318-7026 Fax: 318-2148

Agnelo Queiroz
lédio Rosa

Regis Cavalcante

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antônio Almeida
Paulo Baltazar

Bloco (PDT, PPS)

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 185
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Cabo Júlio Oliveira Filho
Presidente: Walfrido Mares Guia (PTB)
10 Vice-Presidente: Átila Lira (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSOB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Presidente: Marcos Cintra (PFL)
1°Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice·Presidente: Jaques Wagner (PT)
3° Vice-Presidente: Maria Abadia (PSDB)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Dino Fernandes
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Walfrido Mares Guia

Fernando Gonçalves
Lldia Quinan

Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Osmânio Pereira
Paulo Mourão

Raimundo Gomes de Matos

Alex Canziani
Arthur Virgflio
Léo Alcântara
Mareio Fortes
Sérgio Barros
Zila Bezerra

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Rubem Medina
1 vaga

Antônio do Valle
Edison Andrino
Jurandil Juarez
Múcio Sá
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

PMDB

PT

Badu Picanço
Lidia Quinan

Maria Abadia
Marisa Serrano

Ricardo Ferraço
Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Chico Sardelli

Francisco Garcia
Paulo Octávio
Ricardo Fiúza

Armando Monteiro
Elcione Barbalho
Nelson Proença
Waldemir Moka

1 vaga

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

Esther Grossi
Ivan Valente
Professor Luizinho

Alcione Athayde
Pastor Amarildo
Tânia Soares (PCdoB)

Bloco (PFL, PST)

Divaldo Suruagy
Ivan Paixão (PPS)

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Santos Filho

PMDB
Jonival Lucas Junior

Maria Elvira
Milton Monti

Osmar Serraglio
1 vaga

PT
Gilmar Machado

Luiz Alberto
Padre Roque

PPB
Antonio Joaquim Araújo

Eurico Miranda
José Linhares

Divaldo Suruagy (PST)
Jaques Wagher
Virgllio Guimarães

Delfim Netto
João Pizzolatli

PPB

Carlito Merss
Fernando Ferro

Ricardo Berzoini

Augusto Nardes
Luiz Fernando

Agnelo Queiroz
Miriam Reid

Wolney Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PDT, PPS)

Djalma Paes
Evandro Milhomen

Clementino Coelho

Givaldo Carimbão

Bloco (PSB, PCdoB)

Herculano Anghinetti (PPB)
Paulo José Gouvêa

Bloco (PL, PSL)

Luciano Bivar

Emerson Kapaz
Enio Bacci

Bloco (PDT, PPS)

Rubens Bueno
1 vaga

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 170

Telefones: 318-6900 a 6905/701117012 Fax: 318-2149



COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO Roberto Argenta

PHS

1 vaga

Presidente: Michel Temer (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Carlos Fonseca Jr. (PFL)
3° Vice-Presidente: José Pimetel (PT)
Titulares Suplentes

Bloco (P50B, PTB)
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E CONTROLE

Secretária: Maria Unda Magalhães
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 124
Telefones: 318-6960 a 6989/ 6955 Fax: 318-2150

Antônio Kadir
Félix Mendonça
José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Sebastião Madeira
Silvio Torres
Veda Crussius
1 vaga

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio Villani

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Magno Malta (PST)
Walfrido Mares Guia

2 vagas

Presidente: Wellington Dias (PT)
1° Vice-Presidente: João Magalhães (PMOB)
2° Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
Titulares

Bloco (P50B, PTB)

Suplentes

Bloco (PFL, PST)

Bloco (P5B, PCdoB)

Bloco (PFL, P5T)

Chico Sardelli
Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Luiz Dantas
Mussa Demes
Pauderney Avelino

PMOB

Armando Monteiro
Germano Rigotto
João Eduardo Dado
Jorge Tadeu Mudalen
Michel Temer
Milton Montí
Pedro Novais

PT

Carlito Merss
João Coser
José Pimentel
Ricardo Berzoini

PPB

Edinho Bez (PMDB)
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior
João Mendes (PMDB)

Euler Ribeiro
Gervásio Silva

Gilberto Kassab
Marcos Cintra

Moreira Ferreira
Nice Lobão

Osvaldo Coelho
1 vaga

Benito Gama
João Henrique
José Lourenço

4 vagas

Aloizio Mercadante
Clovis IIgenfritz

Geraldo Magela
Milton Temer

Delfim Netto
Eni Voltolini

Odelmo Leão
Salomão Cruz

Dr. Heleno
Manoel Salviano
Maria Abadia
Max Mauro
Rommel Feijó
1 vaga

Affonso Camargo
Expedido Júnior
João caldas (PL)
Wigberto Tartuce (PPB)
1 vaga

PMOB

Fernando Diniz
João Magalhães
Luiz Fernando (PPB)
Mauro Benevides
Wagner Rossi

PT
Nelson Pellegrino
Waldomiro Barancelli Fioravante
Wellington Dias

PPB
Iberê Ferreira
1 vaga

1 vaga

João Almeida
João Leão

José Coimbra
Márcio Matos
Nelson Trad

Zenaldo Coutinho

Deusdeth Pantoja
José Carlos Coutinho

Luisinho
Mário Assad Júnior

Ursicino Queiroz

Antônio do Valle
João Matos

Salatiel Carvalho
Saraiva Felipe

1 vaga

João Grandão
Luiz Eduardo Greenhalgh

Virgllio Guimarães

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Corrêa

Sérgio Miranda

Cornélio Ribeiro
1 vaga

Miro Teixeira
Pedro Eugênio

Bloco (P5B, PCdoB)

Bloco (POT, PP5)

Gonzaga Patriota
1 vaga

Emerson Kapaz
, Rubens Furlan

Bloco (POT, PP5)

1 vaga

Bloco (PL, P5L)

Marcos de Jesus
Fernando Zuppo (5. Partido)1

Regis Cavalcante

Medeiros
1 vaga

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Francisco Silva

Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro

Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 161

Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Chiquinho Feitosa
João Almeida

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal

Presidente: Antonio Cambraia (PSOB)
1° Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSOB)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Antonio Feijão

Titulares

Antonio Cambraia
AntÔnio Jorge
Juquina
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Salvador Zimbaldi

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Armando Abflio
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Bloco (PFL, PST)

Custódio Maltos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Itamar Serpa

Jovair Arantes
Max Mauro

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Coelho

Saulo Pedrosa

Francisco Garcia
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Moreira Ferreira

Bloco (PFL, PST)

Eliseu Resende
José Carlos Fonseca Jr.

Lael Varella
Pedro Bittencourt

Yvonlton Gonçalves

PMOB

Almerinda de Carvalho
Ariston Andrade
Cleuber Carneiro
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcos Gadelha
Remi Trinta
Ursicino Queiroz

PMOB

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

lldefonso Cordeiro
Ivanio Guerra

João Caldas (PL)
José Mendonça Bezerra

José Múcio Monteiro
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Carlos Aleluia (PFL)

Antonio Feijão (PSOB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
João Colaço
Marcos Uma
Rose de Freitas (PSOB)

Fernando Ferro
Luciano Zica
Luiz Sérgio

José Janene
Vadão Gomes

PT

PPB

Edinho Bez
Flávio Derzi

Jorge Wilson
Salatiel Carvalho

1 vaga

Adão Pretto
Avenzoar Arruda

Jorge Bittar

Hadoldo Uma (PcdoB)
Romel Anizio

Jandira Feghali

Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Darclsio Perondi
Jonival Lucas Júnior
Jorge Alberto
Rita Camata
Salomão Gurgel (POT)
Saraiva Felipe
Telé Bezerra

Angela Guadagnin
Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Orlando Oesconsi
Orlando Fantazzini

Antonio Joaquim Araújo
Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini
José Unhares

PT

PPB

Euler Morais
Jorge Pinheiro

Marcelo Castro
Waldemir Moka

4 vagas

João Magno
Luci Choinacki

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Teima de Souza

Ezidio Pinheiro (PSB)
Iberê Ferreira

Mirian Reid (PSB)
Pastor Amarildo

Airton Dipp
Clementino Coelho

Bloco (PL, PSl)

José Aleksandro

Secretária: Lenivalda S. Lobo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 56
Telefones: 318-6944 a 318-6946

Olimpio Pires
1 vaga

Philemon Rodrigues

Fax: 318-2137

Eber Silva (PST)
Jandira Feghali

Ivan Paixão
Serafim Venzon

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PL, PSl)

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Alceu Collares
Dr. Hélio

Secretário: Elolzio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 155
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMrUA

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1° Vice:Presidente: José Unhares (PPB)
2° Vice-Presidente: Angela Guadagnin (PT)
3° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSOB)

Elias Murad (PSOB)
José Egydio

1 vaga
Sem Partido

Marcos de Jesus
Oliveira Filho

1 vaga



Suplentes

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Freire Júnior (PMDB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinelti (PPB)
Titulares

Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Haroldo Bezerra
Márcio Matos
Mário Negromonte
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Reis
1 vaga

Candinho Mattos
Carlos Dunga

Narcio Rodrigues
Paulo Feij6

Silas Câmara
Silvio Torres

Viltorio Medioli
2 vagas

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 46
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007 FAX: 318-2152

Affonso Camargo
Antônio Carlos Konder Reis

Francistônio Pinto
Millon Barbosa
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

2 vagas

Bloco (PFL, PST)

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PMOB
Damião Feliciano Glycon Terra Pinto
João Henrique Hermes Parcianello
Marcelo Teixeira João Magalhães
Mauro Lopes José Chaves
Norberto Teixeira José índio
Olavo Calheiros Marcos Uma
Pedro Chaves 2 vagas
1 vaga

, PT

Carlos Santana Jaques Wagner
João Magno João Coser
Pedro Celso Luiz Sérgio
Teima de Souza Nilson Moura

PPB
Albérico Filho (PMDB) Hugo Biehl
Almir Sá Jair Bolsonaro
Ary Kara Simão Sessim
Asdrubal Bentes (PMDB) Telmo Kirst

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Pedro Valadares
Wanderley Martins 1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Airton Cascavel Giovanni Queiroz
Lael Varella (PFL) João Sampaio

Bloco (PL, PSL)
Philemon Rodrigues Cabo Júlio
Robério Araújo De Velasco

PTN
José de Abreu 1 vaga

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 a 318-6976 Fax: 318-2153

Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Uma
Oscar de Andrade
Pauo Gouvêa
Pedro Fernandes
Raimundo Santos

Presidente: Eurlpedes Miranda (PDT)
1° Vice-Presidente: Airton Cascavel
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)

Suplentes

Airton Roveda
Alex Canziani

1 vaga

Eduardo Campos
1 vaga

Eurlpedes Miranda

Ana Corso
Carlos Santana

Pedro Celso

Alcione Alhayde
Arnaldo Faria de Sá

Odelmo Leão

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada

Dino Fernandes
José Carlos Elias

Lúcia Vânia
Nárcio Rodrigues

Nelson Marquezelli

Coriolano Sales
Edinho Bez

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

PT

PPB

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Almerinda de Carvalho
Damião Feliciano (PMDB)

João Ribeiro
João Ribeiro

2 vaga

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Vivaldo Barbosa

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim

José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Wilson Braga
Ricardo Barros (PPB)
2 vagas

Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin

Herculano Anghinetti
Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa

Alexandre Santos
Candinho Maltos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury
Pedro Henry
Ricardo Rique

Freire Júnior
João Tota (PPB)
Laire Rosado
Uno Rossi (PSDB)
Zé Gomes da Rocha

Medeiros

Basilio Villani
Chico da Princesa

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Philemon Rodrigues (PL)
1° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)
2° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares



Titulares Suplentes Feu Rosa Antonio Kandir

Bloco (PSOB, PTB)
Itamar Serpa Dr. Heleno
José Carlos Martinez Manoel SalvianoAntonio Feijão Anivaldo Vale José Teles Murilo Domingos

Danilo de Castro Badu Picanço Luiz Carlos Hauly Nelson Otoch
Josué Bengtson Haroldo Bezerra Marcus Vicente Rodrigo Maia
Luiz Fernando (PPB) João Castelo Paulo Kobayashi Vicente Arruda
Ricardo de Freitas Márcio Matos Paulo Mourão Vicente Caropreso
Sérgio Carvalho Marinha Raupp Vittório Medioli Zulaiê Cobra

Bloco (PFL, PST) Bloco (PFL, PST)
~irton Cascavel (PPS) Euler Ribeiro

~Iceste Almeida (PMDB) Abelardo Lupion
Atila Lins João Ribeiro Atila Lins Aldir Cabral
Luciano Castro Kátia Abreu Claudio Cajado Aracely de Paula
Raimundo Santos Luisinho Francisco Rodrigues João Carlos Bacelar
Vic Pires Franco Sérgio Barcellos Heráclito Fortes Jorge Khoury

Joaquim Francisco Luciano Castro
PMOB José Thomaz Nonô Luciano Pizzatto

Mário de Oliveira (PMDB) Robson Tuma
Alceste Almeida Asdrubal Bentes Werner Wanderer Vilmar Rocha
Elcione Barbalho Confúcio Moura
Freite Júnior Mário de Oliveira PMOB
Jurandil Juarez 2 vagas Alberto Fraga Edison Andrino
Mauro Lopes Elcione Barbalho Eunfcio Oliveira

Hélio Costa Fernando Diniz
PT Jorge Wilson Germano Rigotto

Babá Avenzoar Arruda José Lourenço Laire Rosado
Manoel Vitório Tilden Santiago Leur Lomanto Lamartine Posella
Marcos Afonso Wellington Dias Maria Elvira Marcelo Barbieri

Maria Lúcia Paulo Lima
PPB Synval Guazzelli Renato Vianna

Dr. Benedito Dias Pastor Amarildo PT

Salomão Cruz 1 vaga Aloizio Mercadante Henrique Fontana
Fernando Gabeira (PV) José Dirceu
Milton Temer José Genofno

Bloco (PSB, PCdoB) Paulo Delgado Marcos Rolim

Socorro Gomes Evandro Milhomen Waldir Pires Nilmário Miranda

Vanessa Grazziotin José Antonio Almeida
PPB

Bloco (POT, PPS)

Eurrpedes Miranda

Bloco (PL; PSL)

Márcio Bittar

Cunha Bueno
Lincoln Portela (PSL)
Wagner Salustiano
1 vaga

Celso Russomanno
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Ricardo Ferraço (PSDB)

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Robério Araújo

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, Sala 55
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

Presidente: Hélio Costa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Wilson (PMDB)
2° Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

Titulares

1 vaga

Fax: 318-2145

Suplentes

Aldo Rebelo
Haroldo Lima
Pedro Valadares

João Herrmann Neto
Neiva Moreira
Rubens Furlan

Cabo Júlio
De Velasco

Bloco (PSB, PCdoB)

Alexandre Cardoso
Delfim Netto (PPB)
Wanderley Martins

Bloco (POT, PPS)
Airton Dipp

Fernando Coruja
Salomão Gurgel

Bloco (PL, PSL)

Mattos Nascimento
Robério Araújo

Bloco (PSOB, PTB) .
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra

Alberto Goldman
Antonio Feijão

Secretária: Walbia Lóra
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, Sala 125
Telefones: 318-8266/6992 a 6996 Fax: 318-2125



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-OESTE

Inácio Arruda

Lincoln Portela

Agnaldo Muniz

Bloco (PSB, pedoB)

Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

João Hermann Neto

Proposição: PEC 0076/99 Autor: Ubiratan Aguiar
e Outros PV

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

Pedro Eugênio (PPS)

Almerinda de Carvalho
Moroni Torgan

Ney Lopes
Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga

PFL

6 vagas

Bloco (PSDB, PTB)

Anton"io Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó
5 vagas

Bloco (PMDB, PST, PTN)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 308-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
2° DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)
Proposição: PEC 308-A/96 Autor: Jandira Feghali

e Outros

Clementino Coelho (PPS)

Presidente: Claudio Cajado (PFL)

1° Vice-Presidente: Luiz Dantas (PST)
2° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)

Relator: José Teles (PSDB)

Titulares Suplentes

lédio Rosa
Laire Rosado
Luiz Dantas
Pedro Irujo (PFL)
Remi Trinta
1 vaga

Antônio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Teles
Ricardo Rique
2 vagas

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Mário Assad Júnior

Pedro Chaves
6 vagas

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Juquinha
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Suplentes

César Bandeira
Francisco Coelho

Gerson Gabrielli
José Thomaz NonO

Oscar Andrade
Ronaldo Caiado

Vilmar Rocha

Jorge Bittar
3 vagas

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

PT

PPB

PFL

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
Walter Pinheiro

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Antonio Feijão (PSDB)
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado
Luiz Bittencourt

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia
Marisa Serrano
Rommel Feijó

Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

PDT
PT

Enio Bacci Serafim Venzon
Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha

Agnelo Queiroz (PC do B)
3 vagas



Manoel Vitório
Vanessa Grazziotin ( PC do B)

PPB

Renato Vianna
Ricardo Izar

PFL

Alcione Athayde
Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo

João Sampaio

POT

Herculano Anghinetli
Hugo Biehl

1 vaga

Olimpio Pires

Átila Lins
Chico Sardelli
Jairo Carneiro
José Carlos Coutinho
Paulo Marinho
Vilmar Rocha

PT

Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

Jandira Feghali

Philemon Rodrigues

Agnaldo Muniz

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PSL)

PPS

PHS

1 vaga

José Aleksandro

1 vaga

Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

PPB

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

POT

José Roberto Batochio

João Paulo
3 vagas

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

Fernando Coruja

Djalma Paes

Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

1 vaga Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 1° DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE
NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TC~) Secretário: Valdivino Tolentino Filho

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

Proposição: PEC 281/00 Autor: Senado Federal

Marcos Cintra (PFL)

PPS

Agnaldo Muniz

PHS

Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Eujácio Simões

Regis Cavalcante

1 vaga

Presidente: Aédio Rosa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia VAnia
Maria Abadia
Roberto Jefferson

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampoio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga

Proposição: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

lédio Rosa
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Pinheiro Landim

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

B.Sá
Fernando Gonçalves
Odflio Balbinotti
Max Mauro
Ricarte de Freitas

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra

Renildo Leal



Bloco (PMOB, PST, PTN)

Pastor Valdeci Paiva

PPS

1 vaga

3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Eliseu Resende Carlos Alberto Rosado
Jorge Khoury Cleuber Carneiro
Moreira Ferreira Deusdeth Pantoja
Mussa Demes João Carlos Bacelar
Paulo Magalhães José Carlos Aleluia
Pedro Fernandes Pauderney Avelino
Roberto Brant (Licenciado) Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado Wilson Braga

PMOB

Antônio do Valle Barbosa Neto
Armando Monteiro Edinho Bez
Germano Rigolto Gastão Vieira
José Priante José Chaves
Luiz Bittencourt Waldemir Moka
Paulo Lima 2 vagas
1 vaga

PSOB

Antonio Kandir Alberto Goldman
José Militão Anivaldo Vale
Lúcia Vânia Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Basilio Villani
Mareio Fortes Inaldo Leitão
Nilo Coelho Manoel Salviano
Ricardo Ferraço Silvio Torres

PT

Milton Temer Avenzoar Arruda
Ricardo Berzoini Henrique Fontana
2 vagas Virgflio Guimarães

1 vaga

PPB
Felter Júnior Eliseu Moura
João Pizzolatti Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Gerson Peres
Sampaio Dória (PSDB) 1 vaga

3 vagas

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

Fernando Coruja

Elcione Barbalho
Moacir Micheletto

5 vagas

Gervásio Silva
José Carlos Coutinho

José Mendonça Bezerra
Luis Barbosa

Milton Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

1 vaga

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Adão Prelto
Fernando Ferro
Padre Roque
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

Pompeo de Mattos

Vanessa Grazziotin

Carlos Dunga
Francistônio Pinto (PFL)
Glycon Terra Pinto
Luiz Biltencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe
1 vaga

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisoo Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Paulo José Gouvêa

Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Ayrton Xerêz (Licenciado) Fernando Gabeira (PV) PTB

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11- Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

1 vaga

Fax: 318-2140

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Eurlpedes Miranda
1vaga

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga

POT
Enio Bacci

Fernando Zuppo

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Marcos Cintra (PFL) Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N<' 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAP(rULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente:

Eduardo Campos

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Miranda



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO

DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

Proposição: RCP 2/99 Autor: Sérgio Carvalho e Outros

2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Silvio Torres (PSDB)

Titulares Suplentes

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB) .
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)

Titulares Suplentes

Alex Canziani
Alexandre Santos
Léo Alcântara
Sérgio Reis
Silas Câmara
Silvio Torres

Bloco (PSOB, PTB)

Fernando Gonçalves
Juquinha

Max Rosenmann
Raimundo Gomes de Matos

Veda Crusius
1 vaga

Bloco (PSOB, PTB) Bloco (PMOB, PST, PTN)

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Jorge Costa (PT)
Osvaldo Reis

1 vaga
PFL

Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Mendonça Bezerra
José Rocha
José Múcio Monteiro

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Roberto Pessoa
Ronaldo Vasconcellos (PL)

Chico Sardelli

João Magalhães
Jorge Pinheiro

José Borba
Pedro Chaves

Ricardo Izar

Darclsio Perondi
Geovan Freitas
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo
1 vaga

Expedito Júnior
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos

Badu Picanço
Max Rosenmann

Nicias Ribeiro
Nilton Capixaba

Alceste Almeida
Confúcio Moura
Asdrubal Bentes

Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro

Babá
Nilson Mourão

PT

2 vagas
Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha
Pedro Celso

PT

Geraldo Magela
José Genorno

Tânia Soares (PCdoB)

PPB

Almir Sá
Luiz Fernando

João Tota
Salomão Cruz Eurico Miranda

José Janene

PPB

Herculano Anghinetti
José Janene

POT

Giovanni Queiroz Eurlpedes Miranda POT
Bloco (PSB, pedoB)

Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco (PL, PSL)

Olimpio Pires João Sampaio

Robério Araújo José Aleksandro Bloco (PSB, pedoB)

Renildo Leal (PTB)
PHS

Francisco Rodrigues (PFL) Aldo Rebelo Eduardo Campos

Secretário: Erles Janner Costa Gerini
Local: Serviço de CPI, Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-7067 1318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR A REGULARIDADE

DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE
A CBF E A NIKE

Luciano Bivar

Rubens Furlan

Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Paiva

PPS

Regis Cavalcante

Presidente: Aldo Rebelo (PcdoB)
10 Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)

Proposição: RCP 3/99 Autor: Aldo Rebelo e Outros
Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11- Sala 151-B
Telefones: 318-8430 17064/7055



Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO ti' 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFERIDO

ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE
EMPRESAS JORNAUSTICAS E DE

RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E
IMAGENS", E À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO
N° 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

3 vagas

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Gilmar Machado
José Genofno
Paulo Delgado

Virgflio Guimarães

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Walfrido Mares Guia

Adolfo Marinho
Aécio Neves

Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio

Arnaldo Madeira
Jutahy Junior

PFL

PT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetli
José Linhares

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Kália Abreu
Paes Landim

Geraldo Magela
João Paulo
Professor Luizinho
1 vaga

Albérico Filho
Freire Júnior
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator:

Titulares Suplentes

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra

Maria Elvira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatlo
Pedro Pedrossian

Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

1 vaga

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PT

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
José Thomaz Nonõ (PFL)
Luisinho (PST)
Roberto Brant (PFL) (Licenciado)
Vitlorio Medioli

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
Santos Filho
Vic Pires Franco
José Carlos Fonseca Jr.

PPB

PFL

PSOB

PMOB
Henrique Eduardo Alves (Licenciado)
Jorge Pinheiro
Luiz Bitlencourt
Olavo Calheiros'
Pinheiro Landim
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

Fernando Coruja

POT

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
De Velasco Lincoln Portela

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

Agnaldo Muniz (PPS)

Iris Simões
Murilo Domingos

POT

PTB
José Carlos Martinez
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho (PSDB)
Wagner Salustiano

Neiva Moreira



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL

E PELOS MUNiCíPIOS"
Autor: Poder Executivo

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11. S/169-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Remi Trinta

Bloco (PL, PST, PMN. PSO, PSL)

Marcos de Jesus

Suplentes

Proposição: PLP 9/99

Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares

PFL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares

PFL

Gilberto Kassab Antônio Jorge (PTB)
Paulo Braga Jaime Martins
Paulo Marinho João Ribeiro
Paulo Octávio Mauro Fecury
Robson Tuma Raimundo Santos
Ursicino Queiroz Vilmar Rocha
Wilson Braga . 1 vaga

PMOB

Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSDB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Dr. Rosinha Ângela Guadagnin
Fernando Ferro Jair Meneguelli
Gilmar Machado Márcio Matos (S. ParI.)
1 vaga 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo (PL)
Nilton Baiano (Licenciado) Yvonilton Gonçalves (PFL)

PTB

Max Mauro Chico da Princesa (PSDB)
1 vaga Walfrido Mares Guia

POT

Alceu Collares Dr. Hélio

Jorge Khoury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Rubem Medina
1 vaga

Coriolano Sales
Edinho Bez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Eduardo Paes (Licenciado)
Rodrigo Maia

PMDB

PSOB

PT

PPB

PTB

Suplentes

Corauci Sobrinho
João Carlos Bacelar

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

Robson Tuma

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Adolfo Marinho
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Sampaio Dória
Xico Graziano

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

Delfim Netto
Herculano Anghinetli

Márcio Reinaldo Moreira

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Djalma Paes

Bloco (PSB. PC do B)

Pedro Eugênio (PPS)
Enio Bacci

PDT

Pompeo de Mattos



Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11,5/165-8
Telefone: 318-7061

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos Cintra (PFL) Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Bloco (PSB, PCdoB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO NO 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 50 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton lima (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DOFUNDO DE

INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR
Proposição: RCP 16/95 Autor: Dep. José Pimentel e Outros
Presidente: José Thomaz NonO (PFL)
1° Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)

3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Múcio 5á (PMDB)

Titulares Suplentes

Antonio Cambraia
João Almeida

José Carlos Elias
Sérgio Reis

Armando Abllio
Pinheiro Landim

1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Augusto Franco
Chiquinho Feitosa
Inaldo Leitão
Sérgio Guerra

Armando Monteiro
Múcio Sá
Olavo Calheiros

Sérgio Miranda

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

Kátia Abreu
Marcondes Gadelha

Nice Lobão
Raimundo Santos

Robson Tuma

PFL

Almerinda de carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Neuton Lima

Djalma Paes

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas

PMOB
Jorge Wilson

Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas
César Bandeira
José Khoury
José Thomaz NonO

PFL

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Wilson Braga

PSOB PT

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Avenzoar Arruda
José Pimentel

Enivaldo Ribeiro
Pedro Corrêa

Fernando Ferro
Wellington Dias

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Cleonâncio Fonseca

4 vagas 4 vagas

POT

Olfmpio Pires Neiva Moreira

PPB Bloco (PSB, pedoB)

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

PTB

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Eduardo Campos

João Caldas

Haroldo Lima

Bloco (PL. PSL)
Philemon Rodrigues

Nelson Marquezelli
1 vaga

Enio Bacci

POT

Max Mauro
Nilton Capixaba

Coriolano Sales (PMDB)

PV

Pedro Eugênio (PPS) Regis Cavalcante (PPS)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo li, sala 151-8
Telefone: 318-7061



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL

Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

PMDB

Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

Proposição: RCP 22/96 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice·Presidente: Iara Benardi (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)

Titulares Suplentes

Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Maria Abadia
Marinha Raupp

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

Bloco (PSOB, PTB)
Eduardo Barbosa

Flávio Arns
Marisa Serrano

Veda Crusius
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

Wellington Dias
3 vagas

PSDB

PT

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

4 vagas

Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

PFL
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga
PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha

PPB

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Max Mauro
1 vaga

PPB

PTB

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Renildo Leal
1 vaga

Alcione Athayde Antonio Joaquim Araújo
Dr. Benedito Dias 1 vaga POT

POT
Miriam Reid Dr. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)
Jandira Feghali Teima de Souza (PT)

Bloco (PL. PSL)
Robério Araújo Philemon Rodrigues

Eber Silva Pompeo de Mattos
Bloco (PSB. pedoB)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Ivan Paixão
PPS

Regis Cavalcante

Bloco (PL, PST, PMN. PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)
PV

Remi Trinta

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente': Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé PerreUa (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Suplentes

Airton Cascavel (PPS)

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Carlos PannunzioAlex Canziani

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO NO 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. ao PARA ACRESCENTAR INCISO

CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES

DE VICE-PREFEITO"

Regis Cavalcante (PPS)

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)
TItulares

Proposição: PEC 98/99

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Kátia Abreu
Moreira Ferreira

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa



Rubens Furlan

Sérgio Novais
PV

Agnaldo Muniz

1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

PPS

Proposição: PL 634/75 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318·8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Dr. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMDB)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)

Airton CascavelAyrton Xerêz (Licenciado)

Cesar BandeiraAntônio Carlos Konder Reis



Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,

QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"
Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Titulares Suplentes

Cezar Schirmer
Germano Rigolto

Maria Elvira
3 vagas

Benito Gama
Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos
José Carlos Fonseca Jr.

PFL

PMOB

Darcfsio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Biltencourt
Rita Camata
1 vaga

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto (PMDB)
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Suplentes

Augusto Franco
Iris Simões

Mareio Fortes
Maria Abadia

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

Francisco Rodrigues
Kátia Abreu

Moroni Torgan
Paulo Marinho
Zezé Perrella

José Carlos Fonseca Jr.
1 vaga

Mauro Benevides
6 vagas

PT

PFL

Arolde de Oliveira
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzalto
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vic Pires Franco

Titulares

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldí
Walfrido Mares Guia

Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Maria Elvira
Nelson Proença
Pinheiro Landim

Jorge Bittar 4 vagas
Professor Luizinho P50B
Walter Pinheiro

Adolfo Marinho Custódio Mattos
1 vaga

Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Carlos Mosconi João Almeida

PPB Luiz Carlos Hauly Mareio Fortes

Cunha Bueno Celso Russomanno
Maria Abadia Ricardo Ferraço

Eliseu Moura Yvonilton Gonçalves
Paulo Kobayashi Saulo Pedrosa

Wigberto Tartuce 1 vaga
PT

POT João Paulo Eduardo Jorge (Licenciado)

Dr. Hélio Luisinho
José Genofno 3 vagas
Milton Temer
1 vaga

Bloco (P5B, PCdoB)

Sérgio Novais 1 vaga PPB

Cunha Bueno Augusto Nardes
Bloco (PL, P5L) Felter Júnior Júlio Redecker

Nelson Meurer Nelo Rodolfo (PMDB)
Marcos Cintra (PFL) Pastor Valdeci Paiva

PTB
PP5

Duilio Pisaneschi Fernando Gonçalves
Emerson Kapaz Pedro Eugênio Eduardo Seabra Magno Malta

PV POT

Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT) Neiva Moreira 1 vaga

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz Bloco (P5B, PCdoB)
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B

Haroldo Lima Pedro Valadares
Telefone: 318-6874



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Wanderval

Fernando Gabeira

PV

Paulo José Gouvêa

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI N° 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: PL 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB) "
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT) (Licenciado)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)

Relator: Silas Brasileiro (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Proposição: Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Couraci Sobrinho Oscar Andrade
Joaquim Francisco Wilson Braga
José Carlos Aleluia 1 vaga

PMOB

Euler Morais Glycon Terra Pinto
Jorge Tadeu Mudalen Marçal Filho
Salatiel Carvalho Mauro Lopes

PSOB
Chico da Princesa Vicente
Chiquinho Feitosa Zulaiê cobra
Aroldo Bezerra ·1 vaga

PT

Marcos Afonso João Coser
Wellington Dias 1 vaga

PPB
Ary Kara João Tota
1 vaga 1 vaga

PTB

Duilio Pisaneschi 1 vaga

POT

Dr. Hélio Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota 1 vaga

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Darclsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themlstocles Sampaio

PFL

Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

PT

Arlindo Chinaglia (Ucenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

PPB

Alcione Athayde
Celso Russomanno
José Linhares

POT

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Flávio Arns
Saulo Pedrosa

4 vagas

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Kátia Abreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Medeiros (S. Part.)

Roland Lavigne (PMDB)

Carlilo Merss
Geraldo Magela
Wellington Dias

1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá

1 vagas

Dr. HélioFernando Coruja
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Uncoln Portela João Caldas Djalma Paes
Bloco (P5B, PCdoB)

1 vaga

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

Lincoln Portela

Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo



PPS PPB

1 vaga

PHS

1 vaga
Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Bloco (PSB, PCdoB)

Roberto Argenta

,Secretário (a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

1 vaga

Fernando Coruja

POT

Miriam Reid

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 2.186, DE 1996,
DOS SENHORES DEPUTADOS EDUARDO
JORGE, FERNANDO GABEIRA E OUTROS,

QUE "DISPÕE SOBRE A SUBSTITUiÇÃO
PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE
CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
10 Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSDB)
20 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
30 Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

1 vaga

1 vaga

Rubens Furlan

Marcos de Jesus

Adauto Pereira
Costa Ferreira

Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira (PSDB)
3 vagas

PSOB

PMOB

Bloco (PL, PSL)

PPS

Pedro Valadares

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo li - Sala 165-B .
Telefone: 318·8790 Fax: 318·2140

Emerson Kapaz

Pastor Valdeci Paiva

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

PHS
Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
30 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Suplentes

Freire Júnior
Luiz Bittencourt

5 vagas

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Fátima Pelaes
Lúcia Vânia

Paulo Mourão
Walfrido Mares Guia

2 vagas

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

José Carlos Coutinho
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
Ursicino Queiroz

3 vagas

PT

Proposição: PL 2.186/96

PFL
Benito Gama
Gilberto Kassab
João Ribeiro
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Airton Roveda
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
1 vaga

Flávio Derzi
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themlstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

Dr. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner
João Paulo

Ivan Valente
João Grandão

Luciano Zica
1 vaga

Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann

Anivaldo Vale
Basflio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso



2 vagas

PT
Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

PPB
Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Duilio Pisaneschi
1 vaga

POT
Fernando Coruja

Bloco (P5B, PCdoB)
Clementino Coelho (PPS)

Veda Crusius
1 vaga

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

1 vaga

1 vaga

Paulo Feijó Max Rosenmann
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PT
Geraldo Magela Carlos Santana
José Dirceu Wellington Dias
Marcos Rolim 2 vagas
José Genolno

PPB
Arnaldo Faria de Sá Jair Bolsonaro
Edmar Moreira 2 vagas
Pedro Corrêa

PTB
Luiz Antonio Fleury Roberto Jefferson

POT
Eurlpedes Miranda Wanderley Martins

Bloco (P5B, PCdoB)
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, P5T, PMN, P5D, P5L)

Paulo José Gouvêa De Velasco Cabo Júlio

Bloco (PL, P5T, PMN, PSD, P5L)

Paulo José Gouvêa

PP5

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO ~ DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151195 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares 5uplentes

PP5

5uplentes

Regis Cavalcante

Átila Uns
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

PFL

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
José Rocha

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11. Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
AQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros

Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
2° Vice·Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Pedro Eugênio

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli

4 vagas

PFL

P5DB

PMDB

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Rubens Bueno

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição:PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: Basilio Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)
Titulares Suplentes

KáliaAbreu
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

PMOB

Jorge Alberto
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima
2 vagas

PSOB

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

PT

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
WeUington Dias

PPB

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

PTB

1 vaga

POT

José Roberto Batochio

Pauderney Avelino
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1 vaga

4 vagas

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Fernando Coruja

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Udefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Silvio Torres

PFL

PMOB

PSOB

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Joaquim Francisco

Luis Barbosa
2 vagas

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcfsio Perondi
Lamartine PoseUa

Múcio Sá
Ricardo Izar

Alex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) .

PPS

Cabo Júlio

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
WeUington Dias

Alcione Athayde
Almir Sá
Ary Kara

PT

PPB

PTB

João Coser
Luiz Sérgio

2 vagas

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

Márcio Billar Regis Cavalcante Dullio Pisaneschi

POT

1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

OHmpio Pires

Eujácio Simões

1 vaga

Almeida de Jesus (Licenciado)



Bloco (PSB, PCdoB) Pedro Corrêa Ricardo Barros

Jandira Feghali 1 vaga
PTB

Airton Cascavel

PV

1 vaga

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B,
Telefone: 318-8431 Fernando Coruja

PDT

1 vaga

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetli (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PMDB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSl)

Almeida de Jesus (Licenciado)

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Jutahy Júnior

José Carlos Coutinho
Nice Lobão

Oscar Andrade
Paulo Braga

Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis

Philemon Rodrigues (Pl)
1 vaga

PFL

PSDB

PMDB

1 vaga

PPS

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Pedro Eugênio

João Caldas

Jandira Feghali

Jaime Martins
João Ribeiro
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
Kátia Abreu
Luciano Castro
Paes Landim

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Armando Abflio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

André Benassi
B.Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Ronaldo Cezar Coelho
1 vaga

Autor: Poder ExecutivoProposição: PEC 136/99

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Luis Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo

PSDB

PPB

PMDB

PFL

PT

Armando Monteiro
Darclsio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira (PSDB)
Osmar Serraglio

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
José Pimentel
2 vagas

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer



Bloco (PL, PST, PMN, PSO. PSL)

Raimundo Gomes de Matos Lino Rossi
Saulo Pedrosa Marcus Vicente
Vicente Arruda Nicias Ribeiro

PT
Geraldo Magela Henrique Fontana
3 vagas José Genolno

2 vagas

PPB
Hugo Biel Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel Romel Anfzio
Jonival Lucas Júnior (PMDB) Yvonilton Gonçalves (PFL)

PTB

Walfrido Mares Guia Luiz Antonio Fleury
1 vaga Silas Câmara

POT

Eurlpedes Miranda Fernando Coruja

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)

Titulares Suplentes

Almeida de Jesus (Licenciado)

Jandira Feghali

Ayrton Xerêz (Licenciado)

PPS

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Paulo José GouvêaCabo Júlio

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 10 DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

PMOB

João Colaço Alberto Fraga
João Magalhães Jorge Pinheiro
Jorge Tadeu Mudalen Nair Xavier Lobo
Luisinho Philemon Rodrigues
Pinheiro Landim 2 vagas
1 vaga

PSOB

Elias Murad Mário Negromonte
Lino Rossi Osmânio Pereira
Rafael Guerra Paulo Kobayashi
Roberto Rocha Sérgio Barros
Silvio Torres 2 vagas.
Zulaiê Cobra

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh José Pimentel
Marcos Afonso Nelson Pellegrino
Marcos Rolim Wellington Dias
Orlando Fantazzini 1 vaga

PPB
Ary Kara Edmar Moreira
Gerson Peres Jair Bolsonaro
1 vaga Oliveira Filho (PSDB)

PTB

Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson José Carlos Martinez

POT

Neiva Moreira Wanderley Martins (PFL)

Emerson Kapaz

Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. Evilásio (Licenciado)

Paulo José Gouvêa

Abelardo Lupion
Corauci Sobrinho

Gervásio Silva
Mário Assad Júnior

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

PFL

PPS

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. Evilásio (Licenciado)

João Carlos Bacellar
José Carlos Fonseca Jr.
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

1 vaga

Alexandra Cardoso



Titulares Suplentes SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
PFL DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DAFrancisco Rodrigues Deusdeth Pantoja

IIdefonço Cordeiro Francisco Garcia CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS
Laura Carneiro Gilberto Kassab PROVIDÊNCIAS" {REGULAMENTAÇÃO
Raimundo Santos Neuton Lima
Rubem Medina Paulo Marinho MEDIDAS PROVISÓRIAS}
Sérgio Barcellos Ronaldo Caiado Proposição: PEC 472-0/97 Autor: Senado Federal
Werner Wanderer 1 vaga e Outros

PMOB Presidente: Ricardo Izar (PMDB)

Alceste Almeida 6 vagas
1° Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)

Carlos Dunga (PTB) 3° Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Edison Andrino
Jorge Wilson Relator: Roberto Brant (PFL) (Licenciado)

Marcelo Barbieri Titulares Suplentes
Freire Júnior

PFL
P50B

Affonso Camargo Almerinda de Carvalho
Dino Fernandes Antonio Carlos Pannunzio Paes Landim Átila Lins
Dr. Heleno Bonifácio de Andrada Claudio Cajado Costa Ferreira
Helenildo Ribeiro Saulo Pedrosa Paulo Magalhães Gilberto Kassab
Rommel Feijó 3 vagas Roberto Brant Lael Varella
Sérgio Reis Ronaldo Caiado Luciano Castro
1 vaga Vic Pires Franco Luis Barbosa

PT PMOB

Adão Preito
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

PPB

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves (PFL)

PTB

Murilo Domingos

POT

Neiva Moreira

Bloco (P5B, PCdoB)

4 vagas

João Tota
2 vagas

Nelson Marquezelli

Serafim Venzon

Armando Monteiro
Carlos Dunga
Francistônio Pinto (PFL)
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Crusius

Babá
João Paulo
José Pimentel
1 vaga

PSOB

PT

Jorge Wilson
Múcio Sá

4 vagas

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

José Genofno
Professor Luizinho

Waldir Pires
1 vaga

Paulo Baltazar

Bloco (PL, P5T, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões

PPS

1 vaga

Cabo Júlio

Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizio

PPB

PTB

Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo

Wagner Salusliano

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Telefone: 318-7066

1 vaga Airton Cascavel Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

POT

Josué Bengtson
Walfrido Mares Guia

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N° 472-0, DE 1997, DO

Eber Silva Fernando Coruja

Bloco (P5B, PCdoB)

José Antonio Almeida Sérgio Miranda



Bloco (PL, PST. PMN, PSD, PSL.) Simão Sessim

Almeida de Jesus (Licenciado) Cabo Júlio

Fernando Gabeira

PV
Marcos Rolim (PT)

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Inácio Arruda
José Antonio Almeida

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

2.763, DE 2000, QUE "DISPÕE SOBRE A
pOLíTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS

INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Ivan Paixão
João Sampaio

João Caldas (PST)

Dajalma Paes (PSB)

Bloco (PDT, PPS)

Olimpio Pires
Pedro Eugênio

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

PHS

1 vaga

Autor: Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara

Proposição: PL 2.63/00

Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Adolfo Marinho (PSDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.846, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE

"DISPÕE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AGÊNCIA

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Adolfo Marinho ,
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
José Coimbra
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Alex Canziani
Antonio Cambraia

Dino Fernandes
João Castelo

Marinha Raupp
Ronaldo Cezar Coelho

2 vagas

Proposição: PL 3.846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)

Bloco (PSDB, PTB)

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

Bloco (PFL, PST)

Affonso Camargo
Cleuber Carneiro

Eliseu Resende
Francisco Garcia

Mário Assad Júnior
Joaquim Francisco

PMDB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad

Antonio Feijão
Fernando Gonçalves

Iris Simões
Luiz Piauhylino

4 vagas

Bloco (PFL, PST)

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Maria do Carmo Lara
Nilmário Miranda
Professor Luizinho

Eliseu Moura
João Pizzolatti

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Salatiel Carvalho
3 vagas

PT

Henrique Fontana
Iara Benardi
João Magno

PPB

DI. Benedito Dias
Eni Voltolini

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

Albérico Filho
Eunicio Oliveira
João Henrique
Leur Lomanto
Olavo Calheiros
Wagner Rossi

Carlos Santana

PMOB

PT

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

José Chaves
José Priante
Marçal Filho

Roland Lavigne
2 vagas

José Genofno



Jair Meneguelli
Teima de Souza

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira

PPB

Bloco (PSB. PCdoB)

Orlando Fantazzini
Paulo Delgado

Augusto Nardes
Pedro Corrêa

Simão Sessim

Miro Teixeira

Pedro Valadares

De Velasco

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PSL)

Neiva Moreira

Agnelo Queiroz

Cabo Júlio
Eduardo Campos
Pedro Valadares

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Luciano Bivar

Bloco (POT. PPS)

Bloco (PL, PSL)

PTN

Gonzaga Patriota
Jandira Feghali

Dr. Hélio
1 vaga

Cabo Júlio

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"

Autor: Paulo OctávioJosé de Abreu 1 vaga

Secretário: Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

Proposição

Presidente: Paulo Octávio (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Suplentes

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Proposição: Autor: Miro Teixeira Bloco (PMOB.PST,PTN)

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
1° Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Suplentes

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga

Hélio Costa
Osmânio Pereira (PSDB)

PFL
Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

PT

Pedro Celso

PPB

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Aracely de Paula
Jaime Martins

1 vaga

Bloco (PMOB. PST, PTN)

Coriolano Sales
Osvaldo Biochi

PFL

Reginaldo Germano
Robson Tuma

PT

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Laura Carnero
Sérgio Barcellos

Edmar Moreira

Olimpio Pires

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

Herculano Anghinetti

POT
Wanderley Marti ns

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Marcos Rolim

PPB
Luis Carlos Heinze

Nilmário Miranda

1 vaga

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140



COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO

AUDI~NCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFER~NCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS

CORRELATAS, A REALIZAR-SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"

Autor: Gilmar Machado

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB,PST,PTN)

Suplentes

7 vaga(s)

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

Udia Quinan
Max Mauro

Sérgio Carvalho
3 vaga(s)

3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares

B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Freire Júnior
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
Wilton Santos
2 vagas3 vagas

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Proposição:

Uno Rossi
Saulo Pedrosa
João Almeida

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares

Bloco (PMOB, PST, PTN) PFL

Damião Feliciano
Pinheiro Landim

PFL

Raimundo Santos
Reginaldo Germano

Albérico Filho
JoãoColaço

Benito Gama
Costa Ferreira

Euler Ribeiro
José Thomaz Nonô
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Raimundo Santos
Zéze Perrella

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro

Roberto Argenta (PHS)
Sérgio Barcellos

Wilson Braga

PT PT

Gilmar Machado

PPB

Alcione Athayde

João Grandão

Pastor Amarildo

João Grandão
3 vagas

Marcos Afonso
Padre Roque

Teima de Souza
1 vaga

POT PPB

Dr. Hélio

Agnelo Queiroz

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, pedoB)
Djalma Paes

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

Nelson Meurer
Salomão Cruz

1 vag,a

PV POT
Fernando Gabeira 1 vaga

Pompeo de Mattos Dr. Hélio
Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.842, DE

1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A
RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS

DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"E
AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE 1998,

4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.
Proposição: PL nO 4.842/98 Autor: SENADO FEDERAL

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente:

Bloco (PSB, PcdoB)

Vanessa Grazziottin 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvea Pastor Valdeci Paiva

PPS

Emerson Kapaz 1 vaga

PV
Fernando Gabeira Marcos Rolim

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056



COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDENTIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE LEIS

EM VIGOR, EM FACE DE SUA
MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO

Proposição: Autor: Presidente
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)

PFL

PMOB

Cezar Schirmer

PT

Jaques Wagner

PTB

Luiz Antonio Fleury

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Ricardo Fiuza
Vilmar Rocha

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Bispo Rodrigues

PPS
PMOB Regis Cavalcante

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)

PV
PSDB Fernando Gabeira

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho POT

PT

PPB

1 vaga

Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Suplentes

Pompeo de Mattos

Secretário (a): Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO

FRANCISCO E REVITALlZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares
Albérico Filho (PMDB)
Almeida De Jesus (Licenciado) (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Ariston Andrade (PFL)
Armando Abflio (PMDB)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licenciado)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMDB)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMDB)
Damião Feliciano (PMDB)

Suplentes

Autor: Presidnete

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR
AS PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
QUE DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE

PARLAMENTAR E, SE FOR O CASO,
OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS

PPB

PSOB

Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares

PFL

De Velasco

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8430

Ibrahim Abi-Áckel

Jaime Martins

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada



Darci Coelho (Licenciado) (PFL)
Djalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (Licenciado) (PT)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB) (Licenciado)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PSDB)
João Mendes (PMDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Linhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Noná (PFL)
Laire Rosado (PMDB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus
Maria Abadia (PSDB)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSDB)
Mauro Benevides (PMDB)
Milton Andrade (PFL)
Múcio Sá (PMDB)

Neiva Moreira (PDT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Corrêa (PPB)
Pedro Eugênio (PPS)
Philernon Rodrigues (PL)
Pinheiro Landim (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSDB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
Silas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Walter Pinheiro (PT)
Wel1ington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
2 vagas

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li. Sala 165-B

Telefone: 318-7060



PREÇO DE ASSINATURA
SEMEStRAL

Assinatura OCO ou 08F s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou 08F c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou 08F s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou 08F c/o porte' (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug-020002
gestão - 02902

R$ 31,00
R$ 96,00

R$ 127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Emllenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do
Urasil, Agência 3602-1, conta nO 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (On61) 224-5450, a favor do
}'UNSEEP, indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores abaixo
discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-x - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Uens (leilão)
02000202902007-2 - St-'Cretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SIN° - BRASíLIA - DF - CEP 70165-9000

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações pelos telefones (Oxx61) 311-3812 e (Oxx61) 311-3803 - Serviço de Administração
Econômica-J<'inanceira/Controle de Assinaturas, com .José Leite, Ivanir Uuarte Mourão ou Solange Viana
Cavalcante.



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBllCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 334 PÁGINAS 0'


